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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, zawartego na 26 stronach,  

2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawartej na 4 stronach.  

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie 

kolejno ponumerowane strony od 1 do 26 oraz, czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. 

W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić  

Komisję Egzaminacyjną. 

4. Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 

3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi 

znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Prawidłowa jest 

odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy zdanie prawdziwe. Na każde  

pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest  

dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania. 

5. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi 

zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.  

6. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.  

7. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi na jedno pytanie, żadna  

z odpowiedzi na to 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  

3 kwietnia 2017 r. 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, 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 trzech lat od dnia jego śmierci. 

 

2. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, o ile ustawa nie stanowi inaczej, sąd 

upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek 

niewypłacalnego dłużnika będącego przedsiębiorcą: 

A. nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie tych kosztów; 

B. wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania oraz należności kategorii 

pierwszej; 

C. wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, innych zobowiązań 

masy upadłości oraz częściowe zaspokojenie należności kategorii pierwszej. 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zażalenie na postanowienie w sprawie 

ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie: 

A. miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy; 

B. dwóch miesięcy od dnia przedstawienia mu akt sprawy; 

C. trzech miesięcy od dnia przedstawienia mu akt sprawy. 

 

4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego 

na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 

może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie: 

A. trzydziestu dni od jej dokonania; 

B. dwóch miesięcy od jej dokonania; 

C. trzech miesięcy od jej dokonania. 
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5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli po uchyleniu przez sąd drugiej 

instancji postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu sprawy do 

ponownego rozpoznania zostanie wydane postanowienie o zatwierdzeniu układu 

albo postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego: 

A. wniosek o ogłoszenie upadłości odrzuca się; 

B. wniosek o ogłoszenie upadłości oddala się; 

C. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości umarza się. 

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na postanowienie sądu upadłościowego 

uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa 

dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych 

stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, który był dołączony do wniosku  

o ogłoszenie upadłości: 

A. zażalenie nie przysługuje; 

B. wnioskodawcy przysługuje sprzeciw; 

C. zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli. 

 

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na postanowienie sędziego-komisarza  

o wyłączeniu spadku z masy upadłości: 

A. nie przysługuje zażalenie; 

B. przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom; 

C. przysługuje zażalenie małżonkowi i każdemu z dzieci lub rodziców spadkodawcy. 

 

8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzyciel, który otrzymał przed 

ogłoszeniem upadłości jakiekolwiek świadczenie na mocy wyroku uznającego 

czynność upadłego za bezskuteczną: 

A. ma obowiązek wydania otrzymanego świadczenia masie upadłości; 

B. ma obowiązek wydania otrzymanego świadczenia masie upadłości na wezwanie 

syndyka; 

C. nie ma obowiązku wydania otrzymanego świadczenia masie upadłości. 
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9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postępowanie egzekucyjne skierowane do 

majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia 

upadłości: 

A.  ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości; 

B. ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia  

o ogłoszeniu upadłości; 

C. ulega umorzeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. 

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku istotnego uchybienia albo 

braku poprawy w wykonywaniu obowiązków przez syndyka, mimo upomnienia, 

sędzia-komisarz nakłada na niego grzywnę w wysokości: 

A. od 1000 zł do 30 000 zł, biorąc pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia; 

B. od 1000 zł do 40 000 zł, biorąc pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia, a także 

sposób wykonywania przez syndyka obowiązków w innych postępowaniach; 

C. od 1000 zł do 50 000 zł, biorąc pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia, a także 

sytuację majątkową i osobistą syndyka. 

