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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 20 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 20 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 października 2014 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: 
A. nie można ogłosić jego upadłości; 
B. można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony  

w terminie roku od dnia jego śmierci; 
C. można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony  

w terminie roku od dnia odrzucenia spadku przez wszystkich spadkobierców. 
 
2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, uczestnikiem postępowania  

o ogłoszenie upadłości jest: 
A. dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli; 
B. każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik; 
C. dłużnik oraz właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego.  

 
3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, na wstępnym zgromadzeniu 

wierzycieli można także zawrzeć układ, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej: 
A. połowa wierzycieli mających łącznie dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności 

stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych; 
B. dwie trzecie wierzycieli mających łącznie połowę ogólnej sumy wierzytelności 

stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych; 
C. połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności 

stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych. 
 
4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie uchylenia postanowienia  

o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania: 
A. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca zachowują swoje uprawnienia, a czynności 

przez nich dokonane pozostają w mocy;  
B. syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca tracą swoje uprawnienia i czynności przez nich 

dokonane tracą moc; 
C. sąd niezwłocznie odwołuje syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę. 

 
5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, czynności prawne upadłego 

dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego upadły utracił prawo 
zarządu, są: 
A. skuteczne; 
B. nieważne; 
C. bezskuteczne, jeżeli wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu 

wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego. 
 
6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości 

obejmującej likwidację majątku upadłego: 
A. nie ma wpływu na umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego; 
B. skutkuje wygaśnięciem umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego; 
C. skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego. 
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7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, na postanowienie sędziego-
komisarza o wyłączeniu spadku z masy upadłości: 
A. nie przysługuje zażalenie; 
B. przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom; 
C. przysługuje zażalenie wyłącznie spadkobiercom. 

 
8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, bezskuteczne w stosunku do 

masy upadłości są: 
A. zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane przez upadłego w terminie 

dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 
B. zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane przez upadłego w terminie 

sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 
C. zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane przez upadłego w terminie 

roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 
 
9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zawieszenie z mocy prawa  

z dniem ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjnego wszczętego przed 
ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i dotyczącego 
wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, nie stoi na przeszkodzie 
przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli: 
A. przybicia udzielono po ogłoszeniu upadłości, a nabywca egzekucyjny na zarządzenie 

sędziego-komisarza złożył do depozytu sądowego cenę nabycia; 
B. sędzia-komisarz zatwierdził wybór nabywcy egzekucyjnego, który zaofiarował 

najwyższą cenę; 
C. przybicia udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci  

w terminie cenę nabycia. 
 
10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku śmierci syndyka, 

nadzorcy sądowego i zarządcy, o należnym im wynagrodzeniu i zwrocie wydatków 
orzeka: 
A. sędzia-komisarz z urzędu; 
B. sędzia-komisarz na wniosek spadkobiercy syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy; 
C. sąd upadłościowy z urzędu. 

 
11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, zastępcy syndyka, nadzorcy 

sądowego albo zarządcy, jeżeli są ustanowieni: 
A. nie składają sprawozdania ze swoich czynności oraz sprawozdania rachunkowego  

z uzasadnieniem; 
B. składają sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe  

z uzasadnieniem, w terminach wyznaczonych przez syndyka, nadzorcę sądowego albo 
zarządcę, a syndyk, nadzorca sądowy i zarządca składa te sprawozdania wraz ze swoim 
sprawozdaniem sędziemu-komisarzowi; 

C. składają sądowi upadłościowemu w terminach przez ten sąd wyznaczonych 
sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem. 



EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ SYNDYKA 
 

 
12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk lub zarządca 

prowadzący przedsiębiorstwo upadłego: 
A. nie może prowadzić działalności wymagającej koncesji albo zezwolenia, chyba, że co 

innego wynika z ustawy lub decyzji o przyznaniu koncesji albo zezwolenia; 
B. za zgodą sędziego-komisarza może prowadzić działalność wymagającą koncesji albo 

zezwolenia, chyba, że co innego wynika z ustawy lub decyzji o przyznaniu koncesji 
albo zezwolenia; 

C. za zgodą rady wierzycieli może prowadzić działalność wymagającą koncesji albo 
zezwolenia, chyba że co innego wynika z ustawy lub decyzji o przyznaniu koncesji albo 
zezwolenia. 

 
13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciela, który wstrzymał się 

od głosu na zgromadzeniu wierzycieli uważa się za: 
A. głosującego za uchwałą; 
B. głosującego przeciw uchwale; 
C. nieuczestniczącego w głosowaniu. 

 
14. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w sprawach o wyłączenie mienia  

z masy upadłości uchwały zgromadzenia wierzycieli zapadają: 
A. większością głosów wierzycieli mających przynajmniej jedną trzecią ogólnej sumy 

uznanych wierzytelności; 
B. większością głosów wierzycieli mających przynajmniej połowę ogólnej sumy uznanych 

wierzytelności; 
C. większością głosów wierzycieli mających przynajmniej dwie trzecie ogólnej sumy 

uznanych wierzytelności. 
 
15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, za udział w posiedzeniu rady 

wierzycieli: 
A. sędzia-komisarz może przyznać członkowi rady stosowne wynagrodzenie, jeżeli 

uzasadnione to jest rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz zakresem 
wykonywanych prac; 

B. sąd upadłościowy może przyznać członkowi rady stosowne wynagrodzenie, jeżeli 
uzasadnione to jest rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz zakresem 
wykonywanych prac; 

C. członkowi rady wierzycieli nie przysługuje wynagrodzenie, nawet jeżeli uzasadnione to 
byłoby rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz zakresem wykonywanych prac. 
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16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie ogłoszenia upadłości 
wszystkich wspólników spółki cywilnej: 
A. sędzia-komisarz może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe 

prowadzone wobec wspólników tej spółki; 
B. sąd upadłościowy może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe 

prowadzone wobec wspólników tej spółki; 
C. sąd upadłościowy nie może połączyć do łącznego rozpoznania spraw upadłościowych 

prowadzonych wobec wspólników tej spółki.  
 

17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli syndyk, nadzorca sądowy 
albo zarządca uzna za konieczne ustalenie okoliczności sprawy w postępowaniu 
upadłościowym w drodze postępowania dowodowego, to: 
A. składa sądowi upadłościowemu wniosek o przeprowadzenie dowodu, a w razie 

uwzględnienia wniosku postępowanie dowodowe prowadzi ten sąd; 
B. składa sędziemu-komisarzowi wniosek o przeprowadzenie dowodu, a w razie 

uwzględnienia wniosku postępowanie dowodowe prowadzi sędzia-komisarz; 
C. składa radzie wierzycieli wniosek o przeprowadzenie dowodu, a w razie uwzględnienia 

wniosku postępowanie dowodowe prowadzi syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. 
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, akta sądowe postępowania 

upadłościowego są dostępne w sekretariacie sądu: 
A. dla uczestników tego postępowania oraz dla każdego, kto potrzebę ich przejrzenia 

dostatecznie usprawiedliwi; 
B. tylko dla uczestników tego postępowania; 
C. tylko dla upadłego i wierzycieli, których wierzytelności zostały uznane na liście. 

 
19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, której upadły jest 

współdłużnikiem, oraz wierzytelność poręczyciela upadłego z tytułu zwrotnego 
roszczenia umieszcza się na liście wierzytelności: 
A. z urzędu; 
B. w takiej wysokości, w jakiej współdłużnik upadłego lub poręczyciel prawdopodobnie 

zaspokoi wierzyciela; 
C. w takiej wysokości, w jakiej współdłużnik lub poręczyciel zaspokoił wierzyciela. 

