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Pouczenie: 

 

1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na 

pierwszej stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi 

w wyznaczonych miejscach.  

2. Każdy zdający otrzymuje: 

1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 26 stronach,  
2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.  

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie 

kolejno ponumerowane strony od 1 do 26 oraz, czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. 

W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić 

Komisję Egzaminacyjną. 

4. Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera 

po 3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie 

odpowiedzi znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). 

Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy zdanie 

prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść 

pytania. 

5. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi. 

Odpowiedzi zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.  

6. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.  

7. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi na dane 

pytanie nie podlega zaliczeniu jako prawidłowa. 

8. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. 

 Za pozytywny wynik z części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 pkt. 

9. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu                 

4 grudnia 2017 r. 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w razie śmierci przedsiębiorcy wniosek              

o ogłoszenie jego upadłości może złożyć: 

A. wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo 

zmarłego, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, chociażby 

nie dziedziczyli po nim spadku; 

B. kurator spadku, wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo zmarłego, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia, jak 

również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, chociażby nie 

dziedziczyli po nim spadku; 

C. wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców 

zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku. 

 

 

2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sąd upadłościowy oddali wniosek                      

o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że: 

A. wierzytelność ma chociażby w części charakter sporny, a spór zaistniał między 

stronami po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; 

B. wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami po 

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; 

C. wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami 

przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego 

ustanowionego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości na dokonanie 

przez dłużnika czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu może zostać 

udzielona: 

A. również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania; 

B. w każdym czasie po dokonaniu czynności, aż do objęcia majątku upadłego dłużnika 

w zarząd przez syndyka; 

C. wyłącznie przed dokonaniem czynności. 
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4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, z dniem ogłoszenia upadłości 

zobowiązania majątkowe niepieniężne upadłego: 

A. nie zmieniają się na zobowiązania pieniężne, chyba że sędzia-komisarz nakaże 

syndykowi ich włączenie do masy upadłości; 

B. zmieniają się na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby 

termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił; 

C. wygasają. 

 

5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zastrzeżone w umowie sprzedaży na 

rzecz sprzedawcy prawo własności nie wygasa z powodu ogłoszenia upadłości 

nabywcy, jeżeli: 

A. jest skuteczne wobec jego wierzycieli według przepisów Kodeksu cywilnego; 

B. przedmiotem sprzedaży była rzecz oznaczona co do gatunku według przepisów 

Kodeksu cywilnego; 

C. przedmiotem sprzedaży była rzecz oznaczona co do tożsamości według przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, z dniem ogłoszenia upadłości 

kredytobiorcy umowa kredytu wygasa, jeżeli: 

A. przed tym terminem kredytodawca nie przekazał środków pieniężnych do 

dyspozycji upadłego; 

B. przed ogłoszeniem upadłości kredytodawca w całości przekazał środki pieniężne do 

dyspozycji upadłego, jednakże masa upadłości nie jest wzbogacona przekazanym 

świadczeniem, a rada wierzycieli jednomyślnie podjęła uchwałę o wygaśnięciu 

kredytu; 

C. przed ogłoszeniem upadłości kredytodawca w całości przekazał środki pieniężne do 

dyspozycji upadłego, a środki te nie są wyodrębnione w masie upadłości. 

 

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postanowienie o wyłączeniu spadku                  

z masy upadłości wydaje: 

A. sędzia-komisarz; 

B. sąd upadłościowy; 

C. sąd spadku. 
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8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, ustanowienie rozdzielności majątkowej 

na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku                       

o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że 

pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej: 

A. na sześć miesięcy przed dniem powstania niewypłacalności dłużnika;  

B. na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości;  

C. na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postępowanie egzekucyjne skierowane do 

majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia 

upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem: 

A. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 

B. ogłoszenia upadłości; 

C. uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

 

 

10.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ustaleniu wynagrodzenia wstępnego 

syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłego będącego 

przedsiębiorcą, syndyk pobiera z masy upadłości zaliczki na wynagrodzenie                    

w wysokości: 

A. do 65% wynagrodzenia wstępnego w sześciu ratach; 

B.   do 75% wynagrodzenia wstępnego w czterech ratach; 

C. do 80% wynagrodzenia wstępnego w pięciu ratach. 

  

 

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, syndyk prowadzący przedsiębiorstwo 

upadłego: 

A. może prowadzić działalność wymagającą koncesji, licencji albo zezwolenia, chyba 

że co innego wynika z odrębnych ustaw; 

