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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 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  

11 kwietnia 2016 r. 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o ile ustawa nie stanowi inaczej, 

domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, przekraczają wartość jego majątku, jeżeli: 

A. zgodnie z rachunkiem zysków i strat jego strata netto, z wyłączeniem kosztów 

finansowych oraz kosztów operacyjnych, przekracza zysk netto, a stan ten 

utrzymuje się przez okres przekraczający dwanaście miesięcy; 

B. zgodnie z bilansem jego zobowiązania, w tym zobowiązania przyszłe, przekraczają 

wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający trzy 

miesiące; 

C. zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania 

oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego 

aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery 

miesiące. 

 

2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika 

będącego przedsiębiorcą, może zgłosić: 

A. tylko dłużnik; 

B. dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych; 

C. dłużnik lub każdy z jego wierzycieli, w tym wierzyciel rzeczowy niebędący 

wierzycielem osobistym dłużnika. 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wykonanie przez dłużnika, po złożeniu 

wniosku o ogłoszenie upadłości, zobowiązań wobec wnioskodawcy: 

A. stanowi bezwzględną przeszkodę procesową do dalszego prowadzenia 

postępowania; 

B. skutkuje wydaniem przez sąd z urzędu postanowienia o odrzuceniu wniosku; 

C. nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania. 

 

4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, ustalenie składu masy upadłości 

następuje przez sporządzenie: 

A. spisu inwentarza oraz spisu należności; 

B. spisu inwentarza oraz spisu zobowiązań upadłego; 

C. listy wierzytelności oraz spisu należności. 
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5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postanowienia umowy zastrzegające  

na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości 

zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są: 

A. ważne; 

B. nieważne; 

C. ważne, chyba że umowa przewiduje inny skutek. 

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku ogłoszenia upadłości 

korzystającego z rzeczy na podstawie umowy leasingu, syndyk może: 

A. za zgodą sędziego - komisarza, odstąpić z dniem ogłoszenia upadłości od umowy 

leasingu; 

B. za zgodą rady wierzycieli, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia 

upadłości, odstąpić od umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym; 

C. za zgodą sędziego - komisarza, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia 

upadłości, wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości 

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane przez upadłego lub jeżeli kara 

umowna zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez upadłego jest rażąco wygórowana: 

A. umowa zastrzegająca obowiązek zapłaty kar umownych wygasa; 

B. sędzia - komisarz, na wniosek syndyka, uzna za bezskuteczne w stosunku do masy 

upadłości w całości lub w części kary umowne zastrzeżone na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; 

C. rada wierzycieli kierując się celem postępowania upadłościowego, biorąc także pod 

uwagę ważny interes drugiej strony umowy, dokonuje miarkowania kar umownych. 
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8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości 

postępowanie przed sądem polubownym nie zostało wszczęte: 

A. za zgodą sędziego - komisarza syndyk może odstąpić od zapisu na sąd polubowny 

dokonanego przez upadłego, jeżeli dochodzenie roszczenia przed sądem 

polubownym utrudnia likwidację masy upadłości, w szczególności gdy stan masy 

uniemożliwia pokrycie kosztów wszczęcia i prowadzenia postępowania przed 

sądem polubownym; 

B. za zgodą rady wierzycieli syndyk może wypowiedzieć zapis na sąd polubowny 

dokonany przez upadłego, jeżeli dochodzenie roszczenia przed sądem polubownym 

uniemożliwia likwidację masy upadłości, w szczególności gdy brak jest środków 

płynnych na wszczęcie i prowadzenie postępowania przed sądem polubownym; 

C. zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego z mocy prawa wygasa z dniem 

ogłoszenia upadłości. 

 

9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości, w skład sądu 

upadłościowego: 

A. może wchodzić sędzia - komisarz oraz jego zastępca; 

B. nie może wchodzić sędzia - komisarz ani jego zastępca; 

C. nie może wchodzić sędzia - komisarz, ale może wchodzić jego zastępca. 

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, koszty ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej syndyka za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem tej funkcji: 

A. stanowią koszty postępowania upadłościowego i podlegają zwrotowi z masy 

upadłości; 

B. stanowią wydatki postępowania upadłościowego i podlegają zwrotowi z masy 

upadłości do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

C. nie stanowią kosztów postępowania upadłościowego i nie podlegają zwrotowi  

z masy upadłości. 

