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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 27 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 27 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 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 7 grudnia 2015 r. 
 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie śmierci 
przedsiębiorcy, można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości 
został złożony w terminie: 

A. roku od dnia jego śmierci; 

B. dwóch lat od dnia jego śmierci; 

C. dwóch lat od dnia wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub 
sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 

2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w tej ustawie, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli: 

A. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza sześciu miesięcy, a suma 
niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej 
przedsiębiorstwa dłużnika; 

B. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma 
niewykonanych zobowiązań nie przekracza 15% wartości bilansowej 
przedsiębiorstwa dłużnika; 

C. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma 
niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej 
przedsiębiorstwa dłużnika. 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, o złożeniu wniosku  
o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa państwowego sąd niezwłocznie 
zawiadamia: 

A. ministra właściwego do spraw gospodarki; 

B. ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

C. organ założycielski. 

 

4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu o ogłoszenie 
upadłości sąd wysłuchuje dłużnika z zachowaniem przepisów: 

A. Kodeksu postępowania cywilnego o przesłuchaniu stron, po odebraniu od niego 
przyrzeczenia; 

B. Kodeksu postępowania cywilnego o przesłuchaniu stron, bez odbierania od niego 
przyrzeczenia; 

C. Kodeksu postępowania cywilnego o przesłuchaniu świadków, przy czym za zgodą 
wszystkich uczestników dłużnik może być przesłuchany bez odbierania 
przyrzeczenia. 
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5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, na postanowienie oddalające 
wniosek o ogłoszenie upadłości zażalenie przysługuje: 

A. dłużnikowi oraz tymczasowemu nadzorcy sądowemu lub zarządcy przymusowemu; 

B. wyłącznie wnioskodawcy; 

C. każdemu wierzycielowi, nawet jeżeli nie był wnioskodawcą. 

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości 
z możliwością zawarcia układu sędzia-komisarz może postanowić, aby ustalenia 
składu masy upadłości dokonał upadły pod nadzorem: 

A. zarządcy;  

B. biegłego rewidenta; 

C. nadzorcy sądowego. 

 

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, na postanowienie sędziego-
komisarza o wyłączeniu mienia z masy upadłości, wydane w postępowaniu 
upadłościowym prowadzonym wobec upadłego będącego przedsiębiorcą: 

A. nie przysługuje zażalenie; 

B. zażalenie przysługuje upadłemu i wierzycielom; 

C. przysługuje skarga, którą każdy zainteresowany może wnieść do sądu 
upadłościowego w terminie miesiąca od obwieszczenia postanowienia. 

 

8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, umowa przeniesienia przez 
upadłego na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa 
zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, 
jeżeli: 

A. strony tej umowy tak postanowią; 

B. znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych upadłego, bez względu na 
sposób jej zawarcia; 

C. została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. 
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9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości 
obejmującej likwidację majątku upadłego, zawarte przez upadłego umowy 
komisu, w których upadły był komitentem: 

A. wygasają z dniem ogłoszenia upadłości; 

B. syndyk może wypowiedzieć za zgodą sędziego-komisarza w terminie dwóch 
miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości; 

C. ulegają rozwiązaniu na żądanie jednej ze stron złożone w formie pisemnej z datą 
pewną w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. 

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustanowienie rozdzielności 
majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko 
wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej: 

A. sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 

B. rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 

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

 

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, bezskuteczne w stosunku do 
masy upadłości są czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego: 

A. w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  
z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub 
powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo  
z przysposobionym lub przysposabiającym; 

B. w terminie jednego roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  
z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub 
powinowatym w linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie albo  
z przysposobionym lub przysposabiającym; 

C. w terminie jednego roku przed dniem ogłoszenia upadłości z małżonkiem, 
krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii 
bocznej do drugiego stopnia włącznie. 
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12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli syndyk bądź zarządca 
prowadzi przedsiębiorstwo upadłego, w przypadkach uzasadnionych szczególnym 
nakładem pracy, może otrzymać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie 
nieprzekraczające: 

A. 10% kapitału zakładowego; 

B. 10% osiągniętego rocznego zysku; 

C. 10% czterdziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego. 

 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie śmierci syndyka, 
nadzorcy sądowego albo zarządcy: 

