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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 III 

[Rok szkolny 2007/2008] 

 

Test eliminacji okręgowych  
bez klucza odpowiedzi 

 

Pytanie nr 1 

Który z poglądów na sytuację konfliktową jest prawdziwy: 

a) konflikty są do uniknięcia w przedsiębiorstwie, 
b) konflikty mogą przyczynić się do podniesienia sprawności działania przedsiębiorstwa, 
c) konfliktowi sprzyja duża odporność na stres, 
d) w konflikcie nie odgrywają żadnego znaczenia emocje.  

 

Pytanie nr 2 

Komunikaty niewerbalne: 

a) są bardziej wiarygodne niż komunikaty werbalne, 
b) są mniej wiarygodne niż komunikaty werbalne, 
c) są tak samo wiarygodne jak komunikaty werbalne, 
d) w ogóle nie są wiarygodne, gdyż zazwyczaj są przypadkowe i niezwiązane z komunikowanymi 
treściami.  

 

Pytanie nr 3 

Alterglobalistami nazywa się ludzi, którzy: 

a) są zdecydowanymi przeciwnikami globalizacji, 
b) są zdecydowanymi zwolennikami globalizacji, 
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c) są przeciwnikami globalizacji pogłębiającej nierówności w świecie, 
d) są zwolennikami hegemonii USA w kształtowaniu globalizacji.  

 

Pytanie nr 4 

Sposobem ograniczającym objawy grupowego myślenia, oznaczającego uleganie sugestii  
i naciskowi grupy jest: 

a) minimalizacja odpowiedzialności zbiorowej, 
b) izolacja od ekspertów, 
c) ograniczanie dyskusji do kilku kluczowych wariantów, 
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.  

 

Pytanie nr 5 

Uwagi krytyczne pod adresem pracownika: 

a) nie powinny być przekazywane bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu, 
b) są skuteczniejsze, jeśli zarzut zostanie powtórzony kilkakrotnie, 
c) powinny odnosić się do jego konkretnych zachowań, 
d) powinny odnosić się do jego cech osobowości.  

 

Pytanie nr 6 

Subiektywna stopa dyskonta: 

a) jest mała dla małych sum i stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem wartości dyskontowanej kwoty, 
b) jest tym wyższa im krótszy czas transferu, 
c) w przypadku straty jest wyższa dla odroczenia zapłaty niż dla przyspieszenia zapłaty, 
d) kształtuje się według takich samych zasad dla strat i zysków.  

 

Pytanie nr 7 

W lutym bieżącego roku Microsoft złożył ofertę przejęcia za 40 mld USD spółki: 

a) Google, 
b) Intel, 
c) Yahoo, 
d) Apple.  
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Pytanie nr 8 

W analizie SWOT dobra opinia u klientów firmy znajdzie się w polu: 

a) szanse, 
b) zagrożenia, 
c) mocne strony, 
d) słabe strony.  

 

Pytanie nr 9 

Gwałtowne zaburzenia na rynkach finansowych w krajach wysokorozwiniętych w sierpniu 2007 
roku, związane były z: 

a) kryzysem na rynku kredytów hipotecznych udzielanych osobom o niskiej zdolności kredytowej, 
b) ogłoszeniem niewymienialności dolara, 
c) załamaniem chińskiej gospodarki, 
d) rekordowym wzrostem cen ropy naftowej.  

 

Pytanie nr 10 

Popełniając podstawowy błąd atrybucji, inwestor giełdowy będzie tłumaczył:  

a) sukces i porażkę czynnikami zewnętrznymi (np. złą/dobrą wskazówką doradcy finansowego), 
b) sukces i porażkę poziomem swoich umiejętności, 
c) porażkę - poziomem swoich umiejętności, sukces - czynnikami zewnętrznymi, 
d) porażkę - czynnikami zewnętrznymi, sukces - poziomem swoich umiejętności.  

