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O L I M P I A D A   P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I 
 
 

Edycja XI 
[Rok szkolny 2015/2016] 

 
3 marca 2016 r. 

 
 
 

Test eliminacji okręgowych 
z kluczem odpowiedzi 

 
 

1. (1 pkt) Czynnikiem otoczenia technologicznego w analizie makrootoczenia nie jest: 
a. dostępność szerokopasmowego internetu, 
b. rozbudowana sieć płatnych dróg i autostrad w całym kraju, 
c. rozbudowana sieć żeglugi śródlądowej, 
d. stabilna technologia wytwarzania produktu. 

 
 

2. (1 pkt) Do formalnych barier wejścia do sektora nie zalicza się: 
a. ekonomiki skali, 
b. licencji, 
c. norm sanitarnych, 
d. patentów. 

 
 

3. (1 pkt) Które ze zdań jest prawdziwe w odniesieniu do inwestorów giełdowych? 
a. Inwestorzy indywidualni mają mniejsze prawa niż inwestorzy instytucjonalni. 

b. Inwestorzy, którzy osiągają ponadprzeciętne zyski, mają niską skłonność do 
ryzyka. 

c. Inwestorzy zazwyczaj szybciej wycofują się z inwestycji przynoszącej zyski 
niż z inwestycji, która przynosi straty. 

d. W WZA mogą uczestniczyć wyłącznie inwestorzy, którzy posiadają co najmniej  
5-procentowy udział w kapitale zakładowym spółki. 
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4. (1 pkt) Który z obszarów gospodarki nie jest regulowany przez rząd? 
a. deficyt budżetowy, 
b. ordynacja podatkowa, 
c. polityka fiskalna, 
d. polityka pieniężna. 

 
 

5. (1 pkt) Ministrem Przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie: 
a. Dawid Jackiewicz, 
b. Mateusz Morawiecki, 
c. Paweł Szałamacha, 
d. nie ma takiego ministerstwa. 

 
 

6.  (1 pkt) Przykład parafrazowania to sformułowanie: 
a. „Mam wrażenie, że to cię zasmuciło”. 
b. „Nie pożyczę ci pieniędzy, bo nie mam pewności, że mi je oddasz”.   
c. „O ile cię dobrze zrozumiałem, to…”.  
d. „W jaki sposób chciałbyś to uzyskać?” 

 
 

7. (1 pkt) Kontrolę placówki handlowej może przeprowadzić: 
a. Federacja Konsumentów, 
b. Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
c. rzecznik praw konsumentów, 
d. trójka Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. 

 
 

8. (1 pkt)  Zaletą benchmarkingu konkurencyjnego nie jest: 
a. duża akceptacja ze strony pracowników dla wprowadzanych ulepszeń 

wynikających z benchmarkingu, 
b. łatwy dostęp do informacji, 
c. możliwość określenia swojej pozycji na tle pozycji konkurentów, 
d. porównywalność produktów, procesów. 

 
 

9. (1 pkt) 30 listopada 2015 roku każdy inwestor, który miał w swoim portfelu 
inwestycyjnym akcje PZU SA, po zalogowaniu się do rachunku maklerskiego zauważył, 
że jest ich 10 razy więcej niż na zamknięciu dnia poprzedniego. Jednocześnie łączna 
wartość posiadanych przez niego akcji PZU nie zmieniła się. Wyjaśnieniem tej sytuacji 
jest: 

a. awaria systemu giełdowego,  
b. nowa emisja akcji PZU, 
c. split akcji PZU, 
d. wypłata dywidendy przez PZU. 
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10. (1 pkt) W bilansie przedsiębiorstwa udziały (akcje) własne znajdują się w: 
a. aktywach obrotowych, 
b. aktywach trwałych, 
c. kapitale własnym, 
d. zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania. 

 
 

11. (1 pkt) Rekomendowaną formą finansowania specjalistycznych urządzeń i maszyn, które 
trudno byłoby przekazać jakiemukolwiek innemu użytkownikowi, jest: 

a. faktoring, 
b. kredyt kupiecki, 
c. leasing finansowy, 
d. leasing operacyjny. 