 

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sąd ustala wynagrodzenie wstępne 

syndyka na jego wniosek, złożony: 

A. po złożeniu planu likwidacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia 

wniosku; 

B. po sporządzeniu listy wierzytelności, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia 

wniosku; 

C. po obwieszczeniu o sporządzeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego, 

w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku. 
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12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, do kosztów postępowania 

upadłościowego zalicza się: 

A. wszystkie zobowiązania masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości,  

w szczególności zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy 

upadłości, zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości 

umów, których wykonania zażądał syndyka oraz wszystkie daniny publiczne; 

B. wszystkie zobowiązania powstałe z czynności syndyka oraz należności podlegające 

zaspokojeniu w kategorii pierwszej; 

C. wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy 

upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, 

wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek 

na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki 

członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, 

koszty archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki  

i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości. 

 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku gdy zgłoszona 

wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych 

dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach: 

A. zgłoszenie wierzytelności podlega zwrotowi; 

B. syndyk składa sędziemu - komisarzowi wniosek o zobowiązanie wierzyciela do 

złożenia dokumentów wykazujących istnienie zgłoszonej wierzytelności pod 

rygorem zwrotu zgłoszonej wierzytelności; 

C. syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów 

wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania 

wierzytelności. 

 

14. 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. miesiąca od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności; 

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

C. trzech miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. 
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15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprzeciw co do odmowy uznania 

zgłoszonej wierzytelności rozpoznaje: 

A. sędzia - komisarz, zastępca sędziego - komisarza albo wyznaczony sędzia; 

B. sąd upadłościowy; 

C. sąd okręgowy. 

 

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 ogłoszenia upadłości;   

B. trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości;   

C. dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości.   

 

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

likwidację masy upadłości do czasu: 

A. rozpoznania wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej 

likwidację majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości  

z możliwością zawarcia układu; 

B. uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

C. złożenia przez syndyka masy upadłości spisu inwentarza i sprawozdania 

finansowego.  

 

18.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi 

nieruchomość lub jej ułamkowa część, której nie można zbyć z zachowaniem 

przepisów tej ustawy, a dalsze pozostawanie nieruchomości w masie upadłości 

będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy związanymi z tym 

kosztami, wówczas:  

A. rada wierzycieli może postanowić o jej wyłączeniu z masy upadłości;  

B. sędzia - komisarz może zezwolić syndykowi na zawarcie umowy przekazania 

nieruchomości gminie albo Skarbowi Państwa;  

C. sędzia - komisarz może zezwolić na jej przekazanie na rzecz organizacji pożytku 

publicznego.  
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19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, należności podlegające zaspokojeniu  

z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie: 

A. kategoria pierwsza, kategoria druga, kategoria trzecia, kategoria czwarta;  

B. kategoria pierwsza, kategoria druga, kategoria trzecia, kategoria czwarta, kategoria 

piąta; 

C. kategoria pierwsza, kategoria druga, kategoria należności publicznoprawnych, 

kategoria czwarta, kategoria piąta. 

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, syndyk sporządza plan podziału 

funduszów masy upadłości, w którym, między innymi: 

A. wymienia wierzytelności kategorii dalszych niż podlegająca zaspokojeniu 

częściowemu; 

B. wymienia kategorie poprzedzające, które w poprzednich planach podziału nie 

zostały zaspokojone w całości;  

C. wskazuje, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być 

pozostawione w depozycie sądowym lub pozostawione w masie upadłości na 

zaspokojenie wierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami. 