B. nie może prowadzić działalności wymagającej koncesji, licencji albo zezwolenia; 

C. zawsze może prowadzić działalność wymagającą koncesji, licencji albo 

zezwolenia, nawet jeżeli co innego wynika z odrębnych ustaw. 
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12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje 

i odwołuje jej członków: 

A. sąd upadłościowy z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek; 

B. sędzia-komisarz z urzędu w każdym postępowaniu upadłościowym, niezwłocznie 

po ogłoszeniu upadłości, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od 

ogłoszenia upadłości; 

C. sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. 

 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zastępca członka rady wierzycieli może 

uczestniczyć w posiedzeniach rady wierzycieli, przy czym głosuje on nad uchwałą 

rady wierzycieli w przypadku nieobecności któregokolwiek z członków rady 

wierzycieli. Zamiast nieobecnego członka rady wierzycieli w pierwszej kolejności 

głosuje zastępca:  

A. najstarszy wiekiem, jeżeli jest obecny na posiedzeniu; 

B. wymieniony na pierwszym miejscu w sentencji postanowienia sędziego-komisarza 

o powołaniu zastępców członków rady wierzycieli, jeżeli jest obecny na 

posiedzeniu; 

C. najmłodszy wiekiem, jeżeli jest obecny na posiedzeniu. 

 

14. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości nie wymagają 

zgłoszenia sędziemu-komisarzowi należności: 

A. rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa 

rolnego. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu; 

B. ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności             

z urzędu; 

C. stwierdzone prawomocnym tytułem egzekucyjnym. Należności z tego tytułu 

umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu. 
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15. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po upływie terminu do zgłoszenia 

wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie 

sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie: 

A. dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności; 

B. trzech miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności; 

C. trzech miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

 

16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości syndyk składa 

sędziemu – komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym,                         

w terminie:   

A. czternastu dni od dnia objęcia majątku upadłego w zarząd;   

B. trzydziestu dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

C. trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. 

 

17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na podstawie spisu inwentarza i innych 

dokumentów upadłego oraz oszacowania, syndyk sporządza:    

A. sprawozdanie z czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem;  

B. preliminarz kosztów postępowania upadłościowego;    

C. sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.   

  

18.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sędzia-komisarz może wstrzymać 

likwidację masy upadłości do czasu: 

A. złożenia przez syndyka masy upadłości listy wierzytelności; 

B. uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;  

C. zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości o zamiarze sprzedaży składników 

majątku upadłego.  
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19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli przemawiają za tym względy 

ekonomiczne, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może być, po wyrażeniu zgody 

przez sędziego-komisarza, poprzedzona umową dzierżawy zawartą: 

A. na czas nieokreślony z prawem  potrącenia wartości uzyskanych pożytków;   

B. na czas określony z prawem pierwokupu;   

C. na czas nieokreślony z prawem zatrzymania do czasu sporządzenia listy 

wierzytelności.   

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w postępowaniu upadłościowym 

zaspokojeniu podlegają wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, podziału 

ostatecznego funduszów masy upadłości:   

A. dokonuje się po podziale sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu obciążonego;    

B. dokonuje się przed podziałem sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu obciążonego; 

C. nie dokonuje się.   

 

21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzytelność wierzyciela spadku 

przyjętego po ogłoszeniu upadłości, za którą masa upadłości odpowiada, umieszcza 

się w planie podziału funduszów masy upadłości:  

A. w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części wartości majątku spadkowego;  

B. w kategorii pierwszej, do wysokości sumy kosztów postępowania upadłościowego;   

C. do wysokości wartości majątku spadkowego.   

 

22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie zaspokojenia wierzytelności 

wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką lub 

hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w prawa wierzyciela 

wchodzi: 

A. podmiot ujawniony w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, któremu 

przysługuje w kolejności najwyższe pierwszeństwo, przy czym o pierwszeństwie 

rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki wpisu;   

B. osoba, na którą przeszło uprawnienie wierzyciela, jeżeli przejście to będzie 

wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo 

poświadczonym;   

C. upadły.  
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23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sumę wydzieloną na zaspokojenie 

wierzytelności, za którą osoba trzecia odpowiada jako współdłużnik, wydaje się 

wierzycielowi: 

A. w proporcji do wysokości kwoty należnej mu w dniu sporządzenia listy 

wierzytelności;   