 
20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelności z tytułu 

powtarzających się świadczeń nie mających charakteru alimentacyjnego, których czas 
trwania jest oznaczony, umieszcza się na liście wierzytelności jako: 
A. sumę stanowiącą wartość prawa pomniejszoną o 10%; 
B. sumę wykupu pomniejszoną o 10%; 
C. sumę świadczeń za cały czas ich trwania, pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe 

jednak niż 6% i za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności każdego 
przyszłego świadczenia. 
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21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu upadłościowym  
z możliwością zawarcia układu, układ obejmuje: 
A. składki na ubezpieczenie społeczne; 
B. renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa 

lub śmierci;   
C. wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. 

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

z możliwością zawarcia układu, po uprawomocnieniu się postanowienia 
odmawiającego zatwierdzenia układu, sąd: 
A. stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego; 
B. uchyla skutki ogłoszenia upadłości; 
C. zmienia sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia 

układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i wyznacza syndyka 
albo umarza postępowanie. 

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

układu, toczącym się po zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu 
upadłościowym: 
A. postępowanie prowadzi sędzia,  nie ustanawia się nadzorcy sądowego ani zarządcy;  
B. powołuje się syndyka;  
C. powołuje się nadzorcę sądowego.  

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

syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym  
w terminie: 
A. jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości; 
B. niezwłocznie po dniu ogłoszenia upadłości, nie później niż w terminie dwóch tygodni 

od dnia ogłoszenia upadłości;  
C. jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

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

jeżeli istnieją przesłanki do sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, syndyk może 
dokonać tej sprzedaży za zezwoleniem: 
A. rady wierzycieli lub sędziego – komisarza; 
B. zgromadzenia wierzycieli; 
C. sądu. 
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26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ściągnięcie wierzytelności 
upadłego (które nie są zabezpieczone rzeczowo) napotyka przeszkody albo roszczenie 
nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 
nastąpi przez ich: 
A. zbycie; 
B. ściągnięcie, zniszczenie, wyłączenie z masy upadłości;  
C. zniszczenie i odpisanie z ksiąg rachunkowych.   

 
27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, fundusze masy upadłości 

obejmują: 
A. sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości oraz dochód uzyskany z prowadzenia lub 

wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego, a także odsetki od tych sum 
zdeponowanych w banku, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej; 

B. sumy uzyskane ze sprzedaży ruchomości obciążonej prawem zastawu, jeżeli całość sum 
została przeznaczona na zaspokojenie zastawnika; 

C. zobowiązania upadłego powstałe po dniu ogłoszenia upadłości. 
 
28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli po ogłoszeniu upadłości, 

majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika 
obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 
hipoteką morską, nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd: 
A. stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego; 
B. umorzy postępowanie upadłościowe; 
C. zniesie skutki postępowania upadłościowego i oddali wniosek o ogłoszenie upadłości.  

 
29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie o orzeczenie przez 

sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika  
w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu, można wszcząć:  
A. z urzędu; 
B. wyłącznie na wniosek syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz właściwego 

miejscowo urzędu skarbowego; 
C. między innymi na wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy 

przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.  
 
30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu upadłościowym 

wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sędzia–komisarz 
może zezwolić, żeby likwidację masy upadłości prowadził: 
A. upadły pod nadzorem syndyka;    
B. upadły pod nadzorem zarządcy przymusowego;   
C. upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego.  
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31. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu upadłościowym 
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wątpliwości co do 
tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, 
rozstrzyga:  
A. syndyk; 
B. sąd w odrębnym postępowaniu wszczętym z powództwa syndyka masy upadłości lub 

upadłego; 
C. sędzia–komisarz na wniosek syndyka lub upadłego. 

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

wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, z mocy 
prawa: 
A. zobowiązania pieniężne upadłego stają się wymagalne;  
B. wygasa powołanie syndyka;  
C. zmienia się sposób prowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego 

likwidację majątku upadłego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia 
układu. 

