Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ SYNDYKA
20 KWIETNIA 2015 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 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 20 kwietnia 2015 r.
10.

Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.
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1.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnika będącego osobą
prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także
wtedy, gdy:
A. jego bilans wykaże stratę przewyższającą fundusz rezerwowy, a ponad połowa
środków trwałych uległa amortyzacji;
B. jego rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe wykaże stratę;
C. jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na
bieżąco te zobowiązania wykonuje.

2.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli na skutek braku lub
wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania innych zarządzeń
nie można nadać sprawie o ogłoszenie upadłości dalszego biegu:
A. sąd upadłościowy zawiesza postępowanie;
B. sąd upadłościowy ustanawia dla dłużnika kuratora;
C. wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się.

3.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd może zwołać wstępne
zgromadzenie wierzycieli w celu:
A. podjęcia uchwały co do zatwierdzenia listy wierzytelności i ustalenia składu masy
upadłości;
B. podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego,
wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu;
C. podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru tymczasowego nadzorcy sądowego
i sędziego-komisarza.

4.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk, nadzorca sądowy
albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie:
A. zgłoszeń wierzytelności;
B. rachunku zysków i strat;
C. wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych.
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5.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie zbycia przez
syndyka albo zarządcę mienia, które podlegało wyłączeniu z masy upadłości,
osoba, do której prawo to należało, może:
A. żądać wydania świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie;
B. w terminie jednego miesiąca wytoczyć przeciwko nabywcy i upadłemu powództwo
o stwierdzenie bezskuteczności tej czynności;
C. żądać wydania świadczenia wzajemnego tylko wtedy, gdy sąd upadłościowy ustalił
nieważność zbycia mienia.

6.

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
są objęte układem;
B. nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa
nie są objęte układem;
C. mogą,

za

zgodą

sędziego-komisarza,

spełniać

świadczenia

wynikające

z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem.

7.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ogłoszono upadłość
obejmującą likwidację majątku upadłego, roszczenie wynikające z umowy
zawartej w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez upadłego:
A. może być przez wierzyciela dochodzone w postępowaniu upadłościowym tylko
wtedy, gdy oświadczenie o przyjęciu oferty zostało złożone upadłemu przed dniem
ogłoszenia upadłości;
B. może być przez wierzyciela dochodzone w postępowaniu upadłościowym tylko
wtedy, gdy oświadczenie o przyjęciu oferty zostało złożone upadłemu po dniu
ogłoszenia upadłości;
C. może być przez wierzyciela dochodzone w postępowaniu upadłościowym tylko
wtedy, gdy oświadczenie o przyjęciu oferty zostało złożone upadłemu po
ogłoszeniu upadłości i przed obwieszczeniem postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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8.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości
obejmującej likwidację majątku ubezpieczonego:
A. nie ma wpływu na umowy obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego;
B. skutkuje rozwiązaniem umów obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego;
C. skutkuje wygaśnięciem umów obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego.

9.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustanowienie rozdzielności
majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko
wtedy, gdy:
A. umowa zawarta została co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości;
B. umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości;
C. umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości.

10.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ogłoszono upadłość
z możliwością zawarcia układu, a upadły pozbawiony został prawa zarządu masą
upadłości:
A. postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości, co do zasady,
mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę;
B. postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości nie mogą być
wszczynane, a wcześniej wszczęte podlegają umorzeniu;
C. uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie
okoliczności istotnych dla sprawy wymaga zgody nadzorcy sądowego.

11.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zakres czynności zastępcy
syndyka, zastępcy nadzorcy sądowego albo zastępcy zarządcy określa:
A. odpowiednio syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca;
B. sędzia-komisarz;
C. sąd upadłościowy.
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12.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku cofnięcia lub
zawieszenia

praw

wynikających

z

licencji

syndyka

przez

Ministra

Sprawiedliwości:
A. sędzia-komisarz odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę;
B. powołanie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy wygasa z mocy prawa;
C. sąd upadłościowy odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę.

13.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, przekazane z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środki:
A. nie wchodzą do masy upadłości i nie mogą służyć zaspokojeniu innych niż
uprawnieni do ich odbioru wierzycieli;
B. wchodzą do masy upadłości, ale nie mogą służyć zaspokojeniu innych niż
uprawnieni do ich odbioru wierzycieli;
C. wchodzą do masy upadłości i mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części
przekazanej kwoty.

