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Pouczenie: 

 

1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej 

stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi w wyznaczonych 

miejscach.  

2. Każdy zdający otrzymuje: 

1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 28 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 28 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 na dane 

pytanie 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                 

9 października 2017 r. 

  10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut 
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1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości 

przedsiębiorcy w okresie od: 

A. powstania niewypłacalności do złożenia wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego; 

B. powstania niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością do odzyskania 

zdolności  konkurowania na rynku; 

C. otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub 

prawomocnego umorzenia. 

 

 

2. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli w postępowaniu w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego 

przedstawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich 

działanie, sąd upadłościowy ustanawia dla niego: 

A. kuratora; 

B. syndyka tymczasowego; 

C. zarządcę tymczasowego. 

 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia 

zastosowane przez sąd upadłościowy w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu 

przymusowego upadają z chwilą: 

A. objęcia majątku upadłego dłużnika w zarząd przez syndyka; 

B. uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

C. obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 
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4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym 

prowadzonym wobec dłużnika będącego przedsiębiorcą, w razie oddalenia przez 

sędziego-komisarza wniosku o wyłączenie z masy upadłości, powództwo                   

o wyłączenie mienia z masy upadłości wnosi się do sądu upadłościowego                       

w terminie: 

A. miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie 

wyłączenia z masy upadłości; 

B. dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia sędziego-komisarza                     

o odmowie wyłączenia z masy upadłości; 

C. miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie 

wyłączenia z masy upadłości. 

 

5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zakres i czas korzystania z mieszkania  

przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości 

zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku 

wchodzącym do masy upadłości, określa: 

A. sąd upadłościowy; 

B. sędzia-komisarz; 

C. syndyk. 

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości: 

A. nie można ustanowić na składnikach masy upadłości zastawu skarbowego, także 

dla zabezpieczenia wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości; 

B. zawsze  można ustanowić na składnikach masy upadłości zastaw skarbowy, także 

dla zabezpieczenia wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości; 

C. można ustanowić na składnikach masy upadłości zastaw skarbowy dla 

zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed lub po ogłoszeniu upadłości. 
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7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na 

umowy: 

A. rachunku bankowego, umowy rachunku papierów wartościowych, umowy 

rachunku derywatów lub konta rozliczeniowego, lub umowy o prowadzenie 

rachunku zbiorczego upadłego; 

B. o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania zawarte przez 

upadłego  z bankiem; 

C. zlecenia lub komisu zawarte przez upadłego, w których upadły był dającym 

zlecenie lub komitentem. 

 

8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, umowa zbycia całości lub części spadku 

albo całości lub części udziału spadkowego zawarta przez upadłego po ogłoszeniu 

upadłości: 

A. jest ważna, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną; 

B. jest ważna, jeżeli została zawarta w formie aktu notarialnego; 

C. jest nieważna. 

 

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

upadłościowego: 

A. może wchodzić sędzia-komisarz, ale nie może wchodzić jego zastępca; 

B. może wchodzić sędzia-komisarz oraz zastępca sędziego-komisarza; 

C. nie może wchodzić sędzia-komisarz ani jego zastępca. 

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku śmierci syndyka roszczenie 

o należne mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji syndyka: 

A. wchodzi do masy upadłości; 

B.  nie należy do spadku po nim; 

C.  należy do spadku po nim.       
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11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku uprawdopodobnienia 

podstaw do odwołania syndyka, sąd upadłościowy może do czasu wydania 

postanowienia w przedmiocie odwołania: 

A. zawiesić syndyka w wykonywaniu jego czynności, ustanawiając tymczasowego 

syndyka, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio; 

B. uchylić postanowienie o powołaniu syndyka, ustanawiając tymczasowego zarządcę, 

do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio; 

C. ustanowić kuratora masy upadłości, do którego przepisy o syndyku stosuje się 

odpowiednio. 