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

wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w razie 
niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli, 
sąd na wniosek wierzyciela: 
A. orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec upadłego; 
B. uchyla plan spłaty wierzycieli oraz umarza postępowanie upadłościowe;  
C. orzeka o zastosowaniu wobec upadłego sankcji dyscyplinujących.  

 
34. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, dniem wszczęcia postępowania 

naprawczego jest: 
A. data wydania postanowienia przez sąd w tym zakresie;  
B. data złożenia oświadczenia przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania naprawczego;  
C. data ogłoszenia oświadczenia przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania naprawczego  

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  
 
35. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, z dniem wszczęcia postępowania 

naprawczego, przedsiębiorca składa wniosek o wpis: 
A. o zaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne do biura informacji 

gospodarczej; 
B. istniejących hipotek na jego majątku do księgi wieczystej; 
C. informacji o wszczęciu postępowania naprawczego do właściwego rejestru. 
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36. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, po wszczęciu postępowania 
naprawczego, sąd:  
A. powołuje biegłego w celu zbadania stanu przedsiębiorstwa;  
B. może powołać biegłego w celu zbadania stanu przedsiębiorstwa; 
C. ustanawia dla przedsiębiorcy zarządcę przymusowego.  

 
37. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu naprawczym, 

propozycje restrukturyzacji zatrudnienia powinny wskazywać: 
A. przybliżoną liczbę pracowników zwalnianych i zasady zwolnień, przewidywaną 

wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników zatrudnionych i wysokość 
klauzul kompensacyjnych;  

B. ogólną liczbę zatrudnionych, liczbę pracowników zwalnianych i zasady zwolnień, 
liczbę pracowników zatrudnianych oraz zasady zatrudniania, a także konsekwencje 
finansowe tych zmian; 

C. przybliżoną liczbę pracowników zatrudnionych, przybliżoną liczbę pracowników 
zwalnianych i  wysokość odpraw emerytalnych.  

 
38. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu naprawczym, 

jeżeli głosowanie nad układem odbywa się w grupach wierzycieli, podziału na grupy 
dokonuje: 
A. nadzorca sądowy;  
B. przedsiębiorca;  
C. sąd upadłościowy.  

 
39. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu naprawczym 

sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli:  
A. nadzorca sądowy nie zawiadomił wszystkich wierzycieli o terminie zgromadzenia 

wierzycieli; 
B. upadły, choćby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu; 
C. przedsiębiorca nie złożył wymaganych w sprawie dokumentów. 

 
40. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli nie doszło do zawarcia 

układu w postępowaniu naprawczym w terminach przewidzianych ustawą: 
A. postępowanie naprawcze umarza się z mocy prawa; 
B. sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego; 
C. sąd z urzędu zmienia postanowienie o wszczęciu postępowania naprawczego na 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 
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41. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie zmiany podstaw właściwości  
w toku sprawy toczącej się przed sądem: 
A. sąd prowadzący sprawę zawsze przekazuje ją niezwłocznie właściwemu sądowi; 
B. sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia 

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

postępowania, z wyjątkiem sytuacji zmiany właściwości miejscowej. 
 
42. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o wyłączeniu sędziego rozstrzyga,  

w składzie trzech sędziów zawodowych, sąd: 
A. w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu 

braku dostatecznej liczby sędziów - sąd nad nim przełożony; 
B. w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu 

braku dostatecznej liczby sędziów - sąd równorzędny wskazany przez sąd przełożony; 
C. zawsze sąd przełożony nad sądem, w którym sprawa się toczy. 

 
43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wyrok sądu pierwszej instancji może 

być wydany jedynie przez sędziów: 
A. przed którymi odbyły się wszystkie rozprawy; 
B. przed którymi odbyła się co najmniej jedna z rozpraw; 
C. przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 

 
44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ten kto faktycznie włada rzeczą za kogo innego jest: 

A. posiadaczem samoistnym; 
B. posiadaczem zależnym; 
C. dzierżycielem. 

 
45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia  

rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona 
przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności,  
dłużnik powinien świadczyć rzeczy: 
A. najwyższej jakości; 
B. średniej jakości; 
C. dowolnej jakości. 