 

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli liczba wierzycieli dłużnika 

będących uczestnikami postępowania jest większa niż siedem, rada wierzycieli 

składa się: 

A. z trzech członków oraz dwóch zastępców; 

B. z trzech członków oraz trzech zastępców; 

C. z pięciu członków oraz dwóch zastępców. 

 

12. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zażalenie na postanowienie sędziego-

komisarza rozpoznaje się w terminie: 

A. dwóch tygodni od dnia wniesienia zażalenia; 

B. trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji; 

C. trzydziestu dni od dnia wniesienia zażalenia. 
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13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, koszty postępowania upadłościowego 

wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela po upływie terminu 

wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi: 

A. wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po terminie, nawet jeżeli opóźnienie 

powstało bez winy wierzyciela; 

B. masa upadłości; 

C. syndyk. 

 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po upływie terminu do zgłoszenia 

wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie 

sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie: 

A. trzydziestu dni od wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

B. trzydziestu dni od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

C. dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. 

 

15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku wierzytelności 

zabezpieczonych, sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela  

w głosowaniu nad układem, oznacza się na liście wierzytelności: 

A. według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona  

z przedmiotu zabezpieczenia; 

B. według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie będzie zaspokojona  

z przedmiotu zabezpieczenia; 

C. jako wartość przedmiotu zabezpieczenia. 

 

16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na podstawie spisu inwentarza i innych 

dokumentów upadłego oraz oszacowania, syndyk sporządza:    

A. warunki przetargu sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z preliminarzem kosztów 

postępowania upadłościowego;    

B. sprawozdanie z czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem;   

C. sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.   
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17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sędzia-komisarz może wstrzymać 

likwidację masy upadłości, do czasu: 

A. sporządzenia przez syndyka warunków przetargu sprzedaży przedsiębiorstwa wraz 

z preliminarzem kosztów postępowania upadłościowego;    

B. uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;  

C. złożenia przez syndyka spisu inwentarza i sprawozdania finansowego.    

 

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli przemawiają za tym względy 

ekonomiczne, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może być poprzedzona umową: 

A. leasingu na czas nieokreślony z prawem potrącenia wartości uzyskanych pożytków;      

B. najmu na czas nieokreślony z prawem zatrzymania ruchomości wchodzących  

w skład przedsiębiorstwa;   

C. dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu.   

 

19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli przepis szczególny nie stanowi 

inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 

zastawem skarbowym i hipoteką morską, zaspokajane są: 

A. w kolejności przysługującego im pierwszeństwa; 

B. zgodnie z kolejnością dokonania zgłoszeń wierzytelności; 

C. do wysokości każdej z nich z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu.   

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie zaspokojenia wierzytelności 

wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką lub 

hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w prawa wierzyciela 

wchodzi:  

A. osoba ujawniona w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, której 

przysługuje w kolejności najwyższe pierwszeństwo, przy czym o pierwszeństwie 

rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki wpisu;   

B. upadły;   

C. osoba, na którą przeszło uprawnienie wierzyciela, jeżeli przejście to będzie 

wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo 

poświadczonym. 
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21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, podstawę do wykreślenia wpisów 

dotyczących upadłości w księdze wieczystej i rejestrach, stanowi: 

A. prawomocne postanowienie sądu upadłościowego uchylające postanowienie  

o ogłoszeniu upadłości i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania;  

B. prawomocne postanowienie sądu upadłościowego  o umorzeniu postępowania 

upadłościowego;   

C. prawomocne postanowienie sędziego–komisarza nakazujące wykreślenie takich 

wpisów.   

 

22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wydane po uprawomocnieniu  

się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, prawomocne 

postanowienie sędziego–komisarza nakazujące przymusowe odebranie syndykowi 

majątku: 

A. ma moc tytułu wykonawczego;  

B. podlega zatwierdzeniu przez sąd upadłościowy, który wydaje tytuł wykonawczy  

w tym przedmiocie;  

C. staje się tytułem wykonawczym po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności na 

wniosek wierzyciela, upadłego lub rady wierzycieli, jeżeli została powołana.        