 

12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przedmiocie odwołania lub zmiany 

zastępcy syndyka orzeka: 

A. syndyk; 

B. sędzia-komisarz; 

C. sąd upadłościowy. 

 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, 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 dwie trzecie ogólnej sumy 

uznanych wierzytelności; 

C. większością głosów wierzycieli mających przynajmniej połowę ogólnej sumy 

uznanych wierzytelności. 

14. 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, 

syndyk wzywa wierzyciela do złożenia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu 

wierzytelności, w terminie: 

A. tygodnia; 

B. dwóch tygodni; 

C. trzydziestu dni. 
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15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzytelność niepieniężna będzie 

umieszczona na liście wierzytelności w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia: 

A. zgłoszenia wierzytelności; 

B. ogłoszenia upadłości; 

C. poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości. 

 

16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po sporządzeniu spisu inwentarza                     

i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego, 

syndyk przeprowadza:   

A. podział wierzycieli na grupy;    

B. likwidację masy upadłości;    

C. głosowanie nad układem, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 25% 

sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.    

 

17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, przed rozpoczęciem likwidacji masy 

upadłości syndyk może sprzedać z wolnej ręki bez zezwolenia rady wierzycieli, 

między innymi: 

A. ruchomości, których przechowanie zagraża bezpieczeństwu publicznemu;    

B. ruchomości, jeżeli jest to potrzebne na zaspokojenie kosztów postępowania;   

C. ruchomości, które nie zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC.     

 

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o zamiarze sprzedaży składników 

majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności                          

i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia: 

A. Ministra Sprawiedliwości;     

B. Ministra Obrony Narodowej;    

C. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.      
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19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w skład masy upadłości wchodzą 

rzeczy ruchome, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy:    

A. sąd umarza postępowanie upadłościowe;  

B. rada wierzycieli podejmuje uchwałę o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu 

zasięgnięcia opinii co do dalszego postępowania w przedmiocie likwidacji tych 

rzeczy;  

C. sędzia – komisarz może postanowić o ich wyłączeniu z masy upadłości albo 

zezwolić na ich zniszczenie.    

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku zatwierdzenia częściowego 

listy wierzytelności, w planie podziału: 

A. uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, zabezpieczając                   

w masie upadłości środki na ich ewentualną wypłatę po prawomocnym 

rozpoznaniu sprzeciwów; 

B. nie uwzględnia się kwot objętych nierozpoznanymi sprzeciwami;   

C. uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, przy czym nie 

zabezpiecza się  w masie upadłości środków na ich ewentualną wypłatę.   

 

21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sędzia – komisarz w zakresie 

sporządzonego i złożonego mu przez syndyka planu podziału funduszów masy 

upadłości:  

A. nie może wnieść do tego planu poprawek, dokonuje tego syndyk;  

B. może wnieść do planu poprawki lub polecić syndykowi dokonanie wskazanych 

zmian w planie;  

C. nie może polecić syndykowi dokonania zmian w planie, dokonuje tego 

samodzielnie. 
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22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku złożenia ostatecznego planu 

podziału sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz 

obwieszcza, że ten plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu                           

i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko 

planowi podziału, przy czym powyższych czynności dokonuje po: 

A. uprawomocnieniu się postanowienia o przyznaniu syndykowi wynagrodzenia 

ostatecznego; 

B. złożeniu przez syndyka sprawozdania ostatecznego, obejmującego sprawozdanie             

z czynności oraz sprawozdanie rachunkowe;  

C. wskazaniu przez syndyka miejsca zarchiwizowania dokumentów upadłego, łącznej 

wysokości wydatków z tytułu kosztów postępowania, łącznej wysokości 

funduszów masy upadłości oraz funduszów uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw 

obciążonych rzeczowo oraz ogólnego stopnia zaspokojenia wierzycieli.  

 

23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie wniesienia zarzutów przeciwko 

planowi podziału lub zażalenia na postanowienie w sprawie zarzutów, plan wykonuje 

się w tych częściach, których nie dotyczą żądania zgłoszone w zarzutach lub zażaleniu. 