 

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

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

wierzycielowi: 

A. w całości, bez względu na wysokość  dokonanej zapłaty przez poręczyciela;  

B. w całości, przed zaspokojeniem kosztów postępowania;  

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

 

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

wierzytelności, której zapłata zależy od warunku zawieszającego: 

A. wydaje się wierzycielowi w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania, 

bez względu na to, czy warunek się ziścił; 

B. wydaje się wierzycielowi, jeżeli udowodni, że warunek się ziścił;  

C. wydaje się wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia 

ciąży na wierzycielu, z mocy istniejącego między nim a upadłym stosunku 

prawnego.  
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23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wydane po uprawomocnieniu się 

postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego prawomocne 

postanowienie sędziego – komisarza nakazujące przymusowe odebranie majątku: 

A. ma moc tytułu wykonawczego;  

B. nie ma mocy tytułu wykonawczego, a sąd upadłościowy wydaje stosowne 

postanowienie w tym przedmiocie; 

C. podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności w przypadku, gdy komornik 

napotyka przeszkody w odebraniu majątku.  

 

24. 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. zażalenie;  

B. sprzeciw;  

C. skarga kasacyjna.  

 

25.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zmiany stosunków prawnych dokonane 

na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę w razie 

uchylenia postępowania upadłościowego, z tym że:  

A. upadły może cofnąć wypowiedzenie umów dokonane przez syndyka, jeżeli nie 

upłynął termin wypowiedzenia;  

B. druga strona stosunku prawnego może cofnąć wypowiedzenie umów dokonane 

przez syndyka, nawet jeżeli upłynął termin wypowiedzenia;  

C. upadły może w terminie dwóch miesięcy odstąpić od umów zawartych przez 

syndyka.  

 

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sąd może orzec pozbawienie prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki 

cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji 

rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, 

przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, na okres:   

A. do roku; 

B. od jednego do dziesięciu lat;     

C. od trzech do dziesięciu lat.   
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27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po wszczęciu wtórnego postępowania 

upadłościowego, zarząd majątkiem upadłego położonym w Rzeczypospolitej 

Polskiej wykonywany dotychczas przez zarządcę zagranicznego lub dłużnika, 

któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem, przejmuje:  

A. syndyk ustanowiony we wtórnym postępowaniu upadłościowym;    

B. zarządca komisaryczny ustanowiony we wtórnym postępowaniu upadłościowym;  

C. nadzorca sądowy ustanowiony we wtórnym postępowaniu upadłościowym.  

 

28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może zgłosić:  

A. dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych;   

B. Minister Skarbu Państwa;    

C. tylko dłużnik.   

 

29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, 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. umorzenie postępowania;  

C. możliwość zawarcia układu z wierzycielami. 

 

30. 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. uchyla postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli  

i umorzeniu zobowiązań upadłego;  

B. wstrzymuje wykonanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego do czasu 

ponownego ustalenia planu spłaty wierzycieli;  

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

spłaty wierzycieli.  
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31. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzację przeprowadza się  

w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:    

A. postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, 

postępowaniu naprawczym, postępowaniu sanacyjnym, uproszczonym 

postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu;   

B. postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, 

postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym;  

C. postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu naprawczym, 

postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu likwidacyjnego, 

postępowaniu sanacyjnym.    

 

32.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie o zatwierdzenie 

układu może być prowadzone, jeżeli:     

A. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie 

przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;     

B. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie 

przekracza 25% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;    

C. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie 

przekracza 35% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.    

 

33. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przepisów ustawy nie stosuje się, 

między innymi, do:     

A. wspólników spółki partnerskiej;   

B. funduszy inwestycyjnych;   

C. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących 

działalności gospodarczej.     

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przez wniosek restrukturyzacyjny 

należy rozumieć, między innymi, wniosek:      

A. o wdrożenie środków restrukturyzacyjnych;   

B. o wykorzystanie dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania 

restrukturyzacji, wdrożenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika;    

C. o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.      
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35. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o zatwierdzenie 

układu nadzorca układu jest: 

A. powoływany przez sąd restrukturyzacyjny;  

B. wybierany przez dłużnika;  

C. ustanawiany przez sędziego - komisarza.  

 

36. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przyspieszonym postępowaniu 

układowym: 

A. nie sporządza się spisu wierzytelności; 

B. sędzia - komisarz zatwierdza spis wierzytelności na zgromadzeniu wierzycieli; 

C. nie zatwierdza się spisu wierzytelności. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, układ częściowy może zostać 

przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu: 

A. układowym; 

B. sanacyjnym; 

C. o zatwierdzenie układu albo w przyspieszonym postępowaniu układowym. 

 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o zatwierdzenie 

układu, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się: 

A. większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie 

co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad 

układem;  

B. większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co 

najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym 

wierzycielom; 

C. dwie trzecie wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających 

łącznie co najmniej połowę sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 

nad układem. 

