Nr kodu zdającego ………………….
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ SYNDYKA
26 LISTOPADA 2012 r.
TEST
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 24 stronach,
2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 2 stronach.

3.

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie
kolejno ponumerowane strony od 1 do 24 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 2 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 nie podlega
zaliczeniu jako prawidłowa.
8. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt.
Za pozytywny wynik części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 pkt.
9. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego na dzień 26 listopada
2012 r.
10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.
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1.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, można żądać ogłoszenia
upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu
prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia
z właściwego rejestru:
A. nie upłynęły trzy lata;
B. nie upłynęły dwa lata;
C. nie upłynął rok.

2.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po ogłoszeniu upadłości
zabezpieczenia zastosowane przez sąd upadłościowy po złożeniu wniosku
o ogłoszenie

upadłości,

inne

niż

zabezpieczenia

w

postaci

ustanowienia

tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego, upadają z dniem:
A. ogłoszenia upadłości;
B. obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
C. objęcia majątku upadłego w zarząd przez syndyka albo zarządcę albo objęcia
nadzoru przez nadzorcę sądowego.
3.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, nieobecność dłużnika na
wstępnym zgromadzeniu wierzycieli:
A. nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwał, chyba że jest usprawiedliwiona;
B. nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwał, nawet jeżeli jest usprawiedliwiona;
C. stanowi przeszkodę do podjęcia uchwał.

4.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciele upadłego, którzy
nie zostali zawiadomieni o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, oraz wierzyciele,
którzy głosowali przeciwko układowi, który został zatwierdzony przez sąd, mogą
wnieść:
A. o wstrzymanie wykonania układu;
B. zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu;
C. wniosek o ponowne przeprowadzenie wstępnego zgromadzenia wierzycieli.
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5.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, datą upadłości jest:
A. data skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
B. data obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
C. data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

6.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, nie wchodzi do masy
upadłości:
A. wierzytelność upadłego, którą upadły nabył na podstawie indosu w okresie jednego
roku przed ogłoszeniem upadłości;
B. wierzytelność upadłego, której upadły dochodził w dacie ogłoszenia upadłości
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
C. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły
pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie
z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

7.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wraz ze spisem inwentarza
syndyk:
A. składa listę wierzytelności;
B. dokonuje oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości;
C. składa wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości, w przypadku ustalenia, że
dany składnik majątku nie należy do upadłego.

8.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, od dnia ogłoszenia upadłości
z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania, upadły albo zarządca:
A. nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa
objęte są układem;
B. za zgodą sędziego–komisarza, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia działalności
gospodarczej lub podniesienia efektywności przedsiębiorstwa upadłego mogą
spełniać świadczenia wynikające z wierzytelności, które z mocy prawa objęte są
układem;
C. za zgodą rady wierzycieli mogą spełniać świadczenia wynikające z wierzytelności
powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które z mocy prawa objęte są układem.
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9.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, spadek podlega wyłączeniu
z masy upadłości, między innymi, jeżeli:
A. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca w terminie sześciu miesięcy od dnia
otwarcia spadku nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku;
B. składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne;
C. spadek otwarty po ogłoszeniu upadłości nie został przyjęty z dobrodziejstwem
inwentarza.

10.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, z dniem ogłoszenia upadłości
obejmującej likwidację majątku jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie
pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków
wchodzi do masy upadłości, a jego podział:
A. następuje z mocy prawa;
B. jest niedopuszczalny;
C. jest dopuszczalny, jeżeli w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości
małżonkowie złożą zgodne oświadczenia sędziemu–komisarzowi, wyrażające zgodę
na podział tego majątku.

11.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku ogłoszenia
upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zapis na sąd polubowny
dokonany przez upadłego:
A. pozostaje w mocy, a ogłoszenie upadłości nie wpływa na toczące się już
postępowania;
B. traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowania ulegają
umorzeniu;
C. traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowania ulegają
zawieszeniu.