 

23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, z dniem uprawomocnienia  

się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, syndyk: 

A. pełni nadzór nad majątkiem upadłego i rozporządza jego składnikami, do czasu 

wykreślenia spółki z rejestru;  

B. dokonuje wyłączenia niezbywalnych składników majątku upadłego z masy 

upadłości i zleca dokonanie odpisów aktualizujących w księgach upadłego; 

C. wyda niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty. 

 

24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdza zakończenie 

postępowania upadłościowego: 

A. w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty 

wierzycieli;  

B. po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a także wtedy, gdy w toku 

postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni; 

C. w przypadku, gdy upadły nie wyda syndykowi całego majątku albo ksiąg, 

korespondencji oraz dokumentów dotyczących jego przedsiębiorstwa. 
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25. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, upadły będący osobą fizyczną 

(prowadzącą działalność gospodarczą) może złożyć wniosek o ustalenie planu 

spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały 

zaspokojone w postępowaniu upadłościowym: 

A. w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu 

postępowania upadłościowego;  

B. nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o sporządzeniu 

ostatecznego planu podziału;   

C. nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia  

o ogłoszeniu upadłości.   

  

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na postanowienie 

sędziego-komisarza, co do tego, które przedmioty należące do upadłego wchodzą  

w skład masy upadłości, przysługuje:   

A. skarga kasacyjna;  

B. sprzeciw;   

C. zażalenie.     

 

27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ustalenie planu spłaty 

wierzycieli upadłego nie narusza praw wierzyciela wobec: 

A. poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających 

z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki 

morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej; 

B. poręczyciela upadłego oraz jego współmałżonka, może natomiast naruszać prawa 

wynikające z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej, jeśli 

były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej; 

C. upadłego oraz jego gwaranta, może natomiast naruszać prawa wynikające  

z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one 

ustanowione na mieniu osoby trzeciej. 
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28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli postanowienie  

o ustaleniu planu spłaty wierzycieli zostanie uchylone w wyniku rozpoznania 

skargi kasacyjnej, sąd:   

A. wstrzymuje wykonanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego do czasu 

ponownego ustalenia planu spłaty wierzycieli; 

B. uchyla postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli  

i umorzeniu zobowiązań upadłego;  

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

spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, 

że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat poza planem spłaty 

wierzycieli. 

 

29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w razie uchylenia 

planu spłaty wierzycieli, zobowiązania upadłego:  

A. podlegają zaspokojeniu przez Skarb Państwa;      

B. podlegają umorzeniu;   

C. nie podlegają umorzeniu.     

 

30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, 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. sąd upadłościowy na wniosek upadłego, syndyka albo wierzyciela; 

B. sędzia–komisarz na wniosek syndyka lub upadłego; 

C. sędzia–komisarz z urzędu. 

 

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

należy rozumieć, między innymi, wniosek:      

A. o wdrożenie środków restrukturyzacyjnych;   

B. o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu;    

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

restrukturyzacji i wdrożenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika.      
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32. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji 

nadzorcy sądowego albo zarządcy, między innymi, w przypadku:     

A. istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu przez nich obowiązków, 

mimo upomnienia;     

B. gdy w składzie organów spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą zachodzą 

braki uniemożliwiające jej działanie;    

C. wniosku dłużnika o ogłoszenie jego upadłości.     

 

33. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przyspieszone postępowanie 

układowe może być prowadzone, jeżeli:     

A. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie 

przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;     

B. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie 

przekracza 25% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;    

C. suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie 

przekracza 35% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.    

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w sprawach dotyczących masy 

sanacyjnej zarządca dokonuje czynności:      

A. w imieniu dłużnika i na jego rachunek;   

B. w imieniu własnym na rachunek dłużnika;    

C. w imieniu własnym na własny rachunek.       

 

35. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, za zobowiązania zaciągnięte  

w sprawach dotyczących masy sanacyjnej, zarządca:      

A. nie odpowiada;    

B. odpowiada w przypadkach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;     

C. odpowiada w pełnym zakresie.        
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36. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, wierzytelność  

w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się w spisie 

wierzytelności: 

A. po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych  

w Narodowym Banku Polskim z dnia otwarcia postępowania, a jeżeli takiego kursu 

nie było - według średniej ceny rynkowej z tej daty; 

B. po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych  

w Narodowym Banku Polskim z dnia poprzedzającego dzień otwarcia 

postępowania, a jeżeli takiego kursu nie było - według średniej ceny rynkowej z tej 

daty; 

C. bez przeliczania na walutę polską. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, wierzyciela, który wstrzymał się od 

głosu