B. w całości, po zaspokojeniu kosztów postępowania;  

C. w proporcji do wysokości kwoty należnej mu w dniu sporządzenia planu podziału. 

 

24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sumę wydzieloną na zaspokojenie 

wierzytelności niewymagalnej: 

A. składa się do depozytu sądowego; 

B. syndyk wpłaca na rachunek bankowy;  

C. wydaje się wierzycielowi.   

 

25. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na postanowienie sądu drugiej instancji 

w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli, w postępowaniu upadłościowym 

wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, służy: 

A. sprzeciw;   

B. skarga kasacyjna;     

C.  zażalenie.  

 

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej, powiadamia się:  

A. Ministra Sprawiedliwości;     

B. właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;    

C. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.      
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27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sąd ustala plan spłaty 

wierzycieli: 

A. niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, 

chyba że sędzia – komisarz wstrzyma likwidację masy upadłości;    

B. przed sporządzeniem ostatecznego planu podziału;     

C. po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku 

upadłego plan podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy 

wierzytelności i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli.  

 

28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, umarzając 

zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, tymczasowo 

pokrytymi kosztami postępowania sąd obciąża:  

A. właściwą gminę;    

B. upadłego; 

C. Skarb Państwa.     

 

29.   Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli postanowienie       

o ustaleniu planu spłaty wierzycieli zostanie uchylone w wyniku rozpoznania 

skargi kasacyjnej, sąd:   

A. wstrzymuje wykonanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego do czasu 

ponownego ustalenia planu spłaty wierzycieli;  

B. uchyla postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli                         

i umorzeniu zobowiązań upadłego;  

C. wydaje ponownie w terminie trzydziestu dni postanowienie o ustaleniu planu spłaty 

wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie 

byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat  poza planem spłaty wierzycieli.   
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30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w razie uchylenia 

planu spłaty wierzycieli, zobowiązania upadłego:    

A. podlegają umorzeniu;    

B. nie podlegają umorzeniu;    

C. wygasają.     

 

31. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie sanacyjne umożliwia 

dłużnikowi, między innymi:    

A. zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;  

B. zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez 

dłużnika bez udziału sądu;   

C. zawarcie układu z pominięciem sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.    

 

32. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji 

nadzorcy sądowego albo zarządcy, między innymi, w przypadku:     

A. istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu obowiązków, mimo 

upomnienia;     

B. gdy w składzie organów spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą zachodzą 

braki uniemożliwiające jej działanie; 

C. wniosku nadzorcy sądowego albo zarządcy.     

 

33. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, prawomocne postanowienie 

zobowiązujące zarządcę do zwrotu do masy sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej              

w ramach odmowy uznania określonego wydatku wykazanego w sprawozdaniu 

rachunkowym, stanowi:     

A. tytuł egzekucyjny przeciwko Skarbowi Państwa;    

B. tytuł wykonawczy przeciwko upadłemu;     

C. tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy. 

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, zawarcie przez dłużnika                      

umowy z nadzorcą układu:      

A. skutkuje utratą przez dłużnika prawa zarządu jego majątkiem;    

B. nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem;    

C. ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem do czynności zwykłego zarządu.       
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35. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, za zobowiązania zaciągnięte                   

w sprawach dotyczących masy sanacyjnej, zarządca:      

A. odpowiada bez ograniczeń;  

B. odpowiada w przypadkach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;     

C. nie odpowiada.      

 

36. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, odsetki od wierzytelności 

pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej: 

A. od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub 

prawomocnego umorzenia; 

B. do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 

włącznie; 

C. od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia złożenia spisu 

wierzytelności włącznie. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli wierzyciele, którzy mają 

wierzytelność solidarną lub niepodzielną, nie dokonają wyboru pełnomocnika do 

głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, to w imieniu tych wierzycieli głosuje: 

A. zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie 

związanym ze współwłasnością; 

B. pełnomocnik ustanowiony z urzędu przez sędziego-komisarza na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie; 

C. kurator ustanowiony z urzędu przez sąd restrukturyzacyjny na podstawie przepisów 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, główne założenia planu 

restrukturyzacyjnego na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym 

postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym przedstawia: 

A. nadzorca układu; 

B. nadzorca sądowy; 

C. dłużnik. 
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39. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli układ określa 

restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub 

udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, 

gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda: 

A. Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych albo Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana; 

B. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej 

albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana; 

C. Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego albo Rady Unii Europejskiej  

albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. 