14.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zgromadzeniu wierzycieli
przewodniczy:
A. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca, bez prawa głosu;
B. najstarszy wiekiem członek rady wierzycieli;
C. sędzia-komisarz, bez prawa głosu.

15.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, przy wykonywaniu
obowiązków rada wierzycieli kieruje się:
A. interesem ogółu wierzycieli;
B. tylko interesem upadłego;
C. tylko poleceniami sędziego-komisarza.

16.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, skargi na czynności
komornika w toku postępowania upadłościowego wnosi się:
A. w terminie tygodniowym od dnia wyłożenia postanowienia w sekretariacie sądu;
B. w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym;
C. w terminie tygodniowym od dnia zakończenia czynności.
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17.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sumy pieniężne wchodzące
do masy upadłości oraz sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych
rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu:
A. syndyk składa na oprocentowany rachunek bankowy lub na sądowy rachunek
powierniczy;
B. syndyk inwestuje w obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne zapewniające
zysk;
C. syndyk składa do depozytu sądowego.

18.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli wierzyciel jest
wspólnikiem

albo

akcjonariuszem

spółki

będącej

upadłym,

w

zgłoszeniu

wierzytelności należy podać, między innymi:
A. wysokość kapitału zakładowego;
B. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
C. datę wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

19.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zmianę wierzyciela po
zgłoszeniu wierzytelności uwzględnia się na liście wierzytelności tylko wtedy, gdy:
A. została stwierdzona przed upływem terminu do zgłaszania wierzytelności,
a wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub
hipoteką morską;
B. został

sporządzony

ostateczny

plan

podziału

funduszów

masy

upadłości;
C. została stwierdzona dokumentem urzędowym lub niebudzącym wątpliwości
dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym i gdy zmiana
wierzyciela zgłoszona została syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy przed
przekazaniem listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Sędzia-komisarz może
uwzględnić zmianę wierzyciela zgłoszoną po przekazaniu mu listy wierzytelności,
a przed jej ostatecznym zatwierdzeniem, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia
w postępowaniu.
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20.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sprzeciw wierzyciela co do
odmowy uznania na liście zgłoszonej przez niego wierzytelności rozpoznaje:
A. sędzia-komisarz na rozprawie;
B. sędzia-komisarz na posiedzeniu niejawnym;
C. sąd upadłościowy na rozprawie.

21.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli sąd ogłosił upadłość
z możliwością zawarcia układu, a propozycje układowe nie zostały wcześniej
złożone:
A. wierzyciel, na którego wniosek sąd ogłosił upadłość, powinien zgłosić je
w terminie sześciu miesięcy;
B. upadły powinien zgłosić je w terminie miesiąca;
C. sędzia – komisarz w terminie miesiąca zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu
opracowania propozycji układowych.

22.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
zgromadzenie wierzycieli zwołane w celu zawarcia układu powinno odbyć się
w terminie:
A. miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości;
B. miesiąca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności;
C. miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający
ogłoszenie upadłości.

23.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, na zgromadzeniu wierzycieli
zwołanym w celu zawarcia układu, nadzorca sądowy albo zarządca składa:
A. sprawozdanie rachunkowe za ostatnie trzy miesiące oraz propozycje układowe nie
mniej korzystne dla wierzycieli niż propozycje upadłego;
B. rachunek przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy oraz
ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi w razie zgłoszenia
kilku propozycji układowych;
C. sprawozdanie, w którym ocenia stan przedsiębiorstwa upadłego oraz opiniuje
możliwość wykonania propozycji układowych.
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24.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, jeżeli nie doszło do zawarcia
układu, sąd upadłościowy niezwłocznie:
A. zmienia sposób prowadzenia postępowania z postępowania z możliwością zawarcia
układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i ustanawia
syndyka;
B. określa warunki układu bardziej korzystne dla wierzycieli;
C. umarza postępowanie upadłościowe.

25.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, układ wiąże:
A. wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie
uczestniczyli;
B. wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem,
choćby nie zostały umieszczone na liście, z wyjątkiem wierzycieli, których upadły
umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli;
C. wierzycieli z tytułu należności alimentacyjnych.