W takim przypadku zakres wykonania planu określa: 

A. sąd upadłościowy;   

B. sędzia – komisarz;   

C. syndyk.   

 

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

postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, prawomocne 

postanowienie sędziego – komisarza nakazujące przymusowe odebranie majątku 

syndykowi: 

A. podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności na wniosek upadłego lub rady 

wierzycieli; 

B. nie ma mocy tytuły wykonawczego, a sąd upadłościowy z urzędu wydaje stosowne 

postanowienie w tym przedmiocie; 

C. ma moc tytułu wykonawczego.        
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25. 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.  

 

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

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może zgłosić:  

A. tylko dłużnik;   

B. minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;     

C. dłużnik, a w przypadkach określonych w ustawie - także każdy z jego wierzycieli 

osobistych.   

 

27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe wobec osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzi się: 

A. także wtedy, gdy dłużnik nie ma wierzycieli;   

B. także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela;      

C. pod warunkiem, że dłużnik ma przynajmniej dwóch wierzycieli.   

 

28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku, gdy majątek 

niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania 

upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej, albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich 

pokrycie:   

A. sąd umarza postępowanie upadłościowe;    

B. koszty te pokrywa tymczasowo gmina miejsca zamieszkania dłużnika;      

C. koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.    
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29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy 

syndyk upoważni upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy 

upadłości, do upoważnienia stosuje się odpowiednio przepisy o:  

A. poręczeniu;    

B. pełnomocnictwie;     

C. przechowaniu.    

 

30. 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. możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu w tym 

postępowaniu;   

B. konieczność wstrzymania likwidacji majątku upadłego w tym postępowaniu;   

C. zakończenie tego postępowania.     

 

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

w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:    

A. przyspieszonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, postępowaniu                             

o zatwierdzeniu układu, postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym, 

uproszczonym postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu;   

B. postępowaniu o zatwierdzenie układu, postępowaniu układowym, postępowaniu 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu likwidacyjnego, przyspieszonym 

postępowaniu sanacyjnym; 

C. postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, 

postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym. 
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32. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przepisy ustawy stosuje się, między 

innymi, do:      

A. zakładów reasekuracji;      

B. wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;     

C. oddziałów banków zagranicznych.      

 

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

układu, nadzorca układu jest wybierany przez:     

A. sędziego – komisarza;    

B. sąd;    

C. dłużnika.     

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, sąd ustala wynagrodzenie wstępne 

zarządcy na jego wniosek, złożony po:      

A. złożeniu umowy o powołaniu zarządcy zawartej z dłużnikiem;     

B. złożeniu planu restrukturyzacyjnego;      

C. złożeniu końcowego sprawozdania rachunkowego.      

 

35. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku śmierci zarządcy 

roszczenie o należne mu wynagrodzenie:      

A. wygasa;     

B. należy do spadku po nim;     

C. staje się natychmiast wymagalne.          
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36. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, nieuwzględnienie wierzytelności               

w spisie wierzytelności: 

A. nie stanowi przeszkody do jej dochodzenia we właściwym trybie; 

B. stanowi przeszkodę do jej dochodzenia w trakcie postępowania 

restrukturyzacyjnego, a także po jego zakończeniu lub umorzeniu; 

C. skutkuje wygaśnięciem wierzytelności, jeżeli wierzyciel nie wniósł sprzeciwu co do 

jej pominięcia w spisie wierzytelności. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, obecność wierzycieli na 

zgromadzeniu wierzycieli sprawdza: 

A. sędzia-komisarz pod nadzorem sądu upadłościowego; 

B. nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-komisarza; 

C. dłużnik pod nadzorem zarządcy albo nadzorcy sądowego. 

 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w sprawach dotyczących układu, 

jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu na zgromadzeniu wierzycieli 

nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje: 

A. mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki; 

B. mniej niż 20% kapitału zakładowego spółki; 

C. ponad 25% kapitału zakładowego spółki. 

 

39. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku zgłoszenia kilku 

propozycji układowych kolejność głosowania nad propozycjami układowymi na 

zgromadzeniu wierzycieli ustala: 

A. nadzorca sądowy albo zarządca; 

B. dłużnik; 

C. sędzia-komisarz. 
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40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, rozprawa wyznaczona w celu 

rozpoznania układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli odbywa się nie 

wcześniej, niż po upływie: 

A. tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto układ; 

B. trzech tygodni od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto 

układ; 

C. trzydziestu dni od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto 

układ. 

 

41. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, rozpoznawanie spraw odbywa się: 

A. zawsze jawnie; 

B. jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; 

C. przy drzwiach zamkniętych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

 

42. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ponowny wniosek o wyłączenie 

sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega: 

A. odrzuceniu; 

B. oddaleniu; 

C.   zwrotowi. 

 

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, z wyłączeniem tej, która 

bezpośrednio poprzedza wydanie wyroku; 

C. przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 
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44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich 

spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej: 

A. zarządcę przymusowego; 

B. syndyka; 

C. kuratora. 

 

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania 

dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego 

umocowania, czynność prawna jest: 

A. zawsze nieważna; 

B. ważna tylko wtedy, gdy została potwierdzona przez osobę, w imieniu której została 

zawarta; 

C. ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością 

mogła się dowiedzieć.  

 

46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia roszczenia nie ulega 

przerwaniu przez: 

A. wszczęcie mediacji; 

B. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 

C. każde wezwanie dłużnika do zapłaty. 

 

47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania 

może, bez orzeczenia sądu, spełnić inne świadczenie, wskutek czego zobowiązanie 

to wygasa: 

A. tylko, gdy zastrzeżono to w umowie, z której wynika zobowiązanie; 

B. tylko za zgodą wierzyciela; 

C. także bez zgody wierzyciela, jeżeli to inne świadczenie nie sprzeciwia się 

właściwości (naturze) stosunku prawnego, z którego wynika zobowiązanie, ustawie 

ani zasadom współżycia społecznego. 
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48.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jednoosobowa to: 

A. dowolna spółka osobowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego 

wspólnika; 

B. spółka komandytowa, której wszystkie udziały należą do jednego 

komplementariusza i jednego akcjonariusza; 

C. spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika 

albo akcjonariusza. 

 

49. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, użyte w ustawie określenie 

„sprawozdanie finansowe” oznacza: 

A. zeznania podatkowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych i podatku od towarów i usług; 

B. sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 

C. sprawozdania w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej. 

 

50. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka osobowa: 

A. może nabywać we własnym imieniu własność nieruchomości i inne prawa 

rzeczowe; 

B. może nabywać we własnym imieniu prawa rzeczowe z wyjątkiem własności      

nieruchomości; 

C. nie może nabywać we własnym imieniu żadnych praw rzeczowych. 

 

51. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zmiana postanowień umowy spółki 

osobowej: 

A. zawsze wymaga zgody wszystkich wspólników; 

B. wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej; 

C. nie wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa tak stanowi. 
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52. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkiem zarządu, rady nadzorczej, 

komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być: 

A. tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych; 

B. tylko osoba fizyczna niepozbawiona całkowicie zdolności do czynności prawnych; 

C. osoba fizyczna lub osoba prawna.   

 

53. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki komandytowej: 

A. nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy; 

B. musi być zawarta wyłącznie przy wykorzystaniu wzorca umowy; 

C. może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca 

umowy. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki komandytowo-

akcyjnej powinien wynosić co najmniej: 

A. 5 000 złotych; 

B. 50 000 złotych; 

C. 150 000 złotych. 

 

55. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli zbycie udziału w spółce                          

z ograniczoną odpowiedzialnością uzależnione jest od zgody spółki i umowa spółki 

inaczej nie stanowi, zgody na zbycie udziału udziela: 

A. zarząd spółki; 

B. rada nadzorcza spółki; 

C. zgromadzenie wspólników. 
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56. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa                     

w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

wykonywania prawa głosu, powinno być udzielone: 

A. na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów; 

B. na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności                    

i dołączone do księgi protokołów; 

C. w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności i dołączone do księgi 

protokołów. 