A. sąd upadłościowy powołuje inną osobę na syndyka, nadzorcę sądowego lub 
zarządcę; 

B. do czasu powołania nowego syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, sąd 
upadłościowy ustanawia zarządcę tymczasowego lub nadzorcę tymczasowego; 

C. sędzia-komisarz wyznacza inną osobę na syndyka, nadzorcę sądowego albo 
zarządcę. 

 

14. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, głosowanie na zgromadzeniu 
wierzycieli zwołanym w postępowaniu upadłościowym odbywa się: 

A. tylko pisemnie; 

B. tylko ustnie; 

C. ustnie lub pisemnie. 

 

15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w sprawach o wyłączenie 
mienia z masy upadłości uchwały zgromadzenia wierzycieli zapadają większością 
głosów wierzycieli mających przynajmniej: 

A. jedną trzecią ogólnej sumy wierzytelności uznanych lub uprawdopodobnionych; 

B. połowę ogólnej sumy wierzytelności uznanych lub uprawdopodobnionych; 

C. dwie trzecie ogólnej sumy uznanych wierzytelności. 
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16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, rada wierzycieli składa się z: 

A. trzech lub pięciu członków oraz jednego lub dwóch zastępców; 

B. pięciu lub siedmiu członków oraz trzech zastępców; 

C. dwóch członków i jednego zastępcy. 

 

17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
obejmującym likwidację majątku upadłego, w przypadku ustanowienia rady 
wierzycieli, zezwolenia tej rady wymaga, między innymi: 

A.  odstąpienie przez syndyka od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości; 

B. sporządzenie przez syndyka spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości; 

C. udzielenie przez syndyka pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych. 

 

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym orzeczenia zapadają w formie: 

A. zarządzeń; 

B. postanowień; 

C. wyroków. 

 

19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, niepokryte z masy upadłości 
koszty postępowania upadłościowego prowadzonego wobec upadłego będącego 
przedsiębiorcą, po zakończeniu tego postępowania, ponoszą: 

A. Skarb Państwa; 

B. upadły; 

C. wierzyciele, których wierzytelności zostały uznane na liście wierzytelności. 

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, której upadły 
jest współdłużnikiem, oraz wierzytelność poręczyciela upadłego z tytułu zwrotnego 
roszczenia: 

A. nigdy nie podlega umieszczeniu na liście wierzytelności; 

B. umieszcza się na liście wierzytelności w takiej wysokości, w jakiej współdłużnik 
lub poręczyciel zaspokoił wierzyciela; 

C. umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu, nawet jeżeli współdłużnik lub 
poręczyciel nie zaspokoił wierzyciela. 
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21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli rada wierzycieli 
nie postanowi inaczej, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
następuje w drodze przetargu albo aukcji, do których stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym że przetarg 
albo aukcję prowadzi: 

A. sędzia–komisarz pod nadzorem sądu upadłościowego;  

B. syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza; 

C. upadły pod nadzorem syndyka.  

 

22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, jeżeli przedmiot 
zastawu rejestrowego, z którego wierzyciel może się zaspokoić, znajduje się we 
władaniu syndyka, a wierzycielowi przysługuje prawo do przejęcia przedmiotu na 
własność, sędzia–komisarz wyznacza wierzycielowi termin do wykonania tego 
prawa, nie krótszy niż jeden miesiąc; po upływie terminu przedmiot zastawu 
zostanie: 

A. zniszczony; 

B. sprzedany według przepisów ustawy; 

C. wyłączony z masy upadłości. 

 

23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, do postępowania  
w sprawie podziału sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw 
obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym  
i hipoteką morską, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawie 
podziału funduszów masy upadłości. O sporządzeniu oddzielnego planu podziału 
sum uzyskanych ze sprzedanych rzeczy lub praw zawiadamia się upadłego oraz: 

A. osoby, którym przysługują wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo; 

B. wszystkich wierzycieli bez względu na to, czy ich wierzytelności są zabezpieczone 
czy nie; 

C. te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. 
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24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, w razie zaspokojenia 
wierzytelności wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej na mieniu upadłego 
hipoteką lub hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w prawa 
wierzyciela wchodzi: 