26.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po zakończeniu
postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, w którym doszło do
prawomocnego zatwierdzenia przyjętego układu:
A. zarządca lub nadzorca sądowy stwierdza wykonanie układu;
B. podlegają umorzeniu z mocy prawa postępowania sądowe wszczęte z powództwa
upadłego lub przeciwko niemu, inne niż postępowanie upadłościowe;
C. upadły odzyskuje prawo do władania i zarządzania swoim majątkiem w takim
zakresie, w jakim wynika to z treści układu.
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27.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po zakończeniu lub
umorzeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, wyciąg
z

listy

wierzytelności,

łącznie

z

wypisem

prawomocnego

postanowienia

zatwierdzającego układ, jest:
A. tytułem wykonawczym przeciwko odpowiedzialnemu za wykonanie układu, jeżeli
obok upadłego wyznaczono taką osobę;
B. tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu oraz temu, kto udzielił zabezpieczenia
wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający
udzielenie zabezpieczenia;
C. tytułem wykonawczym przeciwko tymczasowemu zarządcy, ustanowionemu nad
majątkiem upadłego.

28.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym z możliwością zawarcia układu, po uprawomocnieniu się
postanowienia stwierdzającego wykonanie układu, upadły:
A. składa sędziemu-komisarzowi sprawozdanie, w którym ocenia stan swojego
przedsiębiorstwa oraz opiniuje możliwość wykonania propozycji układowych;
B. odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego
składnikami;
C. podlega obowiązkowemu audytowi.

29.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd upadłościowy na wniosek,
między innymi wierzyciela, uchyla układ przyjęty w postępowaniu upadłościowym
z możliwością zawarcia układu, jeżeli:
A. wykonanie układu nie gwarantuje przywrócenia upadłemu pełnej konkurencyjności
na rynku;
B. upadły nie wykonuje postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie
wykonany;
C. ogłoszono upadłość przynajmniej jednego z wierzycieli objętego układem.
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30.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, podziału funduszów
masy upadłości dokonuje się:
A. jednorazowo albo kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu
przez sędziego-komisarza listy wierzytelności;
B. kilkakrotnie poprzez podziały częściowe dla każdej z kategorii zaspokojenia
osobno, nawet w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości;
C. jednorazowo przed zatwierdzeniem listy wierzytelności.

31.

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

32.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym

obejmującym

likwidację

majątku

upadłego,

jeżeli

suma

przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich
należności tej samej kategorii, należności te zaspokaja się:
A. według kolejności zgłoszeń wierzytelności;
B. stosunkowo do wysokości każdej z nich;
C. według kolejności wymagalności każdej z wierzytelności.

33.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, plan podziału
funduszów masy upadłości sporządza i składa sędziemu – komisarzowi:
A. tymczasowy nadzorca sądowy:
B. nadzorca sądowy albo zarządca;
C. syndyk.
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34.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd upadłościowy stwierdza
zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku
upadłego:
A. po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a także wtedy, gdy w toku
postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni;
B. w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty
wierzycieli;
C. w przypadku, gdy upadły, choćby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie
sprawowania zarządu nad majątkiem.

35.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o ogłoszenie
upadłości osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, powinien
zawierać:
A. jeden lub więcej sposobów konwersji wierzytelności na udziały lub akcje;
B. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli
dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację;
C. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

36.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym

wobec

osób

fizycznych

nieprowadzących

działalności

gospodarczej, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie
kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na
ich pokrycie:
A. postępowanie upadłościowe podlega umorzeniu;
B. koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa;
C. sąd na wniosek syndyka wzywa wierzycieli do uiszczenia zaliczki na koszty
postępowania.
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37.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym

wobec

osób

fizycznych

nieprowadzących

działalności

gospodarczej, wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości:
A. od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do
jego dwukrotności; w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić to
wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności takiego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia;
B. od jednej drugiej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał, poprzedzający
ustalenie

wynagrodzenia,

ogłoszonego

przez

Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego do jego trzykrotności;
C. od

jednej

piątej

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

w

sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał, poprzedzający
ustalenie

wynagrodzenia,

ogłoszonego

przez

Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego do jego równowartości;

38.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu
upadłościowym

wobec

osób

fizycznych

nieprowadzących

działalności

gospodarczej, układ może zostać przyjęty:
A. wyłącznie po zakończeniu likwidacji masy upadłości;
B. wyłącznie na wniosek wszystkich wierzycieli;
C. wyłącznie za zgodą upadłego.