 

39. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w toku postępowania sanacyjnego: 

A. dłużnik zawsze może udzielać pełnomocnictw, w tym prokury; 

B. zarządca może udzielać pełnomocnictw, z wyjątkiem prokury; 

C. zarządca może udzielać pełnomocnictw, w tym prokury. 
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40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie restrukturyzacyjne 

zostaje zakończone z dniem: 

A. uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania; 

B. uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie 

zatwierdzenia układu; 

C. zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto układ. 

 

41. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, apelację od wyroku sądu wnosi się 

do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie: 

A. tygodnia od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem; 

B. dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem; 

C. miesiąca od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. 

 

42. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nakaz zapłaty wydany  

w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania: 

A. stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli 

wykonalności; 

B. stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny po nadaniu mu klauzuli wykonalności;  

C. zawsze staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu zaspokojenia 

roszczenia. 

 

43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w nakazie zapłaty wydanym  

w postępowaniu upominawczym sąd nakazuje pozwanemu zaspokojenie 

roszczenia w całości wraz z kosztami albo wniesienie sprzeciwu do sądu  

w terminie: 

A. tygodnia; 

B. dwóch tygodni; 

C. miesiąca. 

 

44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca 

na celu obejście ustawy: 

A. jest zawsze ważna; 

B. jest zawsze nieważna; 

C. jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności 

ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą 

odpowiednie przepisy ustawy. 
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45 Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej 

formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy: 

A. jest zawsze nieważna; 

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

C. jest nieważna w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, w stosunkach z udziałem 

konsumentów jest ważna. 

 

46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, termin upływa dnia następnego po dniu 

wskazanym jako koniec terminu, jeżeli:  

A. koniec terminu do wykonania czynności przypada na każdy dzień wolny od pracy; 

B. koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy; 

C. koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub dzień dodatkowo wolny od pracy. 

 

47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzytelność przedawniona:  

A. nie może być potrącona; 

B. może być zawsze potrącona; 

C. może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, 

przedawnienie jeszcze nie nastąpiło. 

 

48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uznania czynności prawnej dokonanej  

z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie: 

A. lat trzech od daty tej czynności; 

B. lat pięciu od daty tej czynności; 

C. lat dziesięciu od daty tej czynności. 

 

49. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia 

powinna zostać zawarta na piśmie, jeżeli jest zawarta na czas: 

A. dłuższy niż 3 miesiące; 

B. dłuższy niż 6 miesięcy; 

C. dłuższy niż rok. 
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50. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  spółka komandytowo - akcyjna jest: 

A. spółką osobową; 

B. spółką kapitałową; 

C. spółką osobową lub kapitałową, w zależności od postanowień statutu spółki. 

 

51. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli do dokonania czynności prawnej 

przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia 

bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały: 

A. jest ważna; 

B. jest nieważna, ale zgoda może zostać wyrażona po złożeniu oświadczenia przez 

spółkę, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia 

oświadczenia przez spółkę; 

C. jest nieważna, ale bez ograniczeń czasowych zgoda może zostać wyrażona po 

złożeniu oświadczenia przez spółkę. 

 

52. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku ogłoszenia upadłości 

wspólnika spółki jawnej, porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki 

po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki: 

A. nigdy nie wymaga zgody syndyka; 

B. zawsze wymaga zgody syndyka; 

C. wymaga zgody syndyka, ale tylko w przypadku, gdy upadły posiada w spółce 

większość udziałów. 

 

53. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w okresie likwidacji spółki jawnej: 

A. nie można ustanowić prokury; 

B. można ustanowić prokurę wyłącznie na zgodny wniosek wszystkich wspólników; 

C. można ustanowić prokurę wyłącznie na zgodny wniosek wszystkich likwidatorów. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  postanowienie wspólników spółki 

komandytowej zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu: 

A. zawsze jest nieważne; 

B. zawsze jest ważne; 

C. jest ważne, ale tylko w przypadku, gdy komandytariusz będzie świadczył pracę na 

rzecz spółki. 
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55. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli wartość wkładów niepieniężnych 

została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia 

umowy spółki: 

A. wszyscy wspólnicy obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość; 

B. wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc  

o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce 

brakującą wartość;  

C. wyłącznie wspólnik, który wniósł taki wkład, obowiązany jest wyrównać spółce 

brakującą wartość. 