 

57. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej, 

sporządzane jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa 

mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej 

powstaniu podlega badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez: 

A. założycieli spółki; 

B. akcjonariuszy spółki; 

C. sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. 

 

58. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy administracji 

publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników 

do władzy publicznej, kierując się zasadami: 

A. proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania; 

B. uwzględniającymi realizację uzasadnionych oczekiwań jego uczestników; 

C. umożliwiającymi powstanie skutków najmniej uciążliwych dla jego uczestników. 

 

59. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona: 

A. na podstawie nakładczego stosunku pracy; 

B. jako bezrobotna w charakterze stażysty lub praktykanta; 

C. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej 

umowy o pracę. 
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60. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową 

pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości 

lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron 

stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych 

ustaw i aktów wykonawczych. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie 

może trwać dłużej niż: 

A. przez okres 3 lat; 

B. przez okres 5 lat; 

C. przez okres 7 lat. 

 

61. 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. 

 

62. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd opiekuńczy: 

A. zawsze musi ustanowić dla każdej osoby innego opiekuna; 

B. może ustanowić jednego opiekuna dla kilku osób, jeżeli nie ma sprzeczności 

między ich interesami. Opieka nad rodzeństwem nie może być powierzona jednej 

osobie; 

C. może ustanowić jednego opiekuna dla kilku osób, jeżeli nie ma sprzeczności 

między ich interesami. Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę możności 

powierzona jednej osobie. 
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63. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenie wolności 

działalności gospodarczej jest dopuszczalne: 

A. tylko w drodze ustawy, rozporządzeń Rady Ministrów i tylko ze względu na ważny 

interes jednostki; 

B. tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny; 

C. tylko w drodze przepisów prawa międzynarodowego i w drodze ustawy. 

 

64. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, praca znajduje się pod ochroną: 

A. pracodawców i organizacji związkowych; 

B. Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania 

pracy; 

C. Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

 

65. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, działalność 

archiwalna obejmuje: 

A. wyłącznie gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie materiałów 

archiwalnych; 

B. wyłącznie prowadzenie działalności informacyjnej; 

C. gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie              

i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej. 

 

66. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków 

transportowych, co do zasady, płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do 

czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: 

A. do dnia 15 kwietnia i do dnia 15 sierpnia każdego roku; 

B. do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku; 

C. do dnia 15 maja i do dnia 15 października każdego roku. 
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67. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku 

dochodowego są: 

A. kwoty umorzonych zobowiązań związanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 

upadłościowym; 

B. kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań nie jest związane z postępowaniem 

upadłościowym; 

C. kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 

upadłościowym. 

 

68. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów tej ustawy 

nie stosuje się do: 

A. przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 

B. przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 

C. przychodów uzyskiwanych przez spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

69. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, tworzyć, łączyć, przekształcać w inną 

formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe 

zgodnie z przepisami tej ustawy i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych: 

A. może Prezes Rady Ministrów; 

B. może minister do spraw wewnętrznych i administracji; 

C. mogą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 

70. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, sądami rejestrowymi są: 

A. sądy okręgowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar 

województwa lub jego część prowadzące rejestr w systemie teleinformatycznym; 

B. sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar 

województwa lub jego część prowadzące rejestr w systemie teleinformatycznym; 

C. wszystkie sądy rejonowe, bez względu na to, czy mogą prowadzić rejestr                  

w systemie teleinformatycznym. 
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71. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ilekroć w tej ustawie jest mowa 

o nieruchomości gruntowej, należy przez to rozumieć: 

A. wyłącznie grunt bez części składowych, nawet jeżeli się one na nim znajdują; 

B. grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 

stanowią odrębny przedmiot własności; 

C. wyłącznie budynki stanowiące odrębny przedmiot własności, jeżeli są trwale                     

z gruntem związane. 