39.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, z dniem wszczęcia
postępowania naprawczego:
A. nie zawiesza się naliczania odsetek należnych od przedsiębiorcy;
B. zawiesza się wykonanie zobowiązań przedsiębiorcy;
C. podlegają z mocy prawa zawieszeniu wszczęte przeciwko przedsiębiorcy
postępowania zabezpieczające i egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych
układem.
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40.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, termin zgromadzenia
wierzycieli w postępowaniu naprawczym ustala:
A. przedsiębiorca w porozumieniu z tym, kto udzielił zabezpieczenia wykonania
układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie
zabezpieczenia;
B. przedsiębiorca w porozumieniu z nadzorcą sądowym;
C. sędzia–komisarz lub rada wierzycieli, jeżeli została powołana.

41.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie przekazania sprawy sądowi
właściwemu przez sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, sąd któremu sprawa
jest przekazana:
A. nie jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy;
B. jest zawsze związany postanowieniem o przekazaniu sprawy;
C. jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku
przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu. Sąd ten w razie stwierdzenia swej
niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, który uzna za właściwy, nie
wyłączając sądu przekazującego.

42.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej
instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje:
A. apelacja;
B. zażalenie;
C. skarga kasacyjna.

43.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, skargę na czynności komornika
wnosi się do sądu rejonowego w terminie liczonym od dnia czynności, gdy strona
lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź
zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona,
w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub
osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone,
a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej
czynności. Termin ten wynosi:
A. tydzień;
B. dziesięć dni;
C. dwa tygodnie.
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44.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w umowach:
A. należy opierać się zawsze na ich dosłownym brzmieniu;
B. należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się
na jej dosłownym brzmieniu;
C. należy tłumaczyć je zawsze ze szczególnym uwzględnieniem interesu słabszej
strony stosunku prawnego.

45.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, termin półmiesięczny jest równy:
A. czternastu dniom;
B. piętnastu dniom;
C. piętnastu dniom, jeżeli miesiąc ma 30 lub 31 dni, a czternastu dniom jeżeli miesiąc
ma mniej niż 30 dni.

46.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli kupujący będący konsumentem, wykonując
uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo
złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, uważa się, że sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione, jeżeli nie
ustosunkował się do niego w terminie:
A. siedmiu dni;
B. dziesięciu dni;
C. czternastu dni.

47.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty
budowlane takiej umowy z podwykonawcą:
A. nie jest wymagana zgoda inwestora;
B. jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu,
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie
lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy;
C. jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, po przedstawieniu mu przez
wykonawcę projektu umowy nie zajmie stanowiska, uważa się, że nie wyraził
zgody na zawarcie umowy.
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48.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, do spółek osobowych zaliczamy:
A. wyłącznie spółkę jawną i spółkę partnerską;
B. wyłącznie spółkę jawną, spółkę partnerską i spółkę komandytową;
C. między innymi spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną.

49.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka osobowa:
A. może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne
prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania;
B. może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne
prawa rzeczowe, ale nie może zaciągać zobowiązań;
C. może we własnym imieniu nabywać prawa, z wyjątkiem praw rzeczowych oraz
zaciągać zobowiązania.

50.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wierzyciel spółki jawnej:
A. nigdy nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnika;
B. zawsze może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika lub spółki wedle swojego
uznania;
C. może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja
z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

51.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, likwidator spółki jawnej może być
odwołany w drodze uchwały:
A. podjętej zwykłą większością głosów wspólników;
B. podjętej bezwzględną większością głosów wspólników;
C. podjętej przez wspólników jednomyślnie.

52.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, partnerami w spółce partnerskiej mogą
być:
A. dowolne osoby fizyczne niezależnie od posiadanych przez nie uprawnień do
wykonywania wolnych zawodów;
B. osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych
w ustawie oraz inne osoby fizyczne pod warunkiem, że osoby uprawnione do
wykonywania wolnych zawodów stanowią większość wspólników;
C. wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów,
określonych w ustawie.
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53.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, co do zasady, akcjonariusz spółki
komandytowo-akcyjnej:
A. nie odpowiada za jej zobowiązania;
B. odpowiada za jej zobowiązania do wysokości 50 000 zł;
C. odpowiada za jej zobowiązania do wysokości sumy komandytowej.