 

56. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku upadłości spółki akcyjnej, 

gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia 

wszystkich wierzycieli w całości:   

A. jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą 

wykreślenia z rejestru; wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk; 

B. jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą 

wykreślenia z rejestru; wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk, ale 

jednomyślna uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia spółki 

jest jednak podstawą dalszego istnienia spółki i powoduje uchylenie rozwiązania;  

C. spółka nie ulega rozwiązaniu. 

 

57. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przewidziane w nim powództwo  

o odszkodowanie przeciwko członkom organów lub likwidatorom spółki akcyjnej 

wytacza się według miejsca:   

A. zamieszkania członków organów lub likwidatora; 

B. zaistnienia szkody; 

C. siedziby spółki. 

 

58. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  spółka w upadłości: 

A. zawsze może łączyć się z inną spółką; 

B. nigdy nie może łączyć się z inną spółką; 

C. może łączyć się z inną spółką, ale wyłącznie poprzez zawiązanie spółki 

kapitałowej. 
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59. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony 

następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych 

przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może w celu wcześniejszego 

rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, 

najwyżej jednak: 

A. o dwa tygodnie;  

B. o trzy tygodnie; 

C. do 1 miesiąca. 

 

60. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy w ciąży: 

A. nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej; 

B. wolno zatrudniać w porze nocnej; 

C. wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, jeżeli pracownica wyraziła  

na to zgodę. 

 

61. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, strona może działać przez 

pełnomocnika, chyba że: 

A. przepis szczególny wyłącza możliwość jej działania przez pełnomocnika; 

B. charakter czynności wymaga jej osobistego działania; 

C. jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie mającą ustanowionego opiekuna. 

 

62. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, metryka sprawy, wraz  

z dokumentami do których odsyła, stanowi: 

A. nieobowiązkową część akt sprawy; 

B. obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana; 

C. część akt sprawy, o ile organ administracyjny tak postanowi. 
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63. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, ugoda może być zawarta 

przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie: 

A. wyłącznie w pierwszej instancji i tylko do czasu wydania przez ten organ decyzji  

w sprawie; 

B. wyłącznie przed organem odwoławczym i tylko do czasu wydania przez ten organ 

decyzji w sprawie; 

C. w pierwszej instancji lub w postępowaniu odwoławczym do czasu wydania przez 

organ decyzji w sprawie. 

 

64. 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. 

 

65. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania: 

A. następuje w drodze postanowienia; 

B. nie wymaga wydania postanowienia; 

C. następuje w drodze adnotacji. 

 

66. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli jeden z małżonków 

pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku 

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny: 

A. sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności 

przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk 

drugiego małżonka; 

B. sąd może nakazać wyłącznie, ażeby ½ część wynagrodzenia za pracę przypadająca 

temu małżonkowi była wypłacana do rąk drugiego małżonka; 

C. sąd nie może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności 

przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk 

drugiego małżonka. 
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67. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie braku wymaganej zgody 

drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnej dotyczącej zbycia  

nieruchomości z majątku wspólnego: 

A. zawarta umowa jest zawsze nieważna; 

B. zawarta umowa jest ważna, a drugi małżonek ma roszczenie odszkodowawcze do 

małżonka zawierającego umowę bez wymaganej zgody; 

C. ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej 

zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. 