A. poręczyciel tej wierzytelności niebędący upadłym; 

B. upadły; 

C. zastawnik. 

 

25. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, sumę wydzieloną na 
zaspokojenie wierzytelności niewymagalnej, składa się: 

A. na fundusz sekurytyzacyjny;  

B. na rachunek upadłego; 

C. do depozytu sądowego. 

 

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po uprawomocnieniu się 
postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli upadły nie 
odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez 
syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę, syndyk, nadzorca sądowy albo 
zarządca: 

A. dokonuje przymusowego wprowadzenia upadłego w ich posiadanie;  

B. jest zobowiązany przechowywać je przez rok, a następnie dokonuje ich 
zniszczenia; 

C. oddaje je na przechowanie na koszt upadłego. 

 

27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zmiany stosunków 
prawnych dokonane w postępowaniu upadłościowym na podstawie przepisów tej 
ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę: 

A. tylko do dnia wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu, chyba że przepisy 
odrębnej ustawy stanowią inaczej; 

B. do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości,  
a po tym dniu wygasają; 

C. również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego,  
chyba że przepisy odrębnej ustawy stanowią inaczej. 
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28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd może orzec zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, wobec 
dłużnika będącego osobą fizyczną, także jeżeli niewypłacalność dłużnika: 

A. jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa;  

B. powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności; 

C. wynikła z nieporadnego sprawowania zarządu jego majątkiem.  

 

29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli postępowania 
upadłościowego nie wszczęto albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub 
umorzono postępowanie upadłościowe, w sprawie o orzeczenie pozbawienia prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu orzeka:   

A. sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy; 

B. sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę będącą podstawą 
domagania się orzeczenia zakazu;  

C. sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.   

 

30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, przepisów tej ustawy  
z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego nie stosuje się, jeżeli: 

A. sąd zagraniczny lub inny organ uprawniony do nadzorowania zagranicznego 
postępowania upadłościowego, będący członkiem organizacji międzynarodowej, 
której członkiem jest także Rzeczpospolita Polska, tak postanowi;  

B. większość wierzycieli upadłego, mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej 
sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, mieszka za granicą lub ma 
siedzibę za granicą;  

C. umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo prawo 
organizacji międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, stanowi 
inaczej. 

 

 

 

 

 



10                                       EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA 

31. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, regulującymi 
odrębne postępowanie upadłościowe, tj. postępowanie upadłościowe wszczęte po 
śmierci niewypłacalnego dłużnika będącego przedsiębiorcą, ustanowienie 
wykonawcy testamentu oraz zapisy i polecenia są:  

A. bezskuteczne wobec masy upadłości; 

B. ważne i skuteczne wobec masy upadłości;  

C. nieważne.  

 

32. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, uwzględniając wniosek  
o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 
sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym, między innymi, 
wyznacza:   

A. sędziego–komisarza oraz zarządcę;   

B. sędziego–komisarza  oraz tymczasowego zarządcę sądowego;    

C. sędziego–komisarza oraz syndyka.   

 

33. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, ogłoszenia wymagane w toku postępowania dokonywane są, o ile 
ustawa nie stanowi inaczej, przez: 

A. obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;  

B. ogłoszenie na stronie internetowej sądu upadłościowego;  

C. ogłoszenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym.  

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza 
na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych 
funduszów na ich pokrycie, wysokość kosztów postępowania wypłacaną 
tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, określa: 

A. sąd upadłościowy;  

B. syndyk;  

C. sędzia–komisarz.  
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35. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu 
upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo 
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza: 

A. zakończenie postępowania;  

B. konieczność sporządzenia ostatecznego planu podziału;   

C. możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu.   

 

36. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu upadłościowym 
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli zostanie 
uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania,  
sędzia–komisarz, na wniosek upadłego:  

A. postanowieniem zmienia sposób prowadzenia postępowania upadłościowego  
z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie  
z możliwością zawarcia układu;   

B. postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu;  

C. postanowieniem umarza postępowanie upadłościowe. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie naprawcze 
można wszcząć wobec: 

A. przedsiębiorcy, który już był objęty układem zawartym w postępowaniu 
naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu upłynęło 7 lat; 

B. przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny a suma jego niewykonanych 
zobowiązań przekracza 20% wartości bilansowej przedsiębiorstwa;  

C. dłużnika, który już prowadził postępowanie naprawcze, ale od jego umorzenia nie 
upłynął rok.   

 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie o zakazie 
wszczęcia postępowania naprawczego wydaje: 

A. nadzorca sądowy; 

B. sędzia–komisarz; 

C. sąd. 
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39. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po wszczęciu postępowania 
naprawczego, sąd ustanawia dla przedsiębiorcy: 

A. zarządcę przymusowego; 

B. nadzorcę sądowego; 

C. kuratora.  

 

40. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja 
zobowiązań w drodze układu w postępowaniu naprawczym następuje w drodze:  

A. układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli; 

B. postanowienia sędziego–komisarza; 

C. negocjacji z udziałem dłużnika na posiedzeniu rady wierzycieli. 

 

41. 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. 

 

42. 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. 

 

43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, udzielając zabezpieczenia przed 
wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo 
wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku 
zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać: 

A. tygodnia; 

B. dwóch tygodni; 

C. dwóch miesięcy. 
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44. 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. 

 

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadacz samoistny nieruchomości niebędący jej 
właścicielem, który uzyskał posiadanie w złej wierze nabywa własność, jeżeli 
posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat:  

A. dziesięciu; 

B. dwudziestu; 

C.  trzydziestu. 

 

46. 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. 

 

47. 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. 
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48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny 
za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan 
majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być 
dostarczone później, nastąpi w terminie: 

A. sprzedawca obowiązany jest dostarczyć dalszą część rzeczy sprzedanych, 
doliczając do ceny sprzedaży odsetki za zwłokę; 

B. sprzedawca obowiązany jest dostarczyć dalszą część rzeczy sprzedanych, 
wymagalna staje się jednak cała cena sprzedaży; 

C. sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy 
sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia 
zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy 
odstąpić. 

 

49. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zmiana postanowień umowy spółki 
osobowej wymaga: 

A. zawsze zgody co najmniej połowy wspólników; 

B. zawsze zgody co najmniej trzech czwartych wspólników; 

C. zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. 

 

50. 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. 

 

51. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki powinna być zawarta na 
piśmie pod rygorem nieważności w przypadku spółki: 

A. jawnej oraz partnerskiej; 

B. partnerskiej oraz komandytowej; 

C. jawnej oraz komandytowej. 
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52. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, subsydiarna odpowiedzialność wspólnika 
spółki jawnej oznacza, że: 

A. wierzyciel spółki może w każdym przypadku wybrać, czy prowadzić egzekucję  
z majątku wspólnika, czy spółki; 

B. wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, 
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna; 

C. wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku spółki, a jeśli jest to zbyt 
uciążliwe, to może prowadzić egzekucję z majątku wszystkich wspólników 
równocześnie. 

 

53. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  w przypadku, gdy pomimo istnienia 
przyczyn rozwiązania spółki jawnej przewidzianych w umowie, prowadzi ona 
swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników: 

A. spółkę uważa się za rozwiązaną z mocy prawa i należy ją niezwłocznie wykreślić  
z rejestru; 

B. uważa się, że wspólnicy przedłużyli umowę spółki na okres trzech lat od daty 
wystąpienia tych przyczyn; 

C. spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, partner w spółce partnerskiej, o ile 
umowa spółki nie stanowi inaczej: 

A. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku  
z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce; 

B. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w związku  
z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce bez 
względu na ich wysokość; 

C. ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w związku  
z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, ale 
wyłącznie do wysokości wkładu tychże partnerów. 
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55. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, postanowienie wspólników spółki 
komandytowej zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu: 

A. jest zawsze ważne; 

B. jest ważne tylko wtedy, gdy wkład komandytariusza miałby być niższy niż wkład 
komplementariusza; 

C. jest zawsze nieważne. 

 

56. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zarząd zgłasza zawiązanie spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego, a wniosek o wpis spółki 
do rejestru podpisują: 

A. pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników; 

B. członkowie zarządu, nie jest jednak wymagane złożenie podpisów przez wszystkich 
członków zarządu; 

C. wszyscy członkowie zarządu. 

 

57. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, walne zgromadzenie spółki akcyjnej  
(nie będącej spółką publiczną) zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być 
dokonane co najmniej na: 

A. dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; 

B. trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; 

C. cztery tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 

 

58. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, plan przekształcenia przedsiębiorcy 
wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
w spółkę jednoosobową sporządza się:   

A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

B. w formie aktu notarialnego; 

C. w formie pisemnej dla celów dowodowych. 
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59. Zgodnie z Kodeksem pracy, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy  
o pracę: 

A. powinna być wskazana w pisemnym oświadczeniu pracodawcy 
o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; 

B. powinna być zawsze wskazana w pisemnym oświadczeniu pracodawcy 
o wypowiedzeniu każdej umowy o pracę, także zawartej na czas określony lub 
zawartej na okres próbny; 

C. powinna być przedstawiona na piśmie wyłącznie na żądanie pracownika zgłoszone 
pracodawcy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pracownikowi 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy. 

 

60. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy 
o pracę z powodu tymczasowego aresztowania pracownika, jest obowiązany 
ponownie zatrudnić tego pracownika, jeżeli: 

A. zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy 
w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia; 

B. postępowanie karne zostało umorzone z powodu przedawnienia, 
a pracownik zażądał przywrócenia go do pracy w terminie 7 dni od 
uprawomocnienia się orzeczenia; 

C. warunkowo umorzono postępowanie karne, a pracownik zażądał przywrócenia go 
do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. 

 

61. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 
publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to: 

A. organizacja społeczna uczestnicząca w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest 
to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes 
społeczny; 

B. jedna ze stron, bez względu na stanowisko pozostałych stron; 

C. strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się 
temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 
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62. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do 
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, która została wydana przez 
samorządowe kolegium odwoławcze jest: 

A. samorządowe kolegium odwoławcze; 

B. dyrektor izby skarbowej lub celnej; 

C. minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 

63. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne 
nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg w postępowaniu 
w sprawie skarg i wniosków, organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności rady gminy w zakresie spraw finansowych jest: 

A. wójt (burmistrz lub prezydent miasta); 

B. marszałek województwa; 

C. regionalna izba obrachunkowa. 

 

64. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wierzyciel może żądać 
zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków: 

A. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka; 

B. zawsze, jeżeli małżonek, który zaciągnął zobowiązanie pozostaje w ustroju 
wspólności ustawowej bez względu na to czy drugi małżonek wyraził na to zgodę; 

C. zawsze, jeżeli zobowiązanie zaciągnięto w związku z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. 

 

65. 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. 
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66. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, mandatu posła nie można łączyć 
z funkcją: 

A. członka Rady Ministrów; 

B. sekretarza stanu w administracji rządowej; 

C. członka Rady Polityki Pieniężnej. 

 

67. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, ustawa ta określa warunki 
świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych: 

A. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy 
z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

B. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na terenie państw Unii 
Europejskiej, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z krajów Unii 
Europejskiej; 

C. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na terenie państw trzecich, jeżeli 
umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie państwa trzeciego. 

 

68. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kasyna gry wymaga: 

A. wpisu do rejestru działalności regulowanej; 

B. uzyskania koncesji; 

C. uzyskania zezwolenia. 

 

69. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku gdy organ 
prowadzący rejestr działalności regulowanej stwierdzi rażące naruszenie 
warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez 
przedsiębiorcę, wydaje decyzję: 

A. o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem; 

B. o zawieszeniu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem; 

C. zobowiązującą przedsiębiorcę do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni. 
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70. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ta normuje między 
innymi:  

A. opłatę miejscową i opłatę uzdrowiskową; 

B. opłatę administracyjną; 

C. podatek od posiadania psów i kotów. 

 

71. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną 
innych niż świadczenia w naturze nieodpłatnych świadczeń ustala się, jeżeli 
przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 
dokonującego świadczenia: 

A. na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług, bez względu na 
ich rodzaj, czas i miejsce świadczenia; 

B. według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

C. na podstawie cen rynkowych stosowanych na rynku lokalnym. 

 

72. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów 
zalicza się, między innymi:  

A. kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 
udzielonych pożyczek (kredytów); 

B. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną,  
z tytułu, między innymi, likwidacji takiej spółki; 

C. wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne 
w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodów.  

 

73. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek 
podatkowy w tym podatku ciąży, przy umowie sprzedaży na: 

A. sprzedawcy; 

B. kupującym; 

C. sprzedawcy i kupującym, którzy odpowiadają za zobowiązanie podatkowe zawsze 
in solidum. 
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74. 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.  