12.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, za szkodę wyrządzoną przez
swojego pełnomocnika nadzorca sądowy:
A. odpowiada jak za działanie własne;
B. nie odpowiada;
C. odpowiada, ale tylko do wysokości ubezpieczenia pełnomocnika.
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13.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, koszty wprowadzenia
syndyka w posiadanie majątku upadłego przez komornika sądowego pokrywa
tymczasowo:
A. masa upadłości;
B. Skarb Państwa;
C. upadły.

14.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, skargi na czynności
komornika w toku postępowania upadłościowego wnosi się w terminie:
A. tygodniowym od dnia zakończenia czynności;
B. dwutygodniowym od dnia zakończenia czynności;
C. jednego miesiąca od dnia zakończenia czynności.

15.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli sąd ogłosił upadłość
z możliwością zawarcia układu na wniosek wierzyciela, który zgłosił wstępne
propozycje układowe, wierzyciel ten:
A. może złożyć propozycje układowe jedynie za zgodą sędziego–komisarza;
B. nie może składać propozycji układowych;
C. może również złożyć propozycje układowe.

16.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, jeżeli układ przewiduje likwidację
majątku upadłego według przepisów ustawy, likwidację przeprowadza osoba:
A. wyznaczona w układzie;
B. wskazana przez sąd upadłościowy;
C. powołana przez sędziego–komisarza po zakończeniu postępowania upadłościowego.
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17.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, jeżeli propozycje układowe
polegają na zmianie treści stosunków prawnych lub praw, ustanowieniu albo
zmianie zabezpieczenia wierzytelności, należy do tych propozycji dołączyć
w formie prawem przewidzianej:
A. bezwarunkowe oświadczenie osób, od których zgody uzależniona jest zmiana
stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelności;
B. uzależnione od warunku oświadczenie osób, od których zgody uzależniona jest
zmiana stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelności;
C. wyłącznie oświadczenie osób, od których zgody uzależniona jest zmiana
zabezpieczenia wierzytelności.

18.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, jeżeli układ określa zabezpieczenie
jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu upadłemu lub zgodę osób
trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, głosowanie nad układem
może odbyć się tylko wtedy, gdy:
A. złożone zostanie zapewnienie, że w ciągu trzech miesięcy po zgromadzeniu
wierzycieli przedłożone zostaną dowody, z których będzie wynikać, że zobowiązania
te po zawarciu układu zostaną wykonane;
B. złożone zostanie zapewnienie, że w ciągu miesiąca po zgromadzeniu wierzycieli
przedłożone zostaną dowody, z których będzie wynikać, że zobowiązania te po
zawarciu układu zostaną wykonane;
C. na zgromadzeniu wierzycieli przedłożone zostaną dokumenty, z których wynika, że
zobowiązania te po zawarciu układu zostaną wykonane.

19.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, układ przyjęty w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu wraz z odpisem prawomocnego
postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu informacji:
A. o osobie syndyka w księgach wieczystych i rejestrach;
B. o zatwierdzeniu układu w księgach wieczystych i rejestrach;
C. o przedstawieniu propozycji układowych w księgach wieczystych i rejestrach.
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20.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, podstawę do wykreślenia
z urzędu wpisów dotyczących upadłości z możliwością zawarcia układu w księgach
wieczystych i rejestrach stanowi:
A. postanowienie o zatwierdzeniu układu;
B. prawomocne postanowienie o wykonaniu układu;
C. prawomocne postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

21.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie sądu
o wszczęciu postępowania o zmianę układu (przyjętego i zatwierdzonego
w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu) podlega:
A. obwieszczeniu;
B. wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów;
C. wpisowi do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

22.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu o zmianę
układu

(przyjętego

i

zatwierdzonego

w

postępowaniu

upadłościowym

z możliwością zawarcia układu) – w zgromadzeniu wierzycieli nie mają prawa
uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności:
A. nie przekraczają łącznie kwoty 500 zł;
B. nie zostały w całości zaspokojone;
C. zostały w całości zaspokojone.
23.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli przed rozpoznaniem
wniosku o zmianę układu (przyjętego i zatwierdzonego w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu) wpłynął wniosek o uchylenie
układu, sąd rozpoznaje:
A. najpierw wniosek o zmianę układu;
B. obydwa wnioski łącznie;
C. najpierw wniosek o uchylenie układu.
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24.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, likwidacji masy
upadłości dokonuje się przez:
A. zawarcie układu z wierzycielami;
B. sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części,
sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników
upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy
upadłości albo ich nieodpłatne przekazanie na cele społeczne;
C. sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części,
sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników
upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy
upadłości albo ich zbycie.