 

68. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady 

Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

poselskie: 

A. w ciągu 21 dni; 

B. w ciągu 30 dni; 

C. na bieżąco, na każdym posiedzeniu sejmu.  

 

69. Zgodnie z ustawą - o Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralna Informacja 

Krajowego Rejestru Sądowego udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych 

sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 Rejestru 

przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu 

postępowaniu restrukturyzacyjnego. Lista zawiera następujące dane:  

A. nazwę lub firmę, numer podmiotu w Rejestrze, NIP, siedzibę przedsiębiorcy, datę 

wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego, sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość 

albo wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, datę oraz 

sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo postępowania 

restrukturyzacyjnego; 

B. wyłącznie nazwę lub firmę, numer podmiotu w Rejestrze, siedzibę przedsiębiorcy, 

datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego; 

C. wyłącznie nazwę lub firmę, numer podmiotu w Rejestrze, siedzibę przedsiębiorcy, 

sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał 

postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 
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70. 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. niedopuszczalne; 

B. dopuszczalne, jeżeli dotyczy hipoteki na ograniczonym prawie rzeczowym; 

C. zawsze dopuszczalne. 

 

71. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności 

hipotecznej co do świadczenia głównego: 

A. nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia  

z nieruchomości obciążonej; 

B. powoduje niemożność uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej; 

C. uprawnia dłużnika hipotecznego do osobnego podniesienia zarzutu przedawnienia.  

 

72. Zgodnie z ustawą o własności lokali, za zobowiązania dotyczące nieruchomości 

wspólnej odpowiada: 

A. wspólnota mieszkaniowa z wyłączeniem osobnej odpowiedzialności właścicieli 

lokali; 

B. wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części 

odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości; 

C. bez ograniczeń wspólnota mieszkaniowa wraz z właścicielami lokali bez względu 

na ich udział w nieruchomości. 

 

73. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu: 

A. jest zbywalne, nie przechodzi jednak na spadkobierców i nie podlega egzekucji; 

B. jest zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji; 

C. jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 
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74. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w razie zawarcia 

ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji, sąd  

z urzędu zwraca:  

A. jedną czwartą uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie  

w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty; 

B. połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej 

instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty;  

C. trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej 

instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty.  

 

75. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają 

podatkowi czynności cywilnoprawne: 

A. których przedmiotem jest wniesienie lub podwyższenie wkładu w spółce osobowej 

powodujące zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;  

B. których przedmiotem jest podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze 

środków spółki oraz dopłaty w spółce kapitałowej; 

C. w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub 

przepisom o autostradach płatnych.  

 

76. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, jeżeli kwota zaległości podatkowej  

nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu 

likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, 

to organ podatkowy: 

A. nigdy nie może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych polegającej na 

umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub 

opłaty prolongacyjnej;  

B. może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, polegającej 

na umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę 

lub opłaty prolongacyjnej, gdy działa z urzędu;  

C. może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, polegającej 

na umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę  

lub opłaty prolongacyjnej, wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.  
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77. 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. 

 

78. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ta normuje, między 

innymi: 

A. opłatę administracyjną; 

B. opłatę reklamową; 

C. opłatę środowiskową. 

 

79. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady,  

o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można 

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia  

w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć:  

A. 50% kwoty tej straty; 

B. 55% kwoty tej straty; 

C. 60% kwoty tej straty.  

 

80. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jej przepisy mają 

również zastosowanie do: 

A. spółek komandytowo – akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

B. spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

C. spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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81. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do trwałego zarządu,  

w sprawach nieuregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, stosuje 

się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o: 

A. najmie; 

B. dzierżeniu;  

C. użytkowaniu.  

 

82. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w ustawie  

o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie:  

A. obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych 

oraz podstawy wymiaru tych składek; 

B. prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa; 

C. prawa do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

 

83. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego: 

A. mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek postanowienie o wyborze 

sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej; 

B. mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek postanowienie o ustalaniu 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego; 

C. w ogóle nie mogą powierzać organom wykonawczym tych jednostek 

postanowienia o ustalaniu wysokości albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.  
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84. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

ilekroć jest w niej mowa o notyfikacji, to należy przez to rozumieć: 

A. pomoc udzielaną w ramach wyłączeń grupowych; 

B. pomoc wykorzystywaną niezgodnie z przeznaczeniem; 

C. przekazanie Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, projektu programu 

pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej 

na restrukturyzację, wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności 

pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 

 

85. Zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jej przepisy 

stosuje się do transakcji handlowych, których między innymi, wyłącznymi 

stronami są: 

A. oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 

B. strony umów zawieranych przez podmioty zaliczane do sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 

C. strony umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe 

wymienione w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo bankowe.  