 

Pytanie nr 11 

Która z poniższych zasad nie jest zasadą przeprowadzania "burzy mózgów": 

a) Nie wolno krytykować żadnego pomysłu. 
b) Wszystkie, nawet najbardziej absurdalne pomysły są zapisywane. 
c) Podczas każdego wystąpienia uczestnik zgłasza tylko jeden pomysł. 
d) Zgłaszając pomysł, uczestnik podaje kilka argumentów uzasadniających proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 12 

Która z cech nie jest cechą dobrego negocjatora: 

a) nieustępliwość, 
b) umiejętność argumentowania, 
c) kreatywność, 
d) asertywność.  



Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja III (2007/2008) 
  Test eliminacji okręgowych 

 

Strona 4 z 12 

Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

Pytanie nr 13 

Która ze spółek nie wchodzi obecnie w skład indeksu WIG 20: 

a) KGHM, 
b) PKO BP, 
c) Poczta Polska, 
d) PKN Orlen.  

 

Pytanie nr 14 

Która z form nie jest formą umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa: 

a) licencjonowanie oraz franczyza na zagranicznym rynku, 
b) utworzenie międzynarodowego joint-venture, 
c) utworzenie filii lub oddziału za granicą, 
d) import pośredni oraz bezpośredni.  

 

Pytanie nr 15 

Zysk netto przedsiębiorstwa to: 

a) zysk brutto powiększony o amortyzację, 
b) zysk brutto powiększony o zyski nadzwyczajne, 
c) zysk brutto pomniejszony o straty nadzwyczajne, 
d) zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy.  

 

Pytanie nr 16 

Małe przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej finansują inwestycje: 

a) poprzez emisję akcji, 
b) kredytem bankowym, 
c) ze środków własnych, 
d) kredytem kupieckim.  

 

Pytanie nr 17 

Produkty leżące w macierzy analizy portfela Boston Consulting Group (BCG) na przecięciu 
najwyższego wzrostu rynku oraz o najwyższym względnym udziale w rynku to: 

a) „gwiazdy”, 
b) „znaki zapytania”, 
c) „dojne krowy”, 
d) „kule u nogi”/ „psy”.  
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Pytanie nr 18 

W jaki sposób przedsiębiorca może najłatwiej sprawdzić, czy jego kontrahent nie ma 
niespłaconych wierzytelności: 

a) na stronie Biura Informacji Kredytowej, 
b) w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
c) w banku kontrahenta, 
d) na stronie internetowej kontrahenta.  

 

Pytanie nr 19 

Jednym ze sposobów zwiększenia elastyczności przedsiębiorstwa jest: 

a) większe delegowanie zadań na podwładnych, 
b) większa formalizacja organizacji, 
c) budowa grupy kapitałowej poprzez przejmowanie innych przedsiębiorstw, 
d) insourcing.  

 

Pytanie nr 20 

Instytucją nadzorującą w Polsce działanie systemu bankowego jest: 

a) Komisja Nadzoru Bankowego, 
b) Komisja Nadzoru Finansowego, 
c) Narodowy Bank Polski, 
d) Związek Banków Polskich.  

 

Pytanie nr 21 

Najbardziej niebezpiecznym zachowaniem przy korzystaniu z dostępu do konta bankowego przez 
internet jest: 

a) korzystanie z konta i przeprowadzanie transakcji o różnych godzinach, 
b) przechowywanie na komputerze w jednym pliku loginu, hasła i listy haseł jednorazowych, 
c) korzystanie z konta i przeprowadzanie transakcji z różnych komputerów, 
d) odejście od domowego komputera bez wylogowywania się z internetowego banku.  