25.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli syndyk prowadzi
przedsiębiorstwo upadłego, powinien podjąć wszelkie działania zapewniające:
A. zachowanie przedsiębiorstwa co najmniej w niepogorszonym stanie;
B. jak najszybsze zakończenie działalności przedsiębiorstwa;
C. jak najszybsze zredukowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie do poziomu, jaki
potrzebny jest jedynie do zabezpieczenia składników majątku upadłego.

26.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, w razie zbycia
przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą przedmioty obciążone ograniczonymi
prawami rzeczowymi, wartość składników mienia obciążonych tymi prawami
podlega ujawnieniu w:
A. katastrze nieruchomości;
B. Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
C. umowie sprzedaży.
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27.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, przedsiębiorstwo
upadłego powinno być sprzedane:
A. jako całość, chyba że nie jest to możliwe;
B. wyłącznie w zorganizowanych częściach;
C. jako całość, dopiero wtedy, gdy sprzedaż poszczególnych jego składników nie
będzie możliwa.

28.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, sędzia–komisarz, na
wniosek syndyka, przed sprzedażą przedsiębiorstwa wyznacza biegłego do
sporządzenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych
części. Może jednak tego zaniechać, jeżeli opisu i oszacowania przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanych części dokonano:
A. przed ogłoszeniem upadłości na potrzeby kredytu bankowego;
B. przy sporządzeniu spisu inwentarza i oszacowaniu masy upadłości;
C. nie wcześniej niż trzy lata przed sporządzeniem spisu inwentarza i oszacowaniem
masy upadłości.

29.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, w razie kilkakrotnego
podziału funduszów masy upadłości:
A. dokonuje się podziału ostatecznego po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości;
B. podziału ostatecznego nie dokonuje się;
C. dokonuje się podziału ostatecznego przed całkowitym zlikwidowaniem masy
upadłości.

30.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości
obejmującej likwidację majątku upadłego, podatki i inne daniny publiczne
zaspokaja się w kategorii:
A. pierwszej;
B. drugiej;
C. trzeciej.
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31.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk zaspokaja należności
pierwszej kategorii (inne niż alimentacyjne):
A. jedynie w planie podziału funduszów masy upadłości;
B. w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te nie zostaną
zaspokojone w ten sposób, zaspokaja się je w drodze podziału funduszów masy
upadłości;
C. wyłącznie w ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości.

32.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, przy wykonaniu planu
podziału funduszów masy upadłości, w sprawach o złożenie do depozytu sądowego
orzeka:
A. sąd miejsca zamieszkania wierzyciela;
B. sąd miejsca wykonania zobowiązania;
C. sędzia–komisarz.

33.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie o umorzeniu
postępowania upadłościowego ogłasza się przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym i doręcza się to postanowienie:
A. jedynie upadłemu;
B. upadłemu, syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy oraz członkom rady
wierzycieli;
C. upadłemu i wszystkim wierzycielom figurującym na liście wierzytelności.

34.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po umorzeniu postępowania
upadłościowego:
A. umarza się wszczęte przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę niezakończone
procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą
dla wierzycieli;
B. kontynuuje się wszczęte przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę
niezakończone procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez
upadłego ze szkodą dla wierzycieli;
C. zawiesza się wszczęte przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę niezakończone
procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego.

10

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA

35.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie w przedmiocie
uznania zagranicznego postępowania upadłościowego wszczyna się:
A. z urzędu, w przypadkach przewidzianych w ustawie;
B. na wniosek prokuratora, pod warunkiem, że przemawia za tym interes społeczny;
C. na wniosek zarządcy zagranicznego.

36.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o ogłoszenie
upadłości banku może zgłosić:
A. tylko Komisja Nadzoru Finansowego;
B. tylko bank;
C. dłużnik lub każdy z jego wierzycieli.