 

40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, układ obejmuje, między innymi: 

A. roszczenia o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw; 

B. wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie 

wykonywania układu; 

C. wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu 

otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy 

układowej lub sanacyjnej. 

 

41. Zgodnie z Konstytucją RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy 

do: 

A. Sejmu i Senatu; 

B. władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej; 

C. Narodu. 

 

42. Zgodnie z Konstytucją RP, najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej: 

A. są ustawy i przepisy wykonawcze; 

B. są przepisy prawa międzynarodowego; 

C. jest Konstytucja. 
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43. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bieg terminu 

przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przerywa ogłoszenie 

upadłości strony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia nałożenia 

administracyjnej kary pieniężnej biegnie on od dnia następującego po dniu 

uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania 

upadłościowego: 

A. w dalszym ciągu; 

B. na nowo; 

C. w dalszym ciągu albo na nowo w zależności od tego, jak postanowi sąd 

upadłościowy w postanowieniu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania 

upadłościowego. 

 

44. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie 

posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna: 

A. jeżeli zatrudniają one pracowników; 

B. bez względu na to, czy zatrudniają one pracowników i czy mają zdolność ich 

zatrudniania; 

C. wyłącznie wtedy, gdy zatrudniają co najmniej trzech pracowników. 

 

45. Zgodnie z Kodeksem pracy, praca w niedziele w placówkach handlowych: 

A. jest zawsze dozwolona; 

B. jest niedozwolona, chyba że polega ona na wykonywaniu prac koniecznych ze 

względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności; 

C. jest dozwolona tylko w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. 

 

46. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonek może powoływać się 

względem innych osób na umowę majątkową małżeńską: 

A. gdy osobom tym wiadome było jej zawarcie; 

B. gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome; 

C. niezależnie od ich wiedzy o tej umowie. 
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47. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ustanowienia przez sąd 

rozdzielności majątkowej może żądać: 

A. wyłącznie każdy z małżonków; 

B. każdy z małżonków, a także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli 

uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem 

wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków; 

C. każdy z małżonków, a oprócz nich wyłącznie wierzyciel obojga małżonków, jeżeli 

uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem 

wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. 

 

48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej 

formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest: 

A. zawsze nieważna; 

B. nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności; 

C. zawsze ważna. 

 

49. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: 

A. wszystkich czynności prawnych w imieniu mocodawcy; 

B. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd; 

C. czynności zwykłego zarządu. 

 

50. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadacz samoistny nieruchomości niebędący jej 

właścicielem, który uzyskał posiadanie w złej wierze:  

A. nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dziesięciu; 

B. nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu; 

C. nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat trzydziestu. 
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51. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest 

oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie niepieniężne 

powinno być spełnione:  

A. w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania wierzyciel miał miejsce 

zamieszkania lub siedzibę; 

B. w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał miejsce 

zamieszkania lub siedzibę; 

C. w miejscu, gdzie w chwili spełnienia świadczenia dłużnik ma miejsce zamieszkania 

lub siedzibę. 

 

52. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wierzyciel odmawia dłużnikowi wydania 

pokwitowania: 

A. dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot 

świadczenia do depozytu sądowego; 

B. dłużnik nie może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia i musi złożyć 

przedmiot świadczenia do depozytu sądowego; 

C. dłużnik musi spełnić świadczenie i może domagać się pokwitowania przed sądem. 

 

53. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, potrącenie wierzytelności przedawnionej: 

A. nie jest możliwe; 

B. jest możliwe, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie 

jeszcze nie nastąpiło; 

C. jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w chwili składania oświadczenia o potrąceniu 

przedawnienie jeszcze nie nastąpiło. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie zmiany podstaw 

właściwości w toku sprawy toczącej się przed sądem: 

A. sąd prowadzący sprawę zawsze przekazuje ją niezwłocznie właściwemu sądowi; 

B. sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia 

postępowania; 

C. sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia 

postępowania, z wyjątkiem sytuacji zmiany właściwości miejscowej. 
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55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zarządzenie przewodniczącego 

o zwrocie pozwu doręcza się: 

A. tylko powodowi; 

B. obu stronom;  

C. powodowi, a pozwanemu o tyle, o ile dokonał już w sprawie jakiejkolwiek 

czynności procesowej. 