 

72. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, interpretacji ogólnych przepisów 

prawa podatkowego dokonuje: 

A. minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

B. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 

C. Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

73. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia społeczne 

obejmują: 

A. ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby              

i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych; 

B. wyłącznie ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe; 

C. wyłącznie ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie                 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

74. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu 

podlegają: 

A. umowy darowizny bez względu na to, czy obdarowany przejął długi, ciężary albo 

zobowiązania darczyńcy; 

B. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku; 

C. ustanowienie nieodpłatnego użytkowania oraz nieodpłatnej służebności. 
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75. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, przepisów tej ustawy nie stosuje 

się do: 

A. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 

B. eksportu towarów; 

C. importu towarów na terytorium kraju. 

 

76. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi,                     

w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, 

przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość ustala się według zasad 

obowiązujących przy: 

A. obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; 

B. obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego; 

C. obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

77. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

podmioty udzielające pomocy: 

A. wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc 

publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie; 

B. nie mogą wydawać beneficjentowi pomocy zaświadczenia stwierdzającego,                  

że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis               

w rolnictwie lub rybołówstwie; 

C. wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc 

publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. 

78. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, integralną częścią 

wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

jest żądanie: 

A. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

B. wpisu albo zmiany wpisu do rejestru zastawów skarbowych; 

C. wpisu albo zmiany wpisu do rejestru zastawów rejestrowych. 
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79. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego, prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie otwartego albo 

zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego przysługuje wyłącznie: 

A. deweloperowi bez względu na powody; 

B. nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i tylko z ważnych 

powodów; 

C. bankowi i tylko z ważnych powodów. 

 

80. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, jeżeli według bilansu sporządzonego na 

koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie 

jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator 

powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która wydaje 

decyzję  o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, 

o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie występuje do 

właściwego sądu: 

A. z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; 

B. z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego; 

C. z wnioskiem o otwarcie likwidacji banku. 

  

81. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornik ma obowiązek 

przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności: 

A. w przeciągu 48 godzin, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić 

uprawnionemu 0,5% wyegzekwowanej należności; 

B. w terminie 14 dni, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić 

uprawnionemu odsetki karne za opóźnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych 

w terminie; 

C. w terminie 4 dni, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić 

uprawnionemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot otrzymanych                               

i nierozliczonych w terminie. 
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82. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego przyznaje się na: 

A. okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony; 

B. okres 10 lat; 

C. czas nieoznaczony. 

 

83. Zgodnie z ustawą o obligacjach, emitent w warunkach emisji może postanowić,            

że wierzytelności wynikające z emitowanych przez niego obligacji w przypadku 

upadłości lub likwidacji będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych 

wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec tego emitenta: 

A. wyłącznie, jeżeli obligacje zostały zabezpieczone; 

B. wyłącznie, jeżeli obligacje nie zostały zabezpieczone; 

C. bez względu na to, czy obligacje zostały zabezpieczone. 

 

84. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostki, która 

ogłosiła upadłość: 

A. podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od 

dnia bilansowego; 

B. podlega zatwierdzeniu przez syndyka nie później niż 9 miesięcy od dnia 

bilansowego; 

C. nie podlega zatwierdzeniu. 

 

85. Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, indos dokonany po terminie płatności weksla 

i po proteście z powodu niezapłacenia lub po upływie terminu, ustanowionego dla 

protestu:  

