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Rynek i jego elementy
1. Rynek jest:

a) jest weryfikatorem trafności decyzji gospodarczych
a) podstawowymźródłem wiedzy o przebiegu procesów gospodarczych
b) mechanizmem ułatwiającym osiągnięcie stanu równowagi gospodarczej
c) pełni wszystkie wymienione funkcje

2. Biorąc pod uwagę przedmiot obrotu wyróżniamy:
a) rynek zbytu
b) rynek hurtowy
c) rynek pracy
d) rynek lokalny

3. Popyt oznacza:
a) ilość dóbr oferowanych do sprzedaży
b) wszystkie dobra zakupione przez nabywców
c) zapotrzebowanie na towary i usługi
d) zależność między ceną towaru a ilością chętnych do jego zakupu

4. Prawo popytu głosiże:
a) każda zmiana ceny związana jest ze zmianą popytu
b) popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny
c) popyt jest wprost proporcjonalny do ceny
d) popyt nie zależy od zmiany cen

5. Popyt jest uzależniony od:
a) reklamy
b) warunków klimatycznych
c) technologii
d) kosztów produkcji

6. Zmiana wielkości podaży może być spowodowana:
a) obniżeniem dochodów konsumentów
b) wzrostem dochodów nabywców
c) zwiększeniem nakładów na reklamę
d) modernizacją produkcji

7. Równowaga rynkowa występuje wówczas gdy:
a) nie zmienia się poziom cen
b) popyt na towary dostosowuje się do podaży towarów
c) zwiększa się wartość PKB
d) wielkość globalnego popytu jest równa globalnej podaży

8. W warunkach gospodarki rynkowej:
a) dominują przedsiębiorstwa prywatne
b) wszystkie podmioty są równe wobec prawa
c) występuje konkurencja między przedsiębiorstwami
d) funkcjonują monopole
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Bud żet państwa
1. Budżet państwa to:

a) podstawowy akt prawny w państwie
b) organ wykonawczy w państwie
c) roczny plan wydatków i dochodów państwa
d) rachunek państwa w banku centralnym

2. Projekt budżetu państwa jest przygotowywany przez:
a) komisje sejmowe
b) ministerstwo gospodarki
c) ministerstwo finansów
d) rząd

3. Stan finansów publicznych zależy od:
a) wysokości stóp procentowych
b) kształtowania stopy podatkowej
c) ilości pieniądza w obiegu
d) wszystkich wymienionych czynników

4. Głównymi pozycjami dochodów budżetowych są:
a) Podatki pośrednie
b) wydatki na ochronę zdrowia
c) dotacje do gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
d) podatki bezpośrednie

5. Niskie dochody budżetu mogą wynikać z:
a) niskiej stopy opodatkowania
b) mało skutecznegościągania podatków
c) spadającego poziomu produkcji i dochodu narodowego
d) wszystkich wymienionych czynników

6. Nadwyżka wydatków nad dochodami powoduje:
a) zmniejszenie podaży towarów i usług
b) zwiększenie podaży towarów i usług
c) wzrostświadczeń socjalnych
d) zwiększenie długu publicznego

7. Deficyt budżetowy to:
a) nadwyżka wydatków nad dochodami budżetowymi
b) rezultat niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych
c) efekt wzrostuświadczeń socjalnych
d) przyczyna zjawiska inflacji
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Rynek kapitałowy
1. Popyt na rynku kapitałowym jest reprezentowany przez:

a) fundusze emerytalne i banki
b) przedsiębiorstwa i osoby prywatne
c) towarzystwa ubezpieczeniowe i skarb państwa
d) akcjonariuszy

2. Podaż kapitału jest reprezentowana przez:
a) państwo i jednostki samorządu terytorialnego
b) osoby prywatne
c) maklerów giełdowych
d) przedsiębiorstwa emitujące akcje

3. Które z wymienionych papierów wartościowych spełniają podane warunki:
a) służą celom rozliczeniowym
b) przynoszą określony dochód od kapitału
c) reprezentują prawo współwłasności
d) są dopuszczone do publicznego obrotu

4. Akcja jest papierem wartościowym, który:
a) gwarantuje prawo do zysku spółki akcyjnej
b) reprezentuje prawo współwłasności
c) jest formą lokaty kapitału
d) pełni wszystkie wymienione funkcje