 
 

12. (1 pkt) Cykl Deminga (cykl PDCA) jest techniką ciągłego doskonalenia organizacji. 
Klasyczny cykl Deminga składa się z następujących faz: 

a. Kontrola poprawności działania; generowanie nowych sposobów wykonania 
zadania; analiza finansowa każdego wariantu; wdrożenie najlepszego wariantu. 

b. Planowanie; realizacja planu; sprawdzenie, czy efekty są zgodne  
z założeniami; działania doskonalące. 

c. Rozmrożenie; zmiana; zamrożenie. 
d. Ustalenie celu; ustalenie kryteriów wyboru wariantu; generowanie wariantów; 

wybór wariantu. 
 
 

13.  (1 pkt) Zaletą rekrutacji wewnętrznej nie jest: 
a. efekt domino, 
b. lepsze rozpoznanie kandydata, 
c. niski koszt pozyskania pracowników, 
d. zmniejszenie płynności kadr. 

 
 

14. (1 pkt) Cele pracowników w przypadku stosowania metody zarządzania przez cele 
powinien zatwierdzać: 

a. bezpośredni przełożony, 
b. kierownik komórki personalnej, 
c. prezes, 
d. przełożony usytuowany szczebel wyżej niż bezpośredni przełożony. 
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15. (1 pkt) Jeżeli podczas pierwszej sesji burzy mózgów poświęconej problemowi zrywania 
kabli przez nawisy śniegu jeden z uczestników zgłosił pomysł, żeby do odśnieżania 
napowietrznych linii przesyłowych zatrudnić ptaki, to: 

a. moderator powinien udać, że pomysłu nie słyszał i nie udzielać więcej głosu 
autorowi wypowiedzi, 

b. oznacza to, że moderator zaprosił do sesji osobę o niewystarczających 
kompetencjach merytorycznych – jej wypowiedź pokazuje, że nie jest ona 
ekspertem w analizowanej dziedzinie, więc nie powinna więcej zabierać głosu, 

c. oznacza to, że uczestnik złamał zasadę niezgłaszania głupich pomysłów  
i powinien zostać upomniany przez moderatora, tak żeby inni uczestnicy nie 
powielali tego błędu, 

d. pomysł powinien zostać zapisany na równi z innymi pomysłami i poddany 
późniejszej analizie. 
 
 

16. (1 pkt) Rekomendowana wartość wskaźnika płynności bieżącej (current ratio = 
 ) wynosi: 

a. <0; 1>, 
b. <1,2; 2>, 
c. 2,5, 
d. 3,5. 

 
 

17.  (1 pkt) Grupa kapitałowa, w której spółka matka koncentruje się na realizowaniu 
swoich praw właścicielskich, to grupa: 

a. finansowa, 
b. strategiczna, 
c. typu koncernowego, 
d. zarządcza. 

 
 

18.  (1 pkt) W bilansie przedsiębiorstwa pasywa uporządkowane są: 
a. według stopnia płynności, 
b. według stopnia wymagalności, 
c. według wielkości (od największych do najmniejszych wartości), 
d. w kolejności alfabetycznej. 

 
 

19. (1 pkt) Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż towarów lub oferowanie usług 
nie wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej (w CEIDG lub KRS), jeżeli: 

a. przedsiębiorca jest rolnikiem i prowadzi drobną działalność 
agroturystyczną na obszarach wiejskich, 
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b. przedsiębiorca korzystał ze wsparcia dla osób bezrobotnych, a prowadzona 
działalność jest jego pierwszą działalnością w ostatnich dwóch latach od kiedy 
przestał pobierać zasiłek dla bezrobotnych, 

c. przedsiębiorca prowadzący działalność zatrudniony jest na etacie u innego 
pracodawcy, 

d. przedsiębiorca z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochody 
mniejsze od limitu kwoty wolnej od podatku. 
 