 

Pytanie nr 22 

Jednym z najbardziej popularnych wskaźników giełdowych wykorzystywanych przez inwestorów 
w analizach jest wskaźnik cena/zysk (P/E - price earning ratio). Wskaźnik ten: 

a) obrazuje, jaka część zysku spółki przypada na jedną akcję, 
b) pokazuje proporcję wartości rynkowej spółki do wypracowanego przez nią zysku, 
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c) porównuje otrzymywany zysk do kapitału własnego przedsiębiorstwa, 
d) pozwala odnieść aktualną, giełdową wycenę spółki do jej wartości księgowej.  

 

Pytanie nr 23 

Do podstawowych cech wypalenia zawodowego należy: 

a) wyczerpanie emocjonalne, 
b) brak osobistej satysfakcji z wyników własnej pracy, 
c) brak motywacji do działania, 
d) każda z powyższych.  

 

Pytanie nr 24 

Która z poniższych zasad nie jest zasadą ustępstw: 

a) ustępstwa powinny mieć charakter malejący, 
b) ludzie zauważają przede wszystkim fakt ustępstwa, a nie jego wielkość, więc nie jest wskazane 
czynienie znacznych ustępstw, 
c) pierwsze ustępstwo powinno być uczynione jak najszybciej i w sprawie istotnej dla partnera, aby 
wprowadzić pozytywny klimat do dalszych negocjacji, 
d) nie każde ustępstwo ze strony partnera powinno być odwzajemnione.  

 

Pytanie nr 25 

Efekt unikania strat występujący w zachowaniach inwestorów giełdowych: 

a) sprawia, że inwestorzy pasywni niechętnie zamykają swoje pozycje podczas bessy i czekają, aż cena 
akcji pójdzie w górę, 
b) charakteryzuje zachowania inwestorów aktywnych, 
c) powoduje, że inwestorzy sprzedają swoje akcje po cenie niższej od ceny zakupu, byle tylko nie stracić 
jeszcze więcej, 
d) mówi o tym, że w przypadku niepewnej sytuacji na rynkach finansowych inwestorzy wybierają 
bezpieczne obligacje skarbowe.  

 

Pytanie nr 26 

Który z kredytów wymaga najmniejszej liczby formalności: 

a) hipoteczny, 
b) konsolidacyjny, 
c) odnawialny, 
d) refinansowy.  
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Pytanie nr 27 

Jeżeli negocjator najpierw proponuje rozwiązanie mniej korzystne, a następnie bardziej 
korzystne, to stosuje technikę: 

a) kontrastu, 
b) niedostępności, 
c) zaangażowania i konsekwencji, 
d) prośby.  

 

Pytanie nr 28 

Zgodnie z koncepcją kluczowych kompetencji G. Hamela i C.K. Prahalada źródłem przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest: 

a) umiejętność kreowania nowych produktów i usług, 
b) zwiększenie udziału w istniejących rynkach, 
c) integracja pionowa przedsiębiorstwa, 
d) przeprojektowanie procesów w przedsiębiorstwie.  

 

Pytanie nr 29 

Która z inwestycji nie jest opodatkowana 19 proc. podatkiem od zysków z oszczędności i 
inwestycji kapitałowych: 

a) standardowa lokata bankowa, 
b) polisa na życie, 
c) inwestycje na GPW, 
d) obligacje skarbowe.  

 

Pytanie nr 30 

BATNA to: 

a) najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia, 
b) technika wywierania wpływu w negocjacjach, polegająca na „grze na czas”, aby zmiękczyć partnera, 
c) technika przełamywania impasu w negocjacjach poprzez zastosowanie odpowiedniego do sytuacji 
scenariusza ustępstw, 
d) narzędzie okresowej oceny pracowników.  

 

 

 

 



Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja III (2007/2008) 
  Test eliminacji okręgowych 

 

Strona 8 z 12 

Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

Pytanie nr 31 

Wypłata po pół roku środków finansowych z lokaty a'vista z oprocentowaniem 6% rocznie  
(i miesięczną kapitalizacją) da właścicielowi lokaty: 

a) 0 % zysku, 
b) 3 % zysku, 
c) nieznacznie ponad 3 % zysku, 
d) 6 % zysku.  