 

56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pismo z wnioskiem o przywrócenie 

terminu do dokonania czynności procesowej wnosi się do sądu, w którym czynność 

miała być dokonana, w ciągu: 

A. tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu; 

B. dwóch tygodni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu; 

C. miesiąca od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. 

 

57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może zarządzić oględziny: 

A. bez udziału lub z udziałem biegłych, zawsze jednak bez udziału świadków; 

B. bez udziału lub z udziałem biegłych, a stosownie do okoliczności - również                 

w połączeniu z przesłuchaniem świadków; 

C. zawsze  z udziałem biegłych. 

 

58. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, 

zmiana postanowień umowy spółki osobowej wymaga zgody: 

A. zwykłej większości wspólników; 

B. bezwzględnej większości wspólników; 

C. wszystkich wspólników. 

 

59. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik albo akcjonariusz spółki 

kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały 

w jej imieniu za jej zobowiązania: 

A. do wartości nominalnej objętych udziałów lub akcji; 

B. do wartości rzeczywistej objętych udziałów lub akcji; 

C. do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. 
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60. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowne ograniczenie prawa wspólnika 

do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki jawnej oraz 

do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów tej spółki jest: 

A. nieważne; 

B. dopuszczalne bez względu na liczbę wspólników; 

C. niedopuszczalne, chyba że liczba wspólników jest większa niż piętnaście. 

 

61.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zawiązanie spółki partnerskiej w celu 

wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu: 

A. jest zawsze dopuszczalne; 

B. nigdy nie jest dopuszczalne; 

C. jest dopuszczalne, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej. 

 

62. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki komandytowej powinna 

być zawarta: 

A. w formie aktu notarialnego albo przy wykorzystaniu wzorca umowy; 

B. wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

C. wyłącznie przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

 

63. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, akcjonariusz spółki komandytowo-

akcyjnej: 

A. odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń; 

B. odpowiada za zobowiązania spółki, ale tylko do wysokości sumy komandytowej; 

C. nie odpowiada za zobowiązania spółki. 

 

64. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością może być zawarta: 

A. w formie protokołu notarialnego; 

B. w zwykłej formie pisemnej; 

C. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie 

teleinformatycznym. 
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65. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w umowie między spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością a członkiem zarządu spółkę reprezentuje: 

A. cały zarząd; 

B. zarząd, ale z wyłączeniem członka, z którym zawierana jest umowa; 

C. rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. 

 

66. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli statut uzależnia rozporządzenie 

akcjami imiennymi od zgody spółki, zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym: 

A. wymaga zgody spółki; 

B. wymaga zgody spółki, ale w braku tej zgody udzielić jej może sąd rejestrowy; 

C. nie wymaga zgody spółki. 

 

67. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, ulgi i zwolnienia podatkowe 

udzielone na podstawie odrębnych ustaw: 

A. nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług; 

B. mają zastosowanie do podatku od towarów i usług, ale tylko te, które zostały 

uregulowane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych; 

C. mają zastosowanie do podatku od towarów i usług, ale tylko te, które zostały 

uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

68.  Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu   

podlegają: 

A. umowy darowizny bez względu na to czy obdarowany przejął długi, ciężary albo 

zobowiązania darczyńcy; 

B. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku; 

C. ustanowienie nieodpłatnego użytkowania, oraz nieodpłatnej służebności. 

 

69. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłata reklamowa: 

A. jest opłatą pobieraną obligatoryjnie na terenie każdej gminy z mocy ustawy; 

B. jest opłatą, którą może wprowadzić rada gminy uchwałą, a pobierana jest od 

umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych; 

C. nie jest uregulowana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 
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70. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieograniczony 

obowiązek podatkowy ciąży na: 

A. osobach fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsca zamieszkania, tylko od dochodów (przychodów) osiąganych ze źródeł 

przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

B. osobach fizycznych, jeżeli mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania, od całości swoich dochodów osiąganych tylko ze źródeł przychodów 

położonych za granicą; 

C. osobach fizycznych, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu 

na miejsce położenia źródeł przychodów. 