 
46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu  

płatności odsetek od sumy pieniężnej są one płatne: 
A. co miesiąc z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż miesiąc  

- jednocześnie z zapłatą tej sumy; 
B. co miesiąc z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok  

- jednocześnie z zapłatą tej sumy; 
C. co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok  

- jednocześnie z zapłatą tej sumy. 
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47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, solidarność dłużników oznacza, że: 
A. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać  

całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od  
każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników 
zwalnia pozostałych; 

B. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać  
całego świadczenia tylko od wszystkich dłużników łącznie, przy czym dobrowolne  
zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych; 

C.  kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe  
świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli 
dług wygasa względem wszystkich. 

 
48. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przez głosy rozumie się: 

A. tylko głosy "za" lub "przeciw" oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą,  
umową albo statutem spółki; 

B. głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób 
zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 

C. głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób 
zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki oraz głosy osób obecnych, choć nie 
biorących udziału w głosowaniu. 

 
49. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu 

cywilnego (spółka cywilna): 
A. może być przekształcona w spółkę jawną, a przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu 

rejestrowego przez wszystkich wspólników; 
B. może być przekształcona w spółkę jawną, a przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu 

rejestrowego przez jednego ze wspólników; 
C. nie może być przekształcona w spółkę jawną. 

 
50. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wniosek o wykreślenie spółki jawnej  

z rejestru po ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację 
majątku spółki, w przypadku, gdy postępowanie nie kończy się układem lub nie zostaje 
z innych przyczyn uchylone albo umorzone składa:  
A. sędzia-komisarz; 
B. syndyk; 
C. jeden ze wspólników. 

 
51. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  każdy partner spółki partnerskiej: 

A. zawsze ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie; 
B. nigdy nie ma prawa reprezentować spółki samodzielnie; 
C. ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej 

albo nie został pozbawiony tego prawa uchwałą partnerów. 
 
 

http://lex.uek.krakow.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1284582:part=a860&full=1
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52. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnikami spółki komandytowej muszą 
być: 
A. co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz;  
B. co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej dwóch komandytariuszy; 
C. co najmniej dwóch komplementariuszy i co najmniej jeden komandytariusz. 

 
53. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna jest: 

A. spółką osobową;  
B. spółką kapitałową; 
C. spółką osobową lub kapitałową w zależności od postanowień umowy. 

 
54. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce komandytowo-akcyjnej biegłego 

rewidenta wybiera: 
A. zarząd, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej; 
B. walne zgromadzenie, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję zarządu; 
C. walne zgromadzenie, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady 

nadzorczej. 
 
55. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością może być zawarta: 
A. w formie protokołu notarialnego; 
B. w zwykłej formie pisemnej; 
C. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

udostępnianego w systemie teleinformatycznym. 
 
56. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wynagrodzenia za usługi świadczone przy  

powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
A. nie można w ogóle wypłacić wspólnikowi; 
B. nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, ale 

można zaliczać na poczet wkładu wspólnika; 
C. nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak 

również zaliczać na poczet wkładu wspólnika. 
 
57. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli statut uzależnia rozporządzenie  

akcjami imiennymi od zgody spółki, zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym: 
A. wymaga zgody spółki; 
B. wymaga zgody spółki, ale w braku tej zgody udzielić jej może sąd rejestrowy; 
C. nie wymaga zgody spółki. 
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58. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za szkodę 
wyrządzoną przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania 
niewłaściwego świadectwa pracy w wysokości: 
A. 6 miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przez pracownika na ostatnio zajmowanym 

stanowisku pracy; 
B. wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż  

6 tygodni; 
C. wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż  

6 miesięcy.  
 
59. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją 
powypadkową przez: 
A. 10 lat; 
B. 15 lat; 
C. 20 lat. 

 
60. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość rzeczową organu 

administracji publicznej ustala się według: 
A. miejsca zamieszkania (siedziby) albo miejsca pobytu strony lub jednej ze stron w kraju,  

a jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) albo miejsca pobytu  
– według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) albo pobytu w kraju; 

B. przepisów o zakresie jego działania; 
C. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
61. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku konieczności 

podjęcia przez osobę nieobecną czynności niecierpiącej zwłoki, przedstawiciela 
uprawnionego do działania w postępowaniu, do czasu wyznaczenia dla niej 
przedstawiciela przez sąd opiekuńczy, wyznacza: 
A. organ administracji publicznej; 
B. wojewódzki sąd administracyjny; 
C. zawsze organ wyższego stopnia nad organem administracji publicznej prowadzącym 

postępowanie administracyjne, w którym przedstawiciel ma być wyznaczony. 
 
62. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jednostkom organizacyjnym  

i organizacjom społecznym doręcza się pisma: 
A. w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism; 
B. w przypadku nieobecności w lokalu ich siedziby osób uprawnionych do odbioru pism, 

sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli te osoby podjęły się oddania pisma adresatowi; 
C. w przypadku nieobecności w lokalu ich siedziby osób uprawnionych do odbioru pism,  

a pismo bez awizowania włącza się do akt sprawy ze skutkiem doręczenia. 
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63. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie istnienia majątku  
wspólnego małżonków, objętego wspólnością ustawową, nie należą do tego majątku,  
a należą do majątku osobistego każdego z małżonków: 
A. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego  

z małżonków; 
B. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego  

z małżonków; 
C. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa 

twórcy. 
 
64. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli drugi małżonek zamierza 

podjąć czynności zarządu majątkiem wspólnym, małżonek: 
A. nigdy nie może sprzeciwić się tej czynności; 
B. może sprzeciwić się tej czynności, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia 

codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo 
podejmowanej w ramach działalności zarobkowej; 

C. może sprzeciwić się tej czynności, a możliwość sprzeciwu jest wyłączona tylko  
w odniesieniu do czynności zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. 

 
65. Zgodnie z Konstytucją R.P., pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni 

wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy: 
A. określa ustawa; 
B. określają regulaminy pracy; 
C. określają przepisy prawa pracy. 

 
66. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, organ koncesyjny cofa 

koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku: 
A. gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki 

wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa; 
B. ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 
C. zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli. 

 
67. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, kontrolę wszczyna się nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Przed upływem 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia: 
A. kontrola nigdy nie może być wszczęta;  
B. kontrola może być wszczęta na wniosek przedsiębiorcy; 
C. kontrola może być wszczęta na wniosek przedsiębiorcy tylko w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach.  
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68. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jej przepisów nie 
stosuje się: 
A. do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są osoby wykonujące wolny 

zawód; 
B. do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są oddziały  

i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 
C. do długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy  

– Prawo upadłościowe i naprawcze.  
 
69. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, rękojmia wiary publicznej ksiąg  

wieczystych: 
A. nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego  

w złej wierze; 
B. nie chroni rozporządzeń odpłatnych; 
C. chroni wszystkie rozporządzenia. 

 
70. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, sumę hipoteki umownej wyraża 

się: 
A. zawsze w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność;  
B. w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli strony w umowie 

ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej; 
C. zawsze w walucie polskiej, jeżeli zabezpieczona wierzytelność jest wyrażona w walucie  

polskiej. 
 
71. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralna Informacja Krajowego 

Rejestru Sądowego pobiera opłaty za: 
A. udostępnianie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru; 
B. udostępnianie w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listy dokumentów 

zawartych w katalogu; 
C. udostępnianie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru 

oraz za udostępnienie kopii dokumentów z katalogu. 
 
72. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, spłata należności z tytułu 

składek, które zostały objęte układem, określonym w ustawie – Prawo upadłościowe  
i naprawcze, może polegać wyłącznie na: 
A. zmniejszeniu sumy składek najwyżej o połowę; 
B. odroczeniu płatności składek najwyżej o 1 rok; 
C. rozłożeniu na raty. 
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73. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, ogłoszenie upadłości: 
A. nie przerywa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 
B. powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od 

dnia prawomocności orzeczenia, nie dłużej jednak niż przez 2 lata; 
C. przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

 
74. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli obowiązek podatkowy  

w podatku od środków transportowych wygasł w ciągu roku, to podatek za ten rok 
ustala się:  
A. zawsze od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wygasł obowiązek 

podatkowy; 
B. proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy; 
C. zawsze od dnia, w którym wygasł obowiązek podatkowy.  

 
75. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody  

z kapitałów pieniężnych uważa się: 
A. odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości; 
B. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane  

z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji 
rolnej składników majątku będących środkami trwałymi; 

C. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych. 
 
76. 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. 

 
77. 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 solidarnie. 
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78. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, przez małego podatnika rozumie się 
między innymi podatnika tego podatku: 
A. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 
1.200.000 euro; 

B. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w bieżącym roku 
podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 
euro; 

C. u którego wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła w bieżącym roku 
podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.000.000 
euro. 

 
79. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który następuje  
w wyniku podziału nieruchomości, ustala: 
A. rada gminy w drodze uchwały; 
B. wojewoda w drodze decyzji; 
C. starosta w drodze decyzji. 

 
80. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego, przy określaniu wartości rynkowej 
nieruchomości na potrzeby zobowiązań podatkowych stosuje się: 
A. podejście dochodowe; 
B. podejście porównawcze; 
C. podejście kosztowe. 

 
81. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek 
na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń 
pracowniczych składa się: 
A. wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy; 
B. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego 

pracodawcy; 
C. staroście właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.  

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

wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera nie może przewyższać:  
A. 15% należności w stosunku rocznym; 
B. 16% należności w stosunku rocznym; 
C. kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy.  
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83. Zgodnie z ustawą o własności lokali, do samodzielnego lokalu mieszkalnego mogą  
przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia:  
A. choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach  

nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal; 
B. wyłącznie znajdujące się w budynku, w którym wyodrębniono ten lokal; 
C. wyłącznie bezpośrednio przylegające do tego lokalu.  

 
84. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, członkiem spółdzielni może być: 

A. wyłącznie osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
B. osoba fizyczna, w tym również taka, która ma ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, nie może jednak być członkiem osoba fizyczna która nie ma zdolności do 
czynności prawnych; 

C. osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

 
85. Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, wystawca weksla odpowiada za przyjęcie  

i zapłatę weksla, ale: 
A. może zwolnić się od odpowiedzialności za przyjęcie i odpowiedzialności za zapłatę; 
B. nie może zwolnić się od odpowiedzialności za przyjęcie i odpowiedzialności za zapłatę; 
C. może zwolnić się od odpowiedzialności za przyjęcie; zastrzeżenie, którem wystawca 

zwalnia się od odpowiedzialności za zapłatę, uważa się za nienapisane. 
 
86. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, za wykonanie postanowienia  

o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata  
w wysokości: 
A. 5% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 15%  

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego  
wynagrodzenia; 

B. 3% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 5%  
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego  
wynagrodzenia;  

C. 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3%  
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego  
wynagrodzenia.  

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

można zabezpieczyć wierzytelność pieniężną wyrażoną w: 
A. pieniądzu polskim lub walucie obcej; 
B. tylko pieniądzu polskim; 
C. tylko walucie obcej. 
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88. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, towary nabyte w celu odprzedaży w stanie 
nieprzetworzonym wchodzą w skład: 
A. rzeczowych aktywów trwałych; 
B. rzeczowych aktywów obrotowych; 
C. rezerw krótkoterminowych. 