 

Pytanie nr 32 

Liberalny styl kierowania charakteryzuje się tym, iż: 

a) lider grupy przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje pozostawia grupie, 
b) jest najbardziej efektywnym stylem kierowania, ponieważ jednostka nie mając narzuconych przez 
lidera ograniczeń, może najlepiej wykorzystać własne możliwości i zdolności, 
c) lider w większym stopniu koncentruje się na pracownikach niż na zadaniach, 
d) lider grupy bierze udział w wykonywaniu zadań na równi z członkami grupy.  

 

Pytanie nr 33 

O kulturze indywidualistycznej można powiedzieć, że: 

a) jest nastawiona na rywalizację oraz zaspokajanie potrzeb hedonistycznych, 
b) opiera się na takich wartościach, jak współpraca i podporządkowanie własnych celów celom grupy, 
c) jej nadrzędnymi wartościami są przywiązanie do rodziny i uznanie hierarchii społecznej, 
d) występuje np. w Indiach i Japonii.  

 

Pytanie nr 34 

Do właściwości kultury integracyjnej nie należy: 

a) kwestionowanie ustalonych praktyk, 
b) działanie na granicy kompetencji, 
c) unikanie konfliktów i konfrontacji, 
d) szukanie nowych rozwiązań.  

 

Pytanie nr 35 

Na rynku finansowym, który jest słaby efektywnie: 

a) korzystanie z poufnych źródeł informacji nie przynosi ponadprzeciętnych dochodów, 
b) stosowanie analizy technicznej nie przynosi ponadprzeciętnych dochodów, 
c) stosowanie analizy fundamentalnej nie przynosi ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji, 
d) na podstawie analizy cen akcji z przeszłości można uzyskać zyski ponadprzeciętne.  
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Pytanie nr 36 

Słaby wpływ grupy odniesienia na zakup produktu oraz silny wpływ grupy odniesienia na wybór 
marki występuje przy produktach: 

a) publicznych i powszechnych, 
b) publicznych i luksusowych, 
c) prywatnych i powszechnych, 
d) prywatnych i luksusowych.  

 

Pytanie nr 37 

Złudzenie pieniądza: 

a) polega na tym, że jako punkt odniesienia przy określaniu prawdziwej wartości towaru ludzie stosują 
realną wartość pieniądza, 
b) prezentuje eksperyment, w którym dzieci jako większą monetę (spośród dwóch monet o jednakowej 
wielkości) wskazują tę, która ma wyższy nominał, 
c) przejawia się w tym, że te same ceny realne mogą być przez ludzi spostrzegane różnie  
w zależności od tego w jakiej walucie zostaną denominowane, 
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.  

 

Pytanie nr 38 

Zachowań związanych z korzystaniem z dóbr wspólnych nie tłumaczy:  

a) dylemat wolnej jazdy, 
b) dylemat więźnia, 
c) dylemat wspólnej łąki, 
d) efekt Ringelmana.  

 

Pytanie nr 39 

Strategia wyboru konsumenta polegająca na tym, że najpierw porównuje się wszystkie 
alternatywy tylko pod względem najważniejszej cechy, a w przypadku gdy na tej podstawie nie 
można podjąć decyzji, przechodzi się do kolejnej pod względem ważności cechy, to: 

a) strategia przewagi pozytywnych cech, 
b) strategia koniunkcyjna, 
c) strategia alternatywna, 
d) strategia leksykograficzna.  
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Pytanie nr 40 

Deficyt budżetowy zaplanowany na 2008 rok w Polsce wynosi około: 

a) 100 mln PLN, 
b) 7 mld PLN, 
c) 27 mld PLN, 
d) 45 mld PLN.  