 

71. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli działalność 

gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika                  

z udziału w takiej spółce, uznaje się za: 

A. przychody z udziału w zyskach osób prawnych; 

B. przychody z kapitałów pieniężnych; 

C. przychody z działalności gospodarczej. 

 

72. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, ustawa ta normuje, między innymi: 

A. tajemnicę skarbową; 

B. udział prokuratora; 

C. skargi i wnioski. 

 

73. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, informacja                 

o postawieniu w stan likwidacji lub ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji 

osobowej i płacowej: 

A. podlega wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych; 

B. podlega wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, jeżeli 

tak postanowi syndyk lub likwidator; 

C. nigdy nie podlega wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych                            

i płacowych. 
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74. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, tworzyć, łączyć, przekształcać w inną 

formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe 

zgodnie z przepisami tej ustawy i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, mogą (może): 

A. Minister Rozwoju i Finansów; 

B. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego; 

C. wojewoda, na którego terenie właściwości miejscowej jest położony samorządowy 

zakład budżetowy. 

 

75. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, tworzy się Krajowy Rejestr 

Sądowy, który składa się, między innymi, z: 

A. rejestru dłużników niewypłacalnych; 

B. rejestru PESEL; 

C. Rejestru Należności Publicznoprawnych. 

 

76. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową 

nieruchomości określa się dla nieruchomości: 

A. o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości; 

B. które są lub mogą być przedmiotem obrotu; 

C. które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie 

mogą być przedmiotem obrotu rynkowego. 

 

77. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością 

gospodarczą jest: 

A. wyłącznie zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa bez 

względu na to, czy jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; 

B. wyłącznie działalność zawodowa, nawet jeżeli nie jest wykonywana w sposób 

zorganizowany i ciągły; 

C. zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz 

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 

zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 
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78. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, należnościami z tytułu 

składek są: 

A. składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia                           

i dodatkowa opłata; 

B. wyłącznie składki oraz odsetki za zwłokę i dodatkowa opłata; 

C. wyłącznie składki oraz odsetki za zwłokę. 

79. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastawem 

rejestrowym można zabezpieczyć wierzytelność pieniężną wyrażoną: 

A. w pieniądzu polskim lub walucie obcej; 

B.  tylko w pieniądzu polskim; 

C.  tylko w walucie obcej. 

 

80. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, rękojmia wiary publicznej 

ksiąg wieczystych: 

A. nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy 

działającego w złej wierze; 

B. nie chroni rozporządzeń odpłatnych; 

C. chroni wszystkie rozporządzenia. 

 

81. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi,                           

w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, 

przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość ustala się według zasad 

obowiązujących przy: 

A. obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; 

B. obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego; 

C. obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
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82. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

notyfikacji podlega: 

A. projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację; 

B. projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis: 

C. projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis                            

w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

83. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w razie zawarcia 

ugody sądowej przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, sąd 

z urzędu zwraca:  

A. jedną czwartą uiszczonej opłaty sądowej;  

B. połowę uiszczonej opłaty sądowej; 

C. całą uiszczoną opłatę sądową.  

 

84. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego, w przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku 

powierniczego deweloper zakłada nowy rachunek powierniczy w innym banku,  

nie później niż w ciągu: 

A. 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy; 

B. 90 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy; 

C. 120 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy. 

 

85. Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, weksel, w którym sumę wekslową napisano 

literami i liczbami, w razie różnicy między nimi ważny jest: 

A. na sumę napisaną literami; 

B. na sumę napisaną liczbami; 

C. na sumę mniejszą bez względu na sposób zapisu. 

 

 

 

 

 



EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO   23 

86. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, w przypadku upadłości banku, prawa 

członków  zarządu  i rady nadzorczej banku dotyczące wypłaty odpraw 

pieniężnych i wynagrodzeń za okres po rozwiązaniu stosunku pracy: 

A. nie zostają ograniczone; 

B. wygasają, ale wyłącznie w odniesieniu do członków zarządu banku; 

C. wygasają, zarówno w odniesieniu do członków zarządu, jak i rady nadzorczej 

banku. 

 

87. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornik w zakresie 

wniosku o wszczęcie egzekucji, wykonania  postanowienia o  udzieleniu  

zabezpieczenia  lub  europejskiego  nakazu zabezpieczenia na rachunku 

bankowym, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego: 

A. może odmówić przyjęcia wniosku w przypadku wystąpienia znaczącego opóźnienia 

w załatwianych przez niego sprawach; 

B. może odmówić przyjęcia wniosku, ale tylko wtedy, gdy w jego rewirze działa 

jeszcze co najmniej jeden komornik; 

C. nie może odmówić przyjęcia wniosku. 

 

88. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, w sytuacji gdy osoba 

posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego została skazana prawomocnym 

wyrokiem za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, 

Minister Sprawiedliwości może:  