54.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w razie objęcia udziału w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością (nie będącej spółką, której umowę zawarto
z wykorzystaniem wzorca) za cenę wyższą od wartości nominalnej, wspólnik:
A. obowiązany jest wnieść wyłącznie wkłady na pokrycie wartości nominalnej
udziału;
B. obowiązany jest wnieść wkłady na pokrycie wartości nominalnej udziału, a także
wnieść nadwyżkę ponad wartość nominalną;
C. obowiązany jest wnieść w całości wkłady pieniężne, a wkłady niepieniężne wnieść
w jednej czwartej wartości obejmowanych za nie udziałów.

55.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zmiana umowy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością wymaga dla swej ważności:
A. wyłącznie uchwały wspólników umieszczonej w protokole sporządzonym przez
notariusza;
B. uchwały wspólników sporządzonej przez nich na piśmie i wpisu do rejestru;
C. uchwały wspólników umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza
i wpisu do rejestru.

56.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, powództwo o uchylenie uchwały walnego
zgromadzenia spółki akcyjnej, nie będącej spółką publiczną należy wnieść
w terminie:
A. sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż
w terminie dziewięciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały,
B. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż
w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały,
C. dwóch miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż
w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
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57.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wniosek o wpis przekształcenia do
rejestru wnoszą:
A. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki
przekształcanej;
B. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki
przekształconej;
C. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji łącznie
spółki przekształconej oraz spółki przekształcanej.

58.

Zgodnie z Kodeksem pracy, przejście zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę:
A. może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie przez pracodawcę
stosunku pracy tylko za zgodą organizacji związkowej;
B. nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę
stosunku pracy;
C. zawsze stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie przez pracodawcę
stosunku pracy.

59.

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się:
A. z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za
wypowiedzeniem;
B. z upływem tego okresu, a przed jego upływem nie może być rozwiązana
w jakikolwiek sposób;
C. z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana tylko za
porozumieniem stron.

60.

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.
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61.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pisma doręcza się stronie,
a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli
ustanowiono kilku pełnomocników, pisma doręcza się:
A. tylko jednemu pełnomocnikowi, którego strona może wskazać;
B. wszystkim pełnomocnikom;
C. tylko jednemu pełnomocnikowi, którego zawsze wskazuje organ administracyjny
prowadzący postępowanie.

62.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, metryka sprawy, wraz
z dokumentami do których odsyła, stanowi:
A. nieobowiązkową część akt sprawy i dlatego nie musi być na bieżąco
aktualizowana;
B. obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana;
C. część akt sprawy, o ile organ administracyjny tak postanowi.

63.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, osoba ubezwłasnowolniona
całkowicie:
A. nie może zawrzeć małżeństwa,
B. może zawrzeć małżeństwo za uprzednią zgodą sądu opiekuńczego,
C. może zawrzeć małżeństwo za uprzednią zgodą opiekuna.

64.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku, gdy małżonkowie
pozostają w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej, wierzytelności z tytułu
wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego
z małżonków:
A. należą do majątku wspólnego,
B. nigdy nie należą do majątku wspólnego,
C. należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

65.

Zgodnie z

Konstytucją Rzeczypospolitej

Polskiej,

działalność samorządu

terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia:
A. legalności,
B. gospodarności;
C. rzetelności.
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66.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, działalność gospodarcza w zakresie
organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych:
A. jest działalnością koncesjonowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
B. jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
C. nie jest ani działalnością koncesjonowaną, ani działalnością regulowaną
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

67.

Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej, umowa w której uprawniony
z patentu może udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego
wynalazku (umowa licencyjna) wymaga:
A. zachowania formy pisemnej dla celów dowodowych,
B. zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
C. formy aktu notarialnego.

68.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa
majątkowe:
A. nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych
wierzytelności;
B. zawsze podlegają egzekucji;
C. zawsze podlegają egzekucji, chyba że strony umowy inaczej postanowią.