5. Które z wymienionych twierdzeń dotyczących obligacji są prawdziwe:
a) nabywca kieruje się bezpieczeństwem lokaty i wielkością dochodu a nie jej wartością
b) gminy są zobowiązane do emisją obligacji i celu pozyskaniaśrodków na rozwój infrastruktury
c) cena zakupu obligacji jest równa wartości nominalnej
d) mierna kondycja emitenta nie stanowi ryzyka nabywcy obligacji

6. Rynek kapitałowy:
a) stwarza szansę uzyskania korzyści wynikających ze zmiany cen walorów
b) pozwala na łatwą zamianę struktury lokat
c) pozwala na odzyskanie gotówki
d) jest opisany przez każde z podanych stwierdzeń

7. Wskaźnik cena /zysk jest relacją:
a) ceny rynkowej jednej akcji do zysku przypadającego na jedną akcję
b) ceny rynkowej akcji do zysku netto na jedną akcję
c) zysku netto na jedną akcję do ilości wyemitowanych akcji
d) ilości wyemitowanych akcji do zysku netto na jedną akcję

8. Indeksy giełdowe:
a) odzwierciedlają rynkową wartość wszystkich akcji
b) należą do wskaźników analitycznych
c) ilustrują tendencje panującą na giełdzie
d) świadczą o sytuacji gospodarczej kraju
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Rynek pracy i zatrudniane pracowników
1. Popyt na pracę jest:

a) wynikiem wzrostu produkcji
b) reprezentowany przez przedsiębiorstwa poszukujące pracowników
c) uzależniony od stopy bezrobocia
d) zapotrzebowaniem pracowników na pracę

2. Popyt na pracę zależy od:
a) przyrostu naturalnego
b) zapotrzebowania na towary i usługi
c) liczby bezrobotnych
d) aktywności zawodowej

3. Spadek ceny produktów spowoduje,że:
a) popyt na pracę będzie się zwiększał
b) popyt na pracę będzie malał
c) popyt na pracę pozostanie niezmieniony

4. Podaż pracy:
a) stanowią pracodawcy poszukujący pracowników
b) zależy od wydajności pracy
c) stanowią pracownicy poszukujący pracy
d) jest związana z wysokością płacy minimalnej

5. Podaż pracy zależy od:
a) wydajności pracy
b) liczby przedsiębiorstw
c) aktywności zawodowej
d) przyrostu naturalnego

6. Konkurencyjny rynek pracy określany jest jako stan w którym:
a) pracownicy ustalają stawki płac
b) pracodawcy i pracownicy ustalają stawki płac
c) pracodawcy ustalają stawki płac
d) pracownicy i pracodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na płacę

7. Ze zjawiskiem bezrobocia mamy do czynienia wówczas gdy:
a) popyt na pracę przewyższa podaż pracy
b) podaż pracy jest większa niż popyt na pracę
c) zwiększa się aktywność zawodowa ludności
d) następuje przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego

8. Umowa o pracę zawiera:
a) rodzaj pracy
b) termin rozpoczęcia pracy
c) wynagrodzenie pracownika
d) wszystkie wymienione elementy

9. Termin wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony dla pracownika zatrudnionego jeden rok
u danego pracodawcy wynosi:
a) dwa tygodnie
b) jeden miesiąc
c) trzy miesiące
d) tydzień
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Działalno ść gospodarcza
1. Działalność gospodarcza polega na:

a) produkcji jak największej ilości wyrobów
b) postępowaniu zmierzającym do najpełniejszego zaspokojenia potrzeb ludzkich
c) zatrudnieniu jak najmniejszej liczby pracowników
d) dążeniu do wyeliminowania rozbieżności między ograniczonością dóbr a zapotrzebowaniem na nie

2. Które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a) podmiotem gospodarczym nie może być jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
b) wszystkie podmioty gospodarcze są przedsiębiorstwami
c) wszystkie przedsiębiorstwa są podmiotami gospodarczymi
d) organ państwowy nie może ingerować w działalność podmiotu gospodarczego

3. Prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do rozliczania za pośrednictwem banku:
a) transakcji o wartości powyżej 1.000 zł
b) transakcji o wartości powyżej 1.000 EUR
c) wszystkich transakcji
d) transakcji o wartości powyżej 3.000 EUR

4. Który z wymienionych rodzajów działalności wymaga uzyskania koncesji:
a) sprzedaż wyrobów jubilerskich
b) handel hurtowy artykułami spożywczymi
c) dystrybucja paliw
d) świadczenie usług edukacyjnych

5. Do sektora publicznego należą:
a) przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie
b) spółki z przeważającym udziałem skarbu państwa i fundacje
c) przedsiębiorstwa komunalne i organizacje społeczne
d) przedsiębiorstwa państwowe i komunalne

6. Do spółek osobowych zalicza się:
a) spółkę cywilną i z o.o.
b) spółkę jawną i partnerską
c) spółkę jawną i akcyjną
d) wszystkie spółki działające w oparciu o kodeks spółek handlowych

7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że:
a) nazwa powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika
b) podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej
c) udziały wspólników mogą stanowić wielokrotność wniesionego kapitału
d) przedmiotem wkładu może być praca wspólnika

8. W spółce akcyjnej:
a) akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu
b) zbycie akcji wymaga zgody zarządu spółki
c) władzę w spółce sprawuje właściciel 51% akcji
d) akcjonariusze odpowiadają całym swoim majątkiem za podatkowe zobowiązania spółki
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Organizacja procesów pracy
1. Organizacja w procesach pracy polega na:

a) wyposażeniu pracowników w odpowiednie maszyny i urządzenia
b) wzajemnym dostosowaniu działań poszczególnych wykonawców w celu realizacji wyznaczonego

zadania
c) odpowiednim podziale pracy między jej wykonawców
d) modyfikacji zadań dużych przedsiębiorstw

2. Struktura organizacyjna oznacza:
a) jedną z funkcji kierowniczych
b) zakres działania komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie
c) schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
d) podział zadań między poszczególnych pracowników

3. Przedstaw schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i podaj zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych tego podmiotu gospodarczego, jeżeli funkcjonują w nim następujące działy: dyrektor,
dział technologiczny, dział planowania, dział zaopatrzenia, wydział magazynów, dział kontroli jakości,
dział analizy rynku, wydział transportowy, wydział magazynów, wydział produkcyjny, dział marketingu,
główny księgowy, dział księgowości.

4. Przyporządkuj wymienione cechy do stylów kierowania: autokratycznego, demokratycznego i liberalnego
• zachęca pracowników do wykonywania zadań nie stosując rozkazów
• toleruje niedociągnięcia i braki w wykonywaniu zadań
• określa zadania a sposób ich wykonania pozostawia pracownikom
• zwraca uwagę na odpowiedzialność pracowników za wykonanie zadań
• ogranicza inicjatywę własną pracowników
• stara się uzyskać aprobatę zespołu dla swoich działań
• nie ingeruje w sprawy sporne i drażliwe
• często stosuje bodźce negatywne
• nie znosi odmiennych poglądów na sprawy zawodowe
• w minimalnym stopniu ingeruje w sposób realizacji zadania

5. Skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem zależy od:
a) rodzaju zadań wykonywanych przez pracowników
b) systemu płac w przedsiębiorstwie
c) stosowanego stylu kierowania
d) struktury organizacyjnej
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Przychody z działalno ści gospodarczej
1. Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się:

a) przychody ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji
b) otrzymane kredyty i pożyczki
c) wypłacone dywidendy
d) nieodpłatneświadczenia na rzecz innych podmiotów

2. Kosztem uzyskania przychodu jest:
a) każdy wydatek związany z prowadzoną działalności gospodarczą
b) wartość własnej pracy podatnika
c) wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu
d) kara nałożona na przedsiębiorstwo w związku z nieprzestrzeganiem zasad ochronyśrodowiska

3. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonaj ewidencji zdarzeń gospodarczych:

8.12 Otrzymano i zapłacono fakturę VAT nr 658 za ogłoszenie reklamowe z biura
ogłoszeń Gazety Krakowskiej w Krakowie na kwotę 570 zł