37.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli w postępowaniu
upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
upadły nie wskaże i nie wyda syndykowi całego majątku albo niezbędnych
dokumentów:
A. sędzia–komisarz nakłada na upadłego grzywnę lub stosuje inne przewidziane ustawą
środki dyscyplinujące upadłego;
B. sąd ustalając plan spłaty wierzycieli pomija propozycje układowe upadłego co do
warunków spłaty wierzycieli;
C. sąd umarza postępowanie upadłościowe.

38.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, przedsiębiorca zagrożony
niewypłacalnością może złożyć w sądzie:
A. podanie o otwarcie postępowania układowego;
B. oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego;
C. wstępne propozycje układowe.

39.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, z dniem wszczęcia postępowania naprawczego:
A. ulegają zawieszeniu toczące się postępowania sądowe, w których przedsiębiorca jest
stroną;
B. zarządca obejmuje w zarząd majątek przedsiębiorcy;
C. zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy.
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40.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, od dnia wszczęcia
postępowania naprawczego do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia co do
zatwierdzenia układu albo umorzenia postępowania, przedsiębiorca:
A. nie może zawierać umów cywilnoprawnych;
B. nie może zwalniać pracowników;
C. nie może zbywać swego majątku, przy czym ograniczenia tego nie stosuje się do
rzeczy zbywanych w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

41.

Zgodnie z Konstytucją R. P., obowiązek pracy może być nałożony tylko przez:
A. konstytucję lub ratyfikowaną umowę międzynarodową;
B. ustawę;
C. rozporządzenie Rady Ministrów.

42.

Zgodnie z Konstytucją R.P., maksymalne normy czasu pracy określa:
A. ustawa;
B. rozporządzenie Rady Ministrów;
C. rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy.

43.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej
formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania tej zastrzeżonej formy jest:
A. zawsze nieważna;
B. nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności;
C. nieważna tylko wtedy, gdy wymagana jest forma aktu notarialnego.

44.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prokura wygasa:
A. ze śmiercią przedsiębiorcy;
B. z utratą przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych;
C. ze śmiercią prokurenta.

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
nieruchomości lub przenosząca własność nieruchomości powinna być zawarta:
A. w formie pisemnej dla celów dowodowych;
B. w formie z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności;
C. w formie aktu notarialnego.
12
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46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia
częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że:
A. świadczenie jest niepieniężne;
B. wartość świadczenia częściowego jest nieznaczna w stosunku do wartości całego
świadczenia;
C. przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes.
47. 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.
48. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, świadek skazany na grzywnę za
nieusprawiedliwione niestawiennictwo, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo:
A. wyłącznie w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia mu postanowienia skazującego
na grzywnę;
B. w każdym czasie aż do zakończenia postępowania w danej instancji;
C. w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę
lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany.
49.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy podlegające rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym należą w pierwszej instancji do właściwości:
A. sądów rejonowych lub okręgowych w zależności od wartości przedmiotu sporu;
B. sądów rejonowych;
C. sądów okręgowych.

50. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonek może sprzeciwić się
czynności zarządu majątkiem wspólnym, z wyjątkiem czynności:
A. dotyczącej wszystkich wspólnych nieruchomości;
B. podejmowanej w ramach działalności zarobkowej;
C. polegającej na dokonaniu darowizny na rzecz dzieci.
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51.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa z mocy
prawa powstaje:
A. tylko w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków;
B. w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków;
C. tylko w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

52.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rozprawę przeprowadza:
A. wyłącznie organ administracji publicznej I instancji;
B. wyłącznie organ administracji publicznej II instancji;
C. organ administracji publicznej I i II instancji.

53.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, to
organ administracji publicznej:
A. wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania;
B. wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części;
C. zwraca się do innego organu o zajęcie stanowiska co do bezprzedmiotowości
postępowania.

54.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do
stwierdzenia w drodze postanowienia, niedopuszczalności odwołania jest:
A. organ odwoławczy;
B. zawsze minister właściwy do spraw administracji publicznej;
C. zawsze wojewódzki sąd administracyjny.