A. zawiesić licencję doradcy restrukturyzacyjnego na okres 24 miesięcy; 

B. cofnąć licencję doradcy restrukturyzacyjnego, o ile to przestępstwo miało związek 

z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego              

i rzutowało na jakość i sposób wykonywania tych uprawnień; 

C. zawiesić albo cofnąć na czas oznaczony licencję doradcy restrukturyzacyjnego bez 

względu na związek tego przestępstwa z wykonywaniem uprawnień wynikających 

z licencji doradcy restrukturyzacyjnego. 
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89. Zgodnie z ustawą o obligacjach, w przypadku ustanowienia zabezpieczeń 

wierzytelności wynikających z obligacji:  

A. obligacje nigdy nie mogą być wydane przed ustanowieniem tych zabezpieczeń; 

B. obligacje mogą być wydane przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych              

w warunkach emisji, ale tylko wtedy, gdy z warunków emisji wynika,                            

że zabezpieczenia zostaną ustanowione po wydaniu obligacji; 

C. obligacje zawsze są wydawane przed ustanowieniem zabezpieczeń, które muszą 

być ustanowione niezwłocznie po wydaniu obligacji. 

 

90. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się, między 

innymi: 

A. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości; 

B. na dzień następujący po dniu postawienia jednostki w stan likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości; 

C. na 14 dzień następujący po dniu postawienia jednostki w stan likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości. 

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, aktywa netto odpowiadają wartościowo: 

A. aktywom trwałym jednostki; 

B. aktywom obrotowym jednostki; 

C. kapitałowi (funduszowi) własnemu jednostki. 

 

92. Zgodnie z nauką ekonomii, rezerwy, takie jak rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego czy rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, są                   

w bilansie wykazywane jako składniki: 

A. środków pieniężnych jednostki; 

B. krótkoterminowych i długoterminowych aktywów finansowych jednostki;  

C. pasywów jednostki. 
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93. Zgodnie z nauką ekonomii, układ kosztów grupujący pierwotne, jednorodne 

składniki kosztów, takie jak: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi 

obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 

to: 

A. układ kalkulacyjny kosztów; 

B. układ rodzajowy kosztów;  

C. układ podmiotowy koszów. 

 

94. Zgodnie z nauką ekonomii, badanie progu rentowności uwzględniające zmianę 

jednego czynnika (np. ceny) przy innych niezmienionych lub równoczesną zmianę 

kilku czynników to: 

A. analiza SWOT; 

B. analiza NPV;  

C. analiza wrażliwości progu rentowności. 

 

95. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, cele ustalone na niższym szczeblu zarządzania                

i dla menedżerów niższego szczebla organizacji, to cele: 

A. strategiczne; 

B. taktyczne; 

C. operacyjne. 

 

96. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, etap procesu innowacji, w którym większość 

organizacji w danej branży ma dostęp do innowacji – czy to w wyniku 

samodzielnego rozwoju innowacji, czy skopiowania innowacji od innych – i stosuje 

ją mniej więcej w taki sam sposób, to etap: 

A. dojrzałości innowacji; 

B. uruchomienia innowacji; 

C. zastosowania innowacji. 
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97. Zgodnie z nauką ekonomii, sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki 

sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości                 

i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jest 

odpowiednikiem: 

A. rachunku zysków i strat; 

B. bilansu; 

C. rachunku przepływów pieniężnych. 

 

98. Zgodnie z nauką ekonomii, w rozwiniętych gospodarkach rynkowych najlepsze 

przybliżenie stopy wolnej od ryzyka można uzyskać obserwując: 

A. zwroty z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa; 

B. zwroty z akcji największych spółek notowanych na rynkach giełdowych; 

C. zwroty z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy. 

 

99. Zgodnie z nauką ekonomii, siłę reakcji konsumentów na zmiany cen danego dobra 

mierzy się przy pomocy: 

A. cenowej elastyczności popytu; 

B. dochodowej elastyczności popytu;  

C. krańcowej elastyczności cen. 

 

100. Zgodnie z nauką ekonomii, LIBOR i WIBOR to odpowiednio stopy: 

A. oprocentowania kredytów konsumpcyjnych i inwestycyjnych ustalane przez Radę 

Polityki Pieniężnej; 

B. oprocentowania pożyczek krótkoterminowych oferowanych na londyńskim                    

i warszawskim rynku międzybankowym;  

C. średniego oprocentowania lokat i kredytów oferowanych przez banki komercyjne    

w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 