69.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, udzielenie pisemnej
interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, następuje
w drodze:
A. decyzji;
B. postanowienia;
C. zarządzenia.
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70.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wnioski o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
A. podlegają opłacie w wysokości 40 zł;
B. są wolne od opłat;
C. podlegają opłacie, ale organ ewidencyjny w szczególnie uzasadnionym przypadku
może zainteresowanego zwolnić od opłaty w całości albo w części.

71.

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku,
gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania,
przysługują odsetki ustawowe:
A. po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia
zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego;
B. po upływie 60 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia
zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego;
C. po upływie 90 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia
zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

72.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, domniemanie własności
nieruchomości wynika:
A. z treści aktu notarialnego przenoszącego to prawo;
B. z wpisu tego prawa w księdze wieczystej;
C. z oświadczenia właściciela o własności nieruchomości złożonego na dokumencie
z podpisem notarialnie poświadczonym.

73.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie wykreślenia hipoteki
z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej hipoteka wygasa po upływie:
A. trzech lat;
B. pięciu lat;
C. dziesięciu lat.
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74.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, całkowita nieściągalność,
z powodu zaistnienia której mogą być umorzone w całości lub w części należności
z tytułu składek (składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty
upomnienia i dodatkowa opłata) zachodzi, między innymi, gdy:
A. wysokość nieopłaconej składki wynosi 1000 zł;
B. nie

nastąpiło

zaspokojenie

należności

w

zakończonym

postępowaniu

likwidacyjnym;
C. dyrektor izby skarbowej oraz poborca skarbowy stwierdzili brak majątku, z którego
można prowadzić egzekucję należności z tytułu składek.

75.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, tajemnicą skarbową objęte są:
A. indywidualne dane zawarte, między innymi, w deklaracji oraz innych dokumentach
składanych przez podatników, płatników lub inkasentów;
B. zbiorcze dane majątkowe dotyczące grupy podatników, płatników lub inkasentów;
C. wyłącznie te dane zbiorcze, zastrzeżenia których zażądali podatnicy, płatnicy lub
inkasenci.

76.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli środek transportowy
stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych:
A. nigdy nie występuje;
B. ciąży tylko na współwłaścicielu (współwłaścicielach), którego udział jest
największy;
C. ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

77.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej
ustawy nie stosuje się do:
A. przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy;
B. przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej;
C. przychodów uzyskiwanych z odpłatnego zbycia nieruchomości.
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78.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy
w stosunku do których ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku
i prowadzą działalność gospodarczą:
A. dokonują odpisów amortyzacyjnych;
B. nie dokonują odpisów amortyzacyjnych, o ile tak postanowi sąd upadłościowy;
C. nie dokonują odpisów amortyzacyjnych, o ile tak postanowi właściwy naczelnik
urzędu skarbowego.

79.

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.

80.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, oddanie nieruchomości
gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy,
zawartej w formie aktu notarialnego:
A. nie wymaga wpisu w księdze wieczystej;
B. wymaga wpisu w księdze wieczystej;
C. nie wymaga wpisu w księdze wieczystej, o ile strony umowy tak postanowiły.

81.

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. jego odrzucenia;
B. jego zwrotu;
C. pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
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82.

Zgodnie z ustawą o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego,

dla

przedsięwzięcia

deweloperskiego

deweloper

zawiera

z bankiem umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego
rachunku powierniczego, której prawo wypowiedzenia przysługuje:
A. wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów;
B. wyłącznie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i tylko
z ważnych powodów;
C. wyłącznie deweloperowi i tylko z ważnych powodów.

83.

Zgodnie z ustawą o własności lokali, gdy zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest
kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową:
A. składa samodzielnie każdy członek zarządu;
B. składają przynajmniej dwaj jego członkowie;
C. zawsze składają wszyscy członkowie zarządu.

84.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego:
A. może przysługiwać osobie prawnej, jeżeli statut tak stanowi,
B. może przysługiwać osobie prawnej, o ile statut nie stanowi inaczej,
C. może należeć wyłącznie do jednej osoby fizycznej albo do małżonków.

85.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo
wyboru komornika:
A. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję
z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości
stosuje się odpowiednio;
B. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich sprawach, bez względu
na przedmiot egzekucji;
C. wyłącznie w granicach właściwości sądu apelacyjnego, w którego okręgu znajduje
się miejsce zamieszkania dłużnika.
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86.

Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy:
A. wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru zastawów przez sąd z urzędu po upływie
dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba, że strony postanowią o utrzymaniu zastawu
na czas dalszy, nie dłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona
zmiana umowy zastawniczej;
B. nie wygasa na skutek upływu czasu;
C. wygasa na skutek upływu czasu, ale nigdy nie podlega wykreśleniu przez sąd
rejestrowy z urzędu.

87.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów
trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie
prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, zaliczamy, co do zasady,
do:
A. środków trwałych;
B. wartości niematerialnych i prawnych;
C. zapasów.

88.

Zgodnie z ustawą o obligacjach, obligacje mogą być:
A. wyłącznie imienne;
B. wyłącznie na okaziciela;
C. imienne lub na okaziciela.

89.

Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik określający stopień pokrycia zobowiązań
krótkoterminowych gotówką wygospodarowaną z działalności operacyjnej to
wskaźnik:
A. płynności gotówkowej;
B. dźwigni finansowej;
C. rentowności brutto.
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90.

Zgodnie z nauką ekonomii, do metod oceny inwestycji, które bazują na rocznych
wielkościach nominalnych, niezdyskontowanych na moment przeprowadzania
oceny, zaliczamy metodę:
A. wartości bieżącej netto (NPV);
B. wewnętrznej stopy zwrotu (IRR);
C. okresu zwrotu nakładów.

91.

Zgodnie z nauką ekonomii, wycena wartości przedsiębiorstwa metodą dochodową:
A. zawsze dostarcza jednoznacznych i obiektywnych informacji o wartości
przedsiębiorstwa;
B. dostarcza jednoznacznych i obiektywnych informacji o wartości przedsiębiorstwa,
ale tylko w przypadku większych przedsiębiorstw;
C. jest obciążona dużą dozą niepewności i subiektywizmu.

92.

Zgodnie z nauką ekonomii, wartość przedsiębiorstwa wynikająca z wyceny
porównawczej:
A. zawsze jest równa wartości przedsiębiorstwa wynikającej z bieżącego kursu jego
akcji;
B. zawsze jest większa od wartości przedsiębiorstwa wynikającej z bieżącego kursu
jego akcji;
C. może się znacznie różnić od wartości przedsiębiorstwa wynikającej z bieżącego
kursu jego akcji.

93.

Zgodnie z nauką ekonomii, obroty konta księgowego to:
A. ogólna suma kwot operacji gospodarczych po jednej ze stron konta;
B. różnica pomiędzy sumami kwot zaksięgowanymi po obu stronach konta;
C. liczba operacji zaksięgowanych na koncie księgowym.

94.

Zgodnie z nauką ekonomii, rachunek przepływów pieniężnych może być
sporządzony metodą:
A. bezpośrednią lub pośrednią;
B. porównawczą lub kalkulacyjną;
C. jednostronną lub dwustronną.
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95.

Zgodnie z nauką ekonomii, zapasy materiałów, produkcji niezakończonej,
produktów gotowych i towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo zalicza się do:
A. aktywów trwałych;
B. aktywów obrotowych;
C. kapitałów własnych.

96.

Zgodnie z nauką ekonomii, jeżeli konsument wraz ze wzrostem dochodu zmniejsza
popyt na dane dobro, to jest to dobro:
A. normalne (zwykłe);
B. niższego rzędu;
C. wyższego rzędu.

97.

Zgodnie z nauką ekonomii, przykładami podatków pośrednich są:
A. podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek akcyzowy;
B. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;
C. podatek od wartości dodanej (VAT) i akcyzowy.

98.

Zgodnie z nauką ekonomii, jeżeli bank centralny sprzedaje papiery wartościowe
bankom komercyjnym w ramach tzw. operacji otwartego rynku, to płynność
systemu bankowego:
A. maleje;
B. pozostaje bez zmian;
C. rośnie.

99.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, konglomeratowa struktura organizacyjna jest
wykorzystywana przede wszystkim przez:
A. organizacje składające się z wielu niepowiązanych ze sobą jednostek;
B. małe przedsiębiorstwa rodzinne;
C. urzędy administracji publicznej.
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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 określany jest jako:
A. makrootoczenie przedsiębiorstwa;
B. mikrootoczenie przedsiębiorstwa;
C. strategia przedsiębiorstwa.
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