55.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, protokół przesłuchania strony, świadka
i biegłego powinien być odczytany i przedłożony do podpisu osobie zeznającej:
A. niezwłocznie po złożeniu zeznania;
B. niezwłocznie po złożeniu zeznania, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od
dnia złożenia zeznania;
C. niezwłocznie po złożeniu zeznania, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia zeznania.
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56.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty stanowiące
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów),
jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane między innymi z postępowaniem
upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa
upadłościowego i naprawczego, dla podatnika tego podatku:
A. są zawsze przychodem należnym;
B. są przychodem należnym, jeżeli postanowi tak sąd upadłościowy;
C. nie stanowią przychodu należnego.

57.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody
z kapitałów pieniężnych uważa się:
A. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
B. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych;
C. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

58.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od
podatku czynności cywilnoprawne dotyczące:
A. sprzedaży nieruchomości, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty
użytkownik) nieruchomości wywłaszczonej, któremu nie przyznano odszkodowania,
a przyznano nieruchomość zamienną;
B. sprzedaży budynku mieszkalnego lub jego części, jeżeli następuje ona między
innymi w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub
praw do lokalu;
C. sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza
2.000 zł.

59.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, państwo:
A. nie gwarantuje wypłacalności świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
B. gwarantuje wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
C. gwarantuje wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ale tylko do 50%
ich wysokości.
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60.

Zgodnie z ustawą o własności lokali, do samodzielnego lokalu mieszkalnego mogą
przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia:
A. choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach
nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal;
B. wyłącznie znajdujące się w budynku, w którym wyodrębniono ten lokal;
C. wyłącznie bezpośrednio przylegające do tego lokalu.

61.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, umowa zbycia ekspektatywy
odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie:
A. dowolnej;
B. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
C. aktu notarialnego.

62.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego, ceny uzyskane ze sprzedaży w drodze
przetargu:
A. mogą być źródłem informacji o cenach transakcyjnych, jeżeli nie odbiegają o więcej,
niż 20% od przeciętnych cen uzyskiwanych na rynku za nieruchomości podobne;
B. nie mogą być nigdy źródłem informacji o cenach transakcyjnych za nieruchomości
podobne;
C. nie mogą być źródłem informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości
podobnych, nawet wtedy, gdy nie odbiegają o więcej niż 5% od przeciętnych cen
uzyskiwanych na rynku za nieruchomości podobne.

63.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowiąca
własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego, jest
zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
A. sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
B. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie nie następuje na rzecz
innych współwłaścicieli nieruchomości;
C. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną bez względu na
miejsce jej położenia.
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64.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, bezwzględna większość głosów to:
A. więcej niż połowa głosów oddanych;
B. nie mniej niż połowa plus jeden głos;
C. nie mniej niż większość dwóch trzecich głosów.

65.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada
za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką:
A. wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu;
B. bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
C. całym swoim majątkiem, jednakże wyłącznie do wysokości aktywów netto spółki.

66.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna powstaje z chwilą:
A. zawarcia umowy spółki;
B. złożenia wniosku o wpis do rejestru;
C. wpisu do rejestru.

67.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku rozwiązania spółki jawnej
po ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa:
A. sędzia–komisarz;
B. syndyk;
C. jeden ze wspólników.

68.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, partnerem w spółce partnerskiej mogą być:
A. osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów oraz osoby prawne;
B. wszystkie osoby fizyczne lub prawne;
C. wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów.

69.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu
dywidendę, która przewyższa nie więcej niż:
A. o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym;
B. jednokrotnie dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym;
C. dwukrotnie dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym.
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70.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce akcyjnej, jeżeli przepisy prawa
lub statut nie stanowią inaczej, uchwały walnego zgromadzenia zapadają:
A. zwykłą większością głosów;
B. bezwzględną większością głosów;
C. większością trzech czwartych głosów.

71. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, likwidatorzy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji,
wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie:
A. dwóch miesięcy od dnia tego ogłoszenia;
B. trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia;
C. sześciu miesięcy od dnia tego ogłoszenia.
72.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza równowartość:
A. 25 000 euro przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 10 dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dokonano transakcji;
B. 35 000 euro przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 10 dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dokonano transakcji;
C. 15 000 euro przeliczonych na złote według kursu średniego walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dokonano transakcji, a stroną transakcji, z której wynika płatność,
jest inny przedsiębiorca.