 

Pytanie nr 41 

Do strategii radzenia sobie ze stresem zorientowanych emocjonalnie nie zalicza się: 

a) dystansowania się, 
b) pozytywnego przewartościowania, 
c) konfrontacji, 
d) poszukiwana wsparcia.  

 

Pytanie nr 42 

Mały dystans wobec władzy oraz wysoki poziom indywidualizmu cechują takie kraje, jak: 

a) Tajwan, 
b) RPA, 
c) Grecja, 
d) USA.  

 

Pytanie nr 43 

W sytuacji, gdy kierownik musi przekonać swoich podwładnych do określonego zachowania jego 
władza powinna wynikać przede wszystkim z: 

a) formalnej hierarchii organizacyjnej, 
b) kontroli nad zasobami 
c) autorytetu, 
d) uczucia.  

 

Pytanie nr 44 

Zgodnie z koncepcją psychodynamiczną, aby modyfikować zachowania pracowników należy:  

a) odpowiednio dobierać kary i nagrody dostosowane do ich potrzeb i reakcji, 
b) stwarzać im właściwe warunki i dostarczać informacje do podejmowania racjonalnych decyzji, 
c) stosować groźby i szantaż emocjonalny, 
d) stosować psychoterapię, w celu wyciszenia destrukcyjnych popędów.  
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Pytanie nr 45 

Zgodnie z prawem osoba, która w marcu 2008 r. będzie zatrudniona na pełen etat, za swoją pracę 
nie może otrzymać mniejszego wynagrodzenia brutto niż: 

a) 936 zł, 
b) 1126 zł, 
c) 1343 zł, 
d) 1728 zł.  

 

Pytanie nr 46 

Zwycięzcą rankingu magazynu Fortune na najbardziej podziwianą firmę świata w 2007 roku jest: 

a) Toyota, 
b) Coca-Cola, 
c) General Electric, 
d) Microsoft.  

 

Pytanie nr 47 

Zgodnie z koncepcją migracji wartości A. Slywotzky'iego odpływ wartości występuje z: 

a) z sektorów nowych do sektorów starych, 
b) z przemysłów wysokiej technologii do przemysłów opartych na przetwórstwie surowców, 
c) z wczesnych faz ścieżki ekonomicznej do późniejszych, 
d) z państw Triady do krajów rozwijających się.  

 

Pytanie nr 48 

Który z poniższych celów nie jest celem dywersyfikacji: 

a) odmłodzenie portfela produktów, 
b) osiąganie efektu synergicznego, 
c) rozproszenie ryzyka, 
d) uszczuplenie organizacji.  

 

Pytanie nr 49 

Prowadząc uczciwą kłótnię należy pamiętać o tym, że: 

a) nie należy mówić o uczuciach, odwoływać się do własnych emocji, dyskusja powinna opierać się tylko 
na racjonalnej argumentacji, 
b) problemy trzeba rozwiązywać po kolei, dopiero po znalezieniu jednego rozwiązania można przejść do 
kolejnego zagadnienia, 
c) w każdym sporze zwycięzcą jest tylko jedna strona, dlatego należy nauczyć się przegrywać,  



Olimpiada Przedsiębiorczości, edycja III (2007/2008) 
  Test eliminacji okręgowych 

 

Strona 12 z 12 

Copyright by Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

a wygrywając należy z szacunkiem traktować przeciwnika, 
d) wszystkie powyższe rady to zasady uczciwej kłótni.  

 

Pytanie nr 50 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w przypadku bankructwa banku, wypłaci klientom 
indywidualnym 100 % wpłaconych depozytów, jeżeli: 

a) suma wpłaconego kapitału i przysługujących odsetek nie przekracza równowartości 1000 euro, 
b) suma wpłaconego kapitału i przysługujących odsetek nie przekracza równowartości 1000 złotych, 
c) suma wpłaconego kapitału i przysługujących odsetek nie przekracza równowartości 10 000 złotych, 
d) klienci banku znajdują się w pierwszym progu podatkowym.  

 