 

75. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka zabezpiecza: 

A. wierzytelności pieniężne i niepieniężne; 

B. wyłącznie wierzytelności pieniężne nie będące wierzytelnościami przyszłymi; 

C. wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.  

 

76. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, rękojmia wiary publicznej 
ksiąg wieczystych: 

A. nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych; 

B. nie chroni rozporządzeń odpłatnych; 

C. chroni wszystkie rozporządzenia. 

 

77. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zarząd kieruje sprawami wspólnoty 
mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, 
a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, 
oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają: 

A. wszyscy jego członkowie łącznie; 

B. przynajmniej dwaj jego członkowie; 

C. członek zarządu samodzielnie. 
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78. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, z członkiem spółdzielni 
ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera 
umowę o budowę lokalu. Z chwilą zawarcia takiej umowy powstaje roszczenie  
o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane "ekspektatywą odrębnej 
własności lokalu". Ekspektatywa ta: 

A. jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, nie 
przechodzi jednak na spadkobierców i nie podlega egzekucji; 

B. jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią i podlega 
egzekucji jednak nie przechodzi na spadkobierców; 

C. jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 

 

79. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo 
wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem:  

A. spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji  
z nieruchomości stosuje się odpowiednio; 

B. wyłącznie spraw o egzekucję z nieruchomości; 

C. spraw egzekucji wobec pracowników.  

 

80. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy 
może zabezpieczać: 

A. wyłącznie jedną wierzytelność wynikającą z umowy przysługującą jednemu 
wierzycielowi. Wierzytelność tę określa umowa zastawnicza; 

B. dwie lub więcej wierzytelności wynikające z umów przysługujących jednemu 
wierzycielowi. Wierzytelności te określa umowa zastawnicza; 

C. dwie lub więcej wierzytelności wynikające z umów przysługujących jednemu lub 
większej liczbie wierzycieli. Wierzytelności te określa umowa zastawnicza. 

 

81. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość stawki procentowej 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należnej za nieruchomości 
gruntowe oddane na cel mieszkaniowy, określony w umowie o oddanie  
w użytkowanie wieczyste jako cel podstawowy, wynosi:  

A. 0,5% ceny nieruchomości; 

B. 1% ceny nieruchomości; 

C. 2% ceny nieruchomości. 
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82. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, mieszkaniowy rachunek powierniczy to: 

A. otwarty albo zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 

B. wyłącznie otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 

C. wyłącznie zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

 

83. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza 
się, między innymi: 

A. przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  
– bez względu na liczbę pozycji; 

B. przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
– nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności 
na poziomie podklasy; 

C. przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
– nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym trzy przedmioty przeważającej działalności 
na poziomie podklasy. 

 

84. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do autorskich praw 
majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego o: 

A. współwłasności łącznej; 

B. współwłasności w częściach ułamkowych; 

C. współwłasności łącznej albo o współwłasności w częściach ułamkowych, 
stosownie do wyboru współtwórców.  
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85. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych przyznającej świadczenie w drodze wyjątku, stronie 
przysługuje prawo do wniesienia: 

A. odwołania do sądu okręgowego w terminie i według zasad określonych 
w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego; 

B. wniosku do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 
ministra; do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od 
decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego; 

C. bezpośrednio skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie  
i według zasad określonych w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. 