 

20. (1 pkt) Firma przedsiębiorcy (nazwa działalności gospodarczej) rejestrującego 
działalność gospodarczą w CEIDG jako osoba fizyczna: 

a. może zawierać wyłącznie skróconą nazwę fantazyjną – np. Czarny Mściciel, 
b. musi zawierać wyłącznie jego imię i nazwisko – np. Jan Kot, 
c. musi zawierać oprócz nazwiska przedsiębiorcy zakres działalności – np. Kot 

Usługi Deratyzacji, 
d. musi zawierać imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność, 

możliwe jest też dodanie innych elementów, np. profilu działalności czy 
nazwy fantazyjnej. 
 
 

21. (1 pkt) Typ Z w koncepcji XYZ zakłada, że: 
a. ludzie lubią pracować, dlatego należy stworzyć im tylko warunki do pracy, a będą 

samodzielnie realizowali przydzielone zadania, 
b. ludzie są leniwi i trzeba ich przymuszać do pracy, 
c. ludzie są różni, mają różne potrzeby i dlatego, aby skutecznie motywować 

pracowników, należy do każdego z nich podchodzić w sposób 
indywidualny, 

d. zachowania ludzi nie da się przewidzieć, dlatego możliwości jego modyfikacji są 
bardzo ograniczone. 
 
 

22. (1 pkt) Emitentem obligacji nie może być: 
a. gmina, 
b. osoba fizyczna, 
c. przedsiębiorstwo, 
d. rząd. 

 
 

23. (1 pkt) Związek przedsiębiorstw tej samej branży mający na celu ograniczenie ich 
wzajemnej konkurencji, aby zwiększyć zysk to: 

a. kartel, 
b. koncern, 
c. syndykat, 
d. trust. 
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24. (1 pkt) Różne formy marketingu niestandardowego, których celem jest przede 
wszystkim wzmacnianie emocjonalnego wizerunku marki poprzez przekazy reklamowe 
– niestandardowe i zaskakujące odbiorców zarówno w sferze treści, jak i formy, to:  

a. ambient marketing, 
b. ATL, 
c. BTL, 
d. marketing max. 

 
 

25. (1 pkt) Nietypowa lokata bankowa, której oprocentowanie z każdym kolejnym okresem 
jest wyższe, to: 

a. lokata dynamiczna, 
b. lokata progresywna, 
c. lokata strukturyzowana  
d. polisolokata. 

 
 

26.  (2 pkt) Które ze zjawisk w najmniejszym stopniu spowodowane jest rozwojem 
technologii mobilnych? 

a. nasilenie konkurencji branżowej, 
b. obniżenie barier wejścia, 
c. obniżenie siły negocjacyjnej nabywców, 
d. rozszerzenie dostępności substytutów. 

 
 

27. (2 pkt) Obszar informatyki zajmujący się łączeniem świata realnego z elementami 
wirtualnymi, wygenerowanymi przy użyciu grafiki komputerowej, to: 

a. digitalizacja cyfrowa, 
b. rzeczywistość rozszerzona, 
c. rzeczywistość wirtualna, 
d. sztuczna inteligencja. 

 
 

28. (2 pkt) Wyodrębnione społeczności wirtualne tworzone spontanicznie w celu 
wynegocjowania korzystniejszych warunków zakupu to społeczności: 

a. informacyjne, 
b. marketingowe, 
c. serwisowe, 
d. transakcyjne. 

 
 

29. (2 pkt) Efekt długiego ogona w gospodarce internetowej polega na: 
a. generowaniu obrotów na sprzedaży produktów niszowych (przy 

utrzymaniu bardzo szerokiego asortymentu produktów), 
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b. konieczności utrzymywania ciągłego wsparcia i serwisu dla produktów, które 
zostały wycofane z rynku i zastąpione innymi wersjami, nawet jeżeli ze starej 
wersji korzysta znikoma liczba użytkowników, 

c. oferowaniu produktów grupom wykluczonym cyfrowo również za 
pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji, 

d. utrzymywaniu w sprzedaży produktów starszych generacji dla mniej 
zaawansowanych technologicznie klientów. 
 