15.12 Otrzymano fakturę VAT nr 742 za zakupione towary w Krakowie na kwotę
1.490 zł

18.12 Otrzymano i zapłacono fakturę VAT za transport zakupionych towarów
z firmy Spedycja w Krakowie na kwotę 560 zł

19.12 Otrzymano i zapłacono fakturę VAT nr 623 za zakup benzyny z BP
w Krakowie na kwotę 120 zł

22.12 Wypłacono pracownikom wynagrodzenie za grudzień wg listy płac na kwotę
brutto 9.740 zł

30.12 Zapłacono Janowi Kowalskiemu czynsz za lokal na kwotę 3.200 zł
31.12 Zapłacono fakturę z telefon na kwotę 3.450 zł

4. Wyznacz kwotę rocznego dochodu do opodatkowania, jeżeli:
a) Roczna wartość przychodu ze sprzedaży wynosi 52.480 zł
b) Roczna wartość zakupu towarów i materiałów wynosi 18.570 zł
c) Roczna wartość kosztów zakupu wynosi 1.450 zł
d) Roczna wartość wydatków wynosi 21.230 zł

5. Wartość spisu z natury jest następująca:
• na początku roku 4.340 zł
• na końcu roku 5.910 zł
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System pieni ężny
1. Pieniądz pojawił się w wyniku:

a) świadomych decyzji władz państwowych
b) umowy między sprzedawcami a nabywcami
c) powstania banków
d) zwiększenia zakresu wymiany dóbr i usług

2. Pieniądz pełni funkcję:
a) środka płatniczego
b) czynnika produkcji
c) środka wymiany
d) wszystkie wymienione

3. Popyt na pieniądz wynika z tego,że:
a) pieniądz jest najbezpieczniejszą lokatą kapitału
b) pieniądz jest wykorzystywany do zakupu towarów i usług
c) nie mażadnych kosztów związanych z utrzymaniem pieniądza
d) pieniądz służy celom konsumpcyjnym

4. Podaż pieniądza zależy od:
a) od szybkości obiegu pieniądza
b) poziomu cen towarów i usług
c) ilości transakcji kupna i sprzedaży
d) wszystkich wymienionych czynników

5. Inflacja to:
a) procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w gospodarce
b) wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce
c) wzrost wielkości produkcji w gospodarce
d) spadek kosztów wytwarzania

6. Gdy ceny rosną w tempie 1-5% miesięcznie to mamy do czynienia z inflacją:
a) pełzającą
b) galopującą
c) megainflacją
d) hiperinflacją

7. Do podstawowych przyczyn inflacji należą:
a) wzrost kosztów produkcji
b) zmniejszenie siły nabywczej pieniądza
c) spadek popytu na towary i usługi
d) deficyt towarów na rynku
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Działalno ść banków

1. Do zadań banku centralnego należą:
a) udzielanie kredytów bankom komercyjnym
b) emisja pieniądza
c) nadzorowanie banków komercyjnych
d) prowadzenie rachunku budżetu państwa

2. Do podstawowych form oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne należą:
a) określanie wysokości stopy rezerw obowiązkowych
b) sprzedaż obligacji bankom komercyjnym
c) udzielaniu przez bank centralny kredytu redyskontowego bankom komercyjnym

3. Do podstawowych form działalności banków komercyjnych należą:
a) gromadzenieśrodków pieniężnych
b) udzielanie pożyczek i kredytów
c) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
d) emisja obligacji

4. Funkcja rachunkowo – operacyjna banku polega na:
a) przekształcaniu pieniądza pasywnego w aktywny
b) prowadzeniu rachunków podmiotów gospodarczych i dokonywaniu na nich operacji bankowych
c) tworzeniu przez banki biur maklerskich
d) obrocie krótko i długoterminowymi papierami wartościowymi

5. Formy przechowywania pieniężnych depozytów bankowych różnią się:
a) wysokością oprocentowania
b) zasadami kapitalizacji odsetek
c) szybkością obiegu pieniądza
d) uwzględnieniem aktualnej stopy inflacji

6. W relacji kredytowej:
a) występuje kredytodawca zwany dłużnikiem
b) występuje kredytobiorca zwany wierzycielem
c) kredytodawcą może być tylko bank
d) zwiększa się siła nabywcza kredytobiorcy