 

86. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, na żądanie marszałka województwa wnioskodawca uzupełnia  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego żądania braki formalne wniosku pod 
rygorem: 

A. zwrotu wniosku; 

B. odrzucenia wniosku; 

C. pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

87. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, konsolidacja to: 

A.  sumowanie danych z rachunków zysków i strat jednostki z ostatnich trzech lat; 

B. łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez 
sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej  
i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt; 

C. łączenie sprawozdań finansowych poszczególnych oddziałów jednostki, które ma 
na celu sporządzenie raportu zintegrowanego. 
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88. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku gdy księgi rachunkowe są 
prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, 
kierownik jednostki:  

A. między innymi jest obowiązany powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania; 

B. między innymi jest obowiązany powiadomić właściwą izbę skarbową o miejscu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 60 dni od dnia ich wydania; 

C. nie ma obowiązku powiadamiania urzędu skarbowego ani izby skarbowej o miejscu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

89. Zgodnie z nauką ekonomii, w przypadku, gdy aktywa stałe są wyższe, niż kapitał 
stały, a część aktywów długoterminowych jest finansowana ze źródeł 
krótkoterminowych, to kapitał netto takiego przedsiębiorstwa jest: 

A. ujemny; 

B. równy zero; 

C. dodatni. 

 

90. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik bieżącej płynności finansowej ustala się jako 
iloraz: 

A. aktywów ogółem i zobowiązań bieżących; 

B. aktywów bieżących i zobowiązań bieżących; 

C. należności od odbiorców i zobowiązań ogółem. 

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, proces ustalania obecnej (aktualnej) wartości wpływów 
czy wydatków, które zostaną zrealizowane dopiero po upływie pewnego czasu 
nazywany jest: 

A. dyskontowaniem; 

B. kapitalizowaniem; 

C. logarytmowaniem. 

 

92. Zgodnie z nauką ekonomii, wartość księgowa przedsiębiorstwa, to: 

A. wartość jego aktywów; 

B. wartość jego aktywów pomniejszona o wartość jego zobowiązań; 

C. wartość jego aktywów pomniejszonych o wartość jego kapitałów własnych.  
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93. Zgodnie z nauką ekonomii, jedną z podstawowych wad wyceny przedsiębiorstwa 
metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest: 

A. nieuwzględnianie w tej metodzie zmian wartości pieniądza w czasie; 

B. oparcie metody na danych pochodzących wyłącznie z historycznych sprawozdań 
finansowych; 

C. wysoki subiektywizm przyjmowanych w tej metodzie założeń dotyczących prognoz 
sprawozdań finansowych oraz kosztu kapitału.  

 

94. Zgodnie z nauką ekonomii, zasada zobowiązująca jednostki do ujęcia transakcji  
i zdarzeń gospodarczych z chwilą ich wystąpienia, a nie z chwilą otrzymania lub 
zapłaty środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, to zasada: 

A. memoriałowa; 

B. kontynuacji działania; 

C. ostrożności. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, zapasy, jako składnik bilansu, są częścią: 

A. aktywów trwałych; 

B. aktywów obrotowych; 

C. krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

 

96. Zgodnie z nauką ekonomii, LIBOR i WIBOR to: 

A. stopy procentowe od pożyczek oferowanych na rynkach międzybankowych; 

B. nazwy głównych indeksów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie;  

C. nazwy największych rynków giełdowych w Europie. 

 

97. Zgodnie z nauką ekonomii, jednym z podatków bezpośrednich jest: 

A. akcyza; 

B. podatek dochodowy od osób fizycznych;  

C. podatek od wartości dodanej (VAT). 
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98. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, strategia, według której organizacja prowadzi 
kilka jednostek operacyjnych w jakiś sposób wzajemnie ze sobą powiązanych,  
to strategia: 

A. dywersyfikacji zależnej; 

B. odróżniania się; 

C. dywersyfikacji niezależnej. 

 

99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, jednym z czynników zwiększających spójność 
grupy jest: 

A. istnienie konkurencji międzygrupowej; 

B. duża wielkość grupy; 

C. negatywne doświadczenia członków grupy, będące skutkiem przynależności do 
grupy. 

 

100. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, dokument prezentujący stan przedsiębiorstwa, 
jego sfery działania oraz możliwości poprawy funkcjonowania poprzez czynności 
mające na celu przywrócenie trwałej konkurencyjności podmiotu gospodarczego 
na rynku, to: 

A. analiza SWOT; 

B. analiza wrażliwości projektu; 

C. plan restrukturyzacji. 
 