 

30. (2 pkt) Poszukiwanie wartości w biznesie poprzez uwięzienie klienta (w modelu Amita  
i Zotta) polega na: 

a. nałożeniu na klienta wysokich kosztów zmiany dostawcy, 
b. oferowaniu klientowi unikalnej wartości użytkowej produktu, 
c. zapewnieniu klientowi oszczędności czasu i wysiłku, 
d. zaspokojeniu wielu powiązanych potrzeb klienta. 

 
 

31. (2 pkt) Współczesnym trendem rewolucji cyfrowej nie jest: 
a. autonomizacja urządzeń elektronicznych i wymienność funkcji między 

urządzeniami, 
b. ewolucja modeli biznesowych w kierunku usług, 
c. rosnące znaczenie pośredników, 
d. uniezależnianie się od stacjonarnych nośników danych na rzecz przetwarzania  

w chmurze. 
 
 

32. (2 pkt) Technika marketingowa zwiększająca zyski z jednej transakcji poprzez 
oferowanie klientowi produktów lub usług o wyższej cenie, wyższym standardzie lub 
większej liczbie funkcji, to: 

a. cross-selling, 
b. marketing mix, 
c. technika maksymalizacji korzyści, 
d. up-selling. 

 
 

33. (2 pkt) Jednym z czynników wpływających na rozwój marketingu mobilnego jest 
upowszechnienie dostępu do smartfonów. Odsetek Polaków posiadających na koniec 
2015 roku smartfony wyniósł: 

a. 20%, 
b. 25%, 
c. 60%, 
d. 95%.   
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34. (2 pkt) Najmniej przydatne w przetwarzaniu Big Data narzędzie (spośród 
wymienionych) to: 

a. arkusz kalkulacyjny, 
b. bazy danych NoSQL,  
c. chmura obliczeniowa, 
d. platforma Hadoop. 

 
 

35. (2 pkt) Dotarcie z ofertą do nowych grup klientów dzięki wykorzystaniu wirtualnych 
kanałów dystrybucji e-commerce to: 

a. strategia dywersyfikacji kontentu, 
b. strategia dywersyfikacji wirtualnej produktu, 
c. strategia wirtualizacji produktu, 
d. strategia wirtualizacji rynku. 

 
 

36. (2 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe. 
a. Im niższy wskaźnik rentowności kapitałów własnych, tym gorsza sytuacja 

przedsiębiorstwa. 
b. Im niższy wskaźnik rentowności netto aktywów, tym lepsza sytuacja 

przedsiębiorstwa. 
c. Im wyższy wskaźnik rentowności netto sprzedaży, tym lepsza sytuacja 

przedsiębiorstwa. 
d. Przy stawce podatkowej > 0 wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jest większy 

od wskaźnika rentowności sprzedaży netto. 
 
 

37. (2 pkt) Poniższy wykres przedstawia: 

 

a. notowania EUR/USD, 
b. poziom dzietności w Polsce, 
c. wysokość inflacji w Polsce w wahaniach tygodniowych, 
d. wysokość stopy depozytowej NBP. 
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38. (2 pkt) Polska obecnie nie jest członkiem: 
a. grupy G20,  
b. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), 
c. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
d. Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

 
 

39. (2 pkt) Globalna orientacja życiowa, której składowymi są poczucie zrozumiałości, 
poczucie zaradności oraz poczucie sensowności, wywołująca u człowieka poczucie, że 
świat zewnętrzny i wewnętrzny są przewidywalne i wytłumaczalne oraz że istnieje 
prawdopodobieństwo zgodnego z oczekiwaniami przebiegu wydarzeń, to: 

a. empatia, 
b. inteligencja emocjonalna, 
c. poczucie koherencji, 
d. zdolność antycypacyjna. 

 
 

40. (2 pkt) Maksymalne ustawowe oprocentowanie kredytów i pożyczek wynosi obecnie: 
a. 1% tygodniowo, 
b. 1% miesięcznie, 
c. 10% rocznie, 
d. 20% rocznie. 