73.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, integralną częścią wniosku
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest żądanie:
A. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
B. wpisu albo zmiany wpisu do rejestru zastawów skarbowych;
C. wpisu albo zmiany wpisu do rejestru zastawów rejestrowych.
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74.

Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, sądem miejscowo
właściwym dla dokonania wpisu do rejestru zastawów jest sąd, w którego okręgu
znajduje się miejsce:
A. zamieszkania (siedziba) zastawcy;
B. zamieszkania (siedziba) zastawnika;
C. położenia rzeczy będącej przedmiotem zastawu.

75.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, kurator ustanowiony przez
sąd rejestrowy:
A. nigdy nie może zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej;
B. może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został
ustanowiony, jeżeli przy wykonywaniu swych czynności stwierdzi, że istnieją
przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości tej osoby prawnej;
C. może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, jeżeli istnieją
przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej i wyrazi na to
zgodę sąd upadłościowy.

76.

Zgodnie

z

ustawą

i przedstawicielstw

–

Prawo

banków

bankowe,

zagranicznych,

działalność
oddziałów

banków,
i

oddziałów

przedstawicielstw

instytucji kredytowych podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez:
A. Komisję Nadzoru Finansowego;
B. Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
C. Komisję Nadzoru Audytowego.
77.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przeciwko domniemaniu
prawa wynikającemu z wpisu w księdze wieczystej:
A. można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania;
B. można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania, ale
z wyłączeniem roszczeń dotyczących hipoteki;
C. nie można powoływać się na domniemanie prawa wynikające z posiadania.
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78.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, zastrzeżenie przez które
właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że
nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki jest:
A. zawsze dopuszczalne;
B. dopuszczalne, jeżeli dotyczy hipoteki na ograniczonym prawie rzeczowym;
C. niedopuszczalne.

79.

Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, roszczenia posiadacza weksla przeciw
indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem:
A. sześciu miesięcy, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie,
w przypadku zaś zastrzeżenia „bez kosztów” – licząc od dnia płatności;
B. jednego roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku
zaś zastrzeżenia „bez kosztów” – licząc od dnia płatności;
C. trzech lat, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś
zastrzeżenia „bez kosztów” – licząc od dnia płatności.

80.

Zgodnie rozporządzeniem Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.
w sprawie postępowania upadłościowego, skutki postępowania upadłościowego co
do umowy uprawniającej do nabycia lub korzystania z nieruchomości podlegają
wyłącznie prawu Państwa Członkowskiego:
A. na którego terytorium jest położona ta nieruchomość;
B. na którego terytorium prowadzone jest pierwotne postępowanie upadłościowe;
C. na którego terytorium jest położona siedziba właściciela nieruchomości.

81.

Zgodnie z Kodeksem pracy, do celów rozliczania czasu pracy pracownika przez
dobę należy rozumieć:
A. sumę 24 godzin pracy wyliczonych z kolejnych 7 dni kalendarzowych, poczynając
od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego;
B. sumę 24 godzin pracy wyliczonych z kolejnych 14 dni kalendarzowych, poczynając
od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego;
C. 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
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82.

Zgodnie z Kodeksem pracy, tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami
nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie:
A. 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;
B. 58 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;
C. 68 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

83.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w razie ponownego
zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, pracodawca powinien
zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego
zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego
pracodawcy w ciągu:
A. trzech lat od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy;
B. dwóch lat od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy;
C. roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.

84.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wniosków

o

wypłatę

zaliczki

z

Funduszu

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych, wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych
świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych składa się:
A. wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy;
B. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania
pracownika uprawnionego do świadczeń;
C. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego
pracodawcy.
85.

Zgodnie z ustawą o licencji syndyka, w przypadku gdy osoba posiadająca licencję
syndyka dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu
nienależytego pełnienia obowiązków, Minister Sprawiedliwości:
A. nakłada na nią karę pieniężną;
B. zawiesza jej licencję na okres dwóch lat;
C. cofa jej licencję syndyka.