 
89. Zgodnie z nauką ekonomii, dodatni efekt dźwigni finansowej wyraża się: 

A. podniesieniem stopy zwrotu z kapitału własnego dzięki zastosowaniu długu jako źródła 
finansowania przedsiębiorstwa; 

B. spadkiem stopy zadłużenia aktywów spowodowanej obniżką oprocentowania kredytów 
bankowych; 

C. podniesieniem stopy zwrotu ze sprzedaży spowodowanej obniżką kosztów finansowych 
przedsiębiorstwa. 

 
90. Zgodnie z nauką ekonomii, wydłużenie cyklu zobowiązań krótkoterminowych 

przedsiębiorstwa: 
A. skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto; 
B. skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto; 
C. nie powoduje zmian w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto. 

 
91. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje  

o zdolności przedsiębiorstwa do: 
A. terminowego regulowania zobowiązań długoterminowych w oparciu o aktywa bieżące; 
B. terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o wszystkie 

aktywa; 
C. terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o aktywa bieżące. 

 
92. Zgodnie z nauką ekonomii, wartość księgowa spółki (wartość kapitałów własnych):  

A. jest zawsze równa jej wartości rynkowej (giełdowej); 
B. jest zawsze mniejsza od jej wartości rynkowej (giełdowej); 
C. często różni się od jej wartości rynkowej (giełdowej); 

 
93. Zgodnie z nauką ekonomii, analiza sporządzona w procesie wyceny przedsiębiorstwa 

pokazująca wynik wyceny w zależności od poziomu przyjętych zmiennych, to: 
A. analiza SWOT; 
B. analiza techniczna; 
C. analiza wrażliwości. 

 
94. Zgodnie z nauką ekonomii, rezerwy na zobowiązania są składnikiem: 

A. aktywów jednostki zaliczanym do aktywów obrotowych; 
B. pasywów jednostki zaliczanym do kapitałów (funduszy) własnych; 
C. pasywów jednostki zaliczanym do kapitałów (funduszy) obcych. 
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95. Zgodnie z nauką ekonomii, wariant porównawczy i kalkulacyjny, to dwa warianty: 
A. bilansu; 
B. rachunku zysków i strat; 
C. rachunku przepływów pieniężnych. 

 
96. Zgodnie z nauką ekonomii, jednym z ważniejszych indeksów charakteryzujących 

sytuację na giełdzie nowojorskiej jest indeks:  
A. WIG; 
B. DAX;  
C. Dow Jones. 

 
97. Zgodnie z nauką ekonomii, podwyższenie stopy redyskontowej banku centralnego 

powinno:  
A. powodować istotne zwiększenie akcji kredytowej systemu bankowego; 
B. oddziaływać restrykcyjnie na zakres akcji kredytowej systemu bankowego;  
C. pozostać bez wpływu na zakres akcji kredytowej systemu bankowego. 

 
98. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, przewaga konkurencyjna, która utrzymuje się, 

kiedy zaprzestano wszelkich prób naśladownictwa strategicznego to inaczej: 
A. przewaga operacyjna; 
B. przejściowa przewaga konkurencyjna; 
C. trwała przewaga konkurencyjna. 

 
99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, sytuację w której przedsiębiorstwo przestaje 

kupować materiały zaopatrzeniowe od innych firm i podejmuje ich produkcję we 
własnym zakresie nazywamy: 
A. integracją pionową „wstecz”; 
B. integracją poziomą; 
C. integracją krzyżową. 

 
100. Zgodnie z nauką ekonomii, inflacja: 

A. zawsze korzystnie wpływa na kondycję przedsiębiorstwa; 
B. zawsze niekorzystnie wpływa na kondycję przedsiębiorstwa; 
C. może mieć zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. 

 
 