 
 

41. (2 pkt) Od stycznia 2016 r. nowym prezesem zarządu GPW w Warszawie jest: 
a. Adam Maciejewski, 
b. Wiesław Rozłucki, 
c. Paweł Tamborski, 
d. Małgorzata Zaleska. 

 
 

42. (2 pkt) Kryteria wprowadzenia euro to: kryterium długu sektora finansów publicznych, 
kryterium deficytu sektora finansów publicznych, kryterium stabilności cen oraz 
kryterium stopy procentowej. Według ostatnich danych monitora konwergencji Polska 
spełnia: 

a. 4 kryteria, 
b. 3 kryteria, 
c. 2 kryteria, 
d. 1 kryterium. 
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43. (2 pkt) Na rynku wolnokonkurencyjnym funkcja popytu na dobro A wynosi QD = 2500 – 
4P, a funkcja podaży QS = 500 + 4P, gdzie P to cena, QD wielkość popytu, a QS wielkość 
podaży. Ceną równowagi na rynku dobra A jest: 

a. 100, 
b. 250, 
c. 1500, 
d. 2000. 

 
 

44. (2 pkt) Ilość równoważąca rynek dobra A z pytania 43 to: 
a. 100, 
b. 250, 
c. 1500, 
d. 2000. 

 
 

45. (2 pkt) Jeżeli na rynku dobra A z pytania 43  państwo wprowadzi cenę minimalną 300, to: 
a. nie nastąpi żadna zmiana wielkości popytu i podaży, 
b. powstanie deficyt dobra A w wysokości 400, 
c. powstanie nadwyżka dobra A w wysokości 400, 
d. wystąpi równowaga rynkowa, ale przy większej ilości dobra A. 

 
 

46. (2 pkt) Koszty całkowite przedsiębiorstwa Beta przedstawia wzór: TC = 20Q + 300. 
Przeciętny koszt zmienny w tym przedsiębiorstwie wynosi: 

a. 20, 
b. 300, 
c. 20 + 300/Q, 
d. 320. 

 
 

47. (2 pkt) Według wstępnych szacunków GUS polskie PKB  w 2015 r. w porównaniu z 2014 
r. (w cenach stałych roku poprzedniego) było: 

a. nominalnie wyższe o 1,5%, ale realnie na zbliżonym poziomie do 2014 roku, 
b. realnie wyższe o 1,5%, 
c. realnie wyższe o 2,7%, 
d. realnie wyższe o 3,6%. 

 
 

48.  (2 pkt) Podwojenie kapitału przy oprocentowaniu rocznym w wysokości 4% (i rocznej 
kapitalizacji odsetek) nastąpi po (do obliczeń możesz wykorzystać regułę 72): 

a. 17 latach, 
b. 18 latach, 
c. 19 latach, 
d. 28 latach. 
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49. (2 pkt) Zgodnie z kodeksem pracy w przedsiębiorstwie musi być regulamin 

wynagradzania pracowników, jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia minimum: 
a. 5 pracowników, 
b. 10 pracowników, 
c. 15 pracowników, 
d. 20 pracowników. 

 
 

50. (2 pkt) Dopasuj nazwiska przedsiębiorców do powiązanych z nimi biznesów: 

1 Anna i Jerzy Starakowie A Bakoma 
2 Dariusz Miłek B Black Red White 
3 Krzysztof Klicki C Boryszew 
4 Leszek Czarnecki D CCC Polkowice 
5 Roman Karkosik E Getin Holding 
6 Solange i Krzysztof Olszewscy F Kolporter 
7 Tadeusz Chmiel G Polpharma 
8 Zbigniew Komorowski H Solaris Bus 

 
a. 1-C, 2-D, 3-H, 4-E, 5-A, 6-G, 7-F, 8-B, 
b. 1-D, 2-E, 3-H, 4-F, 5-G, 6-A, 7-C, 8-B, 
c. 1-E, 2-C, 3-D, 4-H, 5-A, 6-G, 7-B, 8-E, 
d. 1-G, 2-D, 3-F, 4-E, 5-C, 6-H, 7-B, 8-A. 

 

 