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA

21

86.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, na postanowienie sądu
w przedmiocie wyłączenia komornika:
A. zażalenie przysługuje tylko stronom postępowania;
B. zażalenie przysługuje stronom postępowania i komornikowi;
C. zażalenie nie przysługuje.

87.

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym, narodowy zasób archiwalny,
w zależności od stosunku własności materiałów archiwalnych, dzieli się na:
A. państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny;
B. społeczny i spółdzielczy zasób archiwalny;
C. państwowy i międzynarodowy zasób archiwalny.

88.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zobowiązania, których termin wymagalności
lub kwota nie są pewne to:
A. inwestycje;
B. należności;
C. rezerwy.

89.

Zgodnie z nauką ekonomii, model zdyskontowanych dywidend, znany również
jako model Gordona, służy do:
A. wyceny wartości akcji;
B. określenia wysokości dywidendy należnej akcjonariuszom za rok obrotowy;
C. oceny bieżącej płynności finansowej spółki.

90.

Zgodnie z nauką ekonomii, metody wyceny przedsiębiorstwa wykorzystujące dla
celów wyceny pewne relacje ekonomiczne ukształtowane przez giełdę papierów
wartościowych, to metody:
A. majątkowe;
B. mnożnikowe;
C. dochodowe.
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91.

Zgodnie z nauką ekonomii, istotną wadą metody okresu zwrotu (zwrotności) jako
metody oceny opłacalności inwestycji, jest to, że:
A. pomija ona fakt zmiennej wartości pieniądza w czasie;
B. uwzględnia ona fakt zmiennej wartości pieniądza w czasie;
C. jest wrażliwa na zmiany stopy dyskontowej.

92. Zgodnie z nauką ekonomii, średni okres, jaki występuje między wydatkami
gotówkowymi poniesionymi na nabycie składników majątku obrotowego,
niezbędnych do prowadzenia działalności oraz wpływami pieniężnymi ze
sprzedaży produktów i towarów, to:
A. cykl gotówkowy;
B. okres rotacji zobowiązań;
C. okres zwrotu nakładów inwestycyjnych.
93. Zgodnie z nauką ekonomii, zasada zobowiązująca jednostki prowadzące
rachunkowość do stosowania jednakowych zasad i polityk prowadzenia
rachunkowości w poszczególnych latach obrotowych to zasada:
A. ostrożności;
B. współmierności;
C. ciągłości.
94. Zgodnie z nauką ekonomii, urządzenie księgowe służące do rejestracji
jednorodnych operacji gospodarczych, to:
A. inwentarz;
B. zestawienie obrotów i sald;
C. konto.
95.

Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik ogólnego zadłużenia przedsiębiorstwa jest
stosunkiem ogółu zobowiązań przedsiębiorstwa do:
A. zobowiązań krótkoterminowych;
B. przychodów ze sprzedaży;
C. aktywów ogółem.
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96.

Zgodnie z nauką ekonomii, WIBOR i LIBOR to stopy procentowe od:
A. pożyczek oferowanych przez Narodowy Bank Polski bankom komercyjnym;
B. pożyczek oferowanych na rynkach międzybankowych;
C. kredytów zaciąganych przez osoby fizyczne w bankach spółdzielczych.

97.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, cele ustanowione na najwyższym szczeblu i dla
najwyższego kierownictwa organizacji to cele:
A. strategiczne;
B. taktyczne;
C. operacyjne.

98.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, dwa lub więcej współpracujących podsystemów
produkujących więcej, niż wynosi łączna suma produkcji każdego z nich, gdyby
pracowały osobno, to:
A. synergia;
B. entropia;
C. specjalizacja.

99.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, proces, w toku którego menedżer przekazuje do
wykonania innym część swoich obowiązków i uprawnień, to:
A. centralizacja;
B. delegowanie uprawnień;
C. koordynacja funkcjonalna.

100. Zgodnie z nauką ekonomii, zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa
wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w zdefiniowanym
układzie politycznym i społecznym to jego:
A. mikrootoczenie;
B. makrootoczenie;
C. struktura organizacyjna.
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