A. wywołuje skutki zwykłego przelewu; 

B. unieważnia weksel; 

C. wywołuje takie same skutki jak indos dokonany przed terminem płatności. 
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86. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelność zabezpieczona 

hipoteką na wierzytelności hipotecznej: 

A. nie może być przedmiotem dalszych hipotek;  

B. nie może być przedmiotem dalszych hipotek, jeżeli zabezpieczona hipoteką 

wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa; 

C. może być przedmiotem dalszych hipotek. 

 

87. Zgodnie z ustawą o własności lokali, połączenie dwóch lokali stanowiących 

odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu: 

A. nie wymaga zgody właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową; 

B. wymaga zgody właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową wyrażonej            

w uchwale;  

C. wymaga zgody zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 

 

88. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy 

wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru zastawów przez sąd z urzędu, po upływie: 

A. dziesięciu 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. 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; 

C. trzydziestu 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. 

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

do lokalu mieszkalnego: 

A. przechodzi na spadkobierców; 

B. podlega egzekucji; 

C. jest niezbywalne.   
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90. 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. połowę uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej 

instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty;  

B. trzy piąte 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.  

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik bieżącej płynności finansowej ustala się         

w oparciu o: 

A. rachunek zysków i strat; 

B. sprawozdanie ze zmiany kapitałów własnych;  

C. bilans księgowy. 

 

92. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik pokrycia obsługi długu z nadwyżki 

finansowej stanowi stosunek: 

A. przychodów netto do rat kapitałowych; 

B. zysku netto do odsetek;  

C. sumy zysku netto i amortyzacji do sumy rat kapitałowych i odsetek. 

 

93. Zgodnie z nauką ekonomii, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) ocenianego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego to stopa procentowa, przy której wartość bieżąca 

netto tego przedsięwzięcia jest: 

A. wyższa od zera; 

B. równa zeru;  

C. niższa od zera. 
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94. Zgodnie z nauką ekonomii, stosowanie jednakowych zasad i sposobów 

prowadzenia rachunkowości w poszczególnych latach obrotowych jest 

odzwierciedleniem zasady: 

A. ostrożności; 

B. współmierności; 

C. ciągłości. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, w skład pasywów wykazywanych w bilansie 

przedsiębiorstwa wchodzą między innymi: 

A. wynik finansowy netto i rezerwy na zobowiązania; 

B. czynne rozliczenia międzyokresowe i należności długoterminowe; 

C. wynik finansowy netto i należności długoterminowe. 

 

96. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, strategia według której organizacja prowadzi 

kilka nie powiązanych ze sobą jednostek operacyjnych to: 

A. koncentracja pionowa; 

B. dywersyfikacja zależna; 

C. dywersyfikacja niezależna. 

 

97. Zgodnie z nauką ekonomii, we współczesnej gospodarce generatory wartości 

przedsiębiorstwa o rosnącym znaczeniu, to: 

A. generatory majątkowe; 

B. generatory kosztowe; 

C. generatory niematerialnie. 
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98. Zgodnie z nauką ekonomii, wartość godziwa jako miara wyceny: 

A. nie jest wykorzystywana w sprawozdawczości finansowej; 

B. jest wykorzystywana w sprawozdawczości finansowej, ale wyłącznie do wyceny 

zapasów; 

C. jest coraz szerzej wykorzystywana w wycenie takich składników jak instrumenty 

finansowe, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne czy 

inwestycje w nieruchomości. 

 

99. Zgodnie z nauką ekonomii, dostarczanie bieżącej i jawnej wyceny kapitału firm 

jest jedną z typowych funkcji, jakie spełnia w gospodarce: 

A. giełda papierów wartościowych; 

B. Główny Urząd Statystyczny;  

C. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. 

 

100. Zgodnie z nauką ekonomii, dobra substytucyjne charakteryzuje to, że wzrostowi 

popytu na jedno dobro towarzyszy: 

A. wzrost popytu na drugie dobro; 

B. spadek popytu na drugie dobro;  

C. brak zmian w popycie na drugie dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