7. Rachunek bieżący przedsiębiorcy:
a) otwiera się na podstawie umowy zawartej między bankiem a przedsiębiorcą
b) służy do dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z bieżącą działalnością
c) charakteryzuje się tym, że wkłady są wyżej oprocentowane od lokat terminowych
d) może być otwarty jedynie po uzyskaniu zgody urzędu skarbowego
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Marketing i jego elementy
1. Marketing to:

a) sprzedaż towarów na rynku
b) działania jednostki gospodarczej polegające na ustaleniu potrzeb konsumenta i podejmowanie na tej

podstawie decyzji produkcyjnych
c) wzmożona działalność reklamowa mająca na celu zwiększenie sprzedaży
d) strategia oddziaływania na rynek za pomocą czynności związanych z produktem,

dystrybucją, ceną i promocją

2. Które z podanych twierdzeń dotyczących postępowania konsumentów są prawdziwe:
a) emocje nabywców są istotne na rynku dóbr inwestycyjnych
b) popyt na dobra konsumpcyjne zależy od parametrów technicznych produktów
c) na decyzje zakupu wpływają czynniki: ekonomiczne, społeczne i psychologiczne
d) podstawowym czynnikiem różnicującym postępowanie konsumentów jest moda

3. Segmentacja rynku w aspekcie marketingowym:
a) oznacza wyodrębnienie jednorodnych kategorii nabywców wg określonego kryterium
b) nie mażadnego znaczenia, gdyż podział rynków jest przypadkowy
c) ma charakter elastyczny
d) opiera się o kryterium demograficzne

4. Cykl życia produktu:
a) obejmuje okres od chwili wejścia na rynek do momentu wycofania z rynku
b) jest jednakowy dla wszystkich produktów
c) zależy od przeznaczenia produktu, konkurencji, postępu technicznego
d) jest uwarunkowany ceną produktu

5. Określ cykl życia następujących produktów na rynku: płyta z nowym przebojem muzycznym, określona
marka proszku do prania, nowy model samochodu osobowego danej marki, nowoczesny komplet mebli
pokojowych, zimowe obuwie damskie, nowy model komputera

6. Wybierz właściwe kanały dystrybucji dla: producenta samochodów osobowych, aparatów
fotograficznych, odzieży męskiej, artykułów piśmienniczych, napojów gazowanych, pieczywa.

7. Cenę produktu w działalności marketingowej wyznacza się:
a) biorąc pod uwagę stopę inflacji
b) na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży
c) na podstawie cen konkurencji
d) uwzględniając wszystkie wymienione czynniki

8. Przedstaw sposoby kształtowania pozytywnego wizerunku firmy w ramachpublic relations.

9. Jakimi cechami powinna odznaczać się reklama?



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Podatki i ubezpieczenia
1. Podatek to przymusoweświadczenie, które stanowi dochód:

a) budżetu państwa
b) urzędu skarbowego
c) podmiotu gospodarczego
d) organów administracji rządowej

2. Do podatków pośrednich należą:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
b) podatek dochodowy od osób prawnych
c) podatek od towarów i usług
d) podatek od spadków i darowizn

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy:
a) Dochodów z działalności rolniczej
b) wynagrodzenia za pracę
c) zysków spółek akcyjnych
d) dochodów fundacji

4. Płatnikiem podatku VAT jest:
a) każdy nabywca towarów
b) każda osoba prowadząca działalność gospodarczą
c) przedsiębiorca o przychodach rocznych większych niż 10.000 EUR
d) sprzedawca towarów

5. Do podstawowychświadczeń z ubezpieczenia społecznego należą:
a) renty i emerytury
b) zasiłki dla bezrobotnych
c) odszkodowania
d) świadczenia rehabilitacyjne

6. Ubezpieczenie OC jest rodzajem:
a) ubezpieczenia społecznego
b) ubezpieczenia zdrowotnego
c) ubezpieczenia majątkowego
d) ubezpieczenia komunikacyjnego

7. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługują:
a) renta inwalidzka
b) zasiłek chorobowy
c) refundacja kosztów leczenia szpitalnego
d) zasiłek pielęgnacyjny

8. Jaką składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne zapłaci
pracownik, którego ubruttowione wynagrodzenie wynosi 2.000 zł ?