 

86. Zgodnie z ustawą o obligacjach, emitent: 

A. w żadnym przypadku nie może nabywać własnych obligacji; 

B. może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich zamiany w terminie 

późniejszym na akcje; 

C. może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia. 

 

87. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zarządca ustanowiony w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym, jako kierownik jednostki: 

A. nie ponosi, co do zasady, odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków  

w zakresie rachunkowości określonych ustawą; 

B. ponosi, co do zasady, odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie 

rachunkowości określonych ustawą; 

C. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 

określonych ustawą, ale wyłącznie w przypadku, gdy tak postanowi sędzia  

- komisarz. 
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88. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej 

informuje o stopniu pokrycia: 

A. zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności; 

B. zobowiązań długoterminowych zyskiem; 

C. zobowiązań długoterminowych aktywami o niskim stopniu płynności. 

 

89. Zgodnie z nauką ekonomii, rozłożony w czasie koszt zużycia środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych to: 

A. dewaluacja; 

B. amortyzacja; 

C. inflacja. 

 

90. Zgodnie z nauką ekonomii, do majątkowych metod wyceny przedsiębiorstwa 

zalicza się metodę: 

A. wartości likwidacyjnej; 

B. zdyskontowanych zysków; 

C. zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, model zdyskontowanych dywidend (model Gordona), 

jest narzędziem: 

A. oceny zdolności płatniczych przedsiębiorstwa; 

B. wyceny obligacji; 

C. wyceny akcji na rozwiniętych rynkach. 

 

92. Zgodnie z nauką ekonomii, inwentarz to: 

A. szczegółowe zestawienie składników aktywów i pasywów jednostki; 

B. aktywa biologiczne posiadane przez jednostkę; 

C. środki trwałe i inne składniki majątku przeznaczone do zbycia. 

 

93. Zgodnie z nauką ekonomii, zapasy posiadane przez przedsiębiorstwo zalicza się 

do: 

A. aktywów trwałych; 

B. aktywów obrotowych; 

C. inwestycji długoterminowych. 
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94. Zgodnie z nauką ekonomii, w skład pasywów jednostki prowadzącej księgi 

rachunkowe wchodzą: 

A. kapitał (fundusz) własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 

B. aktywa trwałe oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 

C. aktywa obrotowe i kapitał (fundusz) własny. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, konsolidacja sprawozdań finansowych to połączenie: 

A. sprawozdań finansowych jednostki za kolejne dwa lata obrotowe; 

B. sprawozdań finansowych jednostki sporządzonych według różnych standardów 

rachunkowości; 

C. sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową. 

 

96. Zgodnie z nauką ekonomii, koszt stały, to taki koszt: 

A. który nie zmienia się na skutek inflacji; 

B. który był ponoszony przez ostatnie trzy lata obrotowe;  

C. którego wielkość jest niezależna od wielkości produkcji. 

 

97. Zgodnie z nauką ekonomii, „Dow Jones” i  „WIG” to przykłady: 

A. stóp procentowych na rynkach międzybankowych; 

B. agencji ratingowych szacujących ryzyko inwestycyjne;  

C. indeksów giełdowych, charakteryzujących sytuację na rynkach papierów 

wartościowych. 

 

98. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, faza życia produktu, podczas której tempo 

wzrostu ogólnego popytu na produkt zaczyna spadać i zaczyna również maleć 

liczba nowych firm wytwarzających ten produkt, to faza: 

A. wzrostu; 

B. dojrzałości; 

C. schyłku. 

 

99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, do budżetów niepieniężnych można zaliczyć: 

A. bilans; 

B. budżet przepływów pieniężnych; 

C. budżet powierzchni. 
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100. Zgodnie z nauką ekonomii, do zalet przyrostu gotówki z działalności operacyjnej, 

jako miernika finansowego, należy jego: 

A. uzależnienie od sposobu zarachowania niektórych elementów wynikowych, takich 

jak amortyzacja i rezerwy; 

B. obiektywny charakter, gdyż bazuje na różnicy między faktycznymi wpływami  

a wydatkami pieniężnymi związanymi z tą działalnością; 

C. zgodność liczbowa z wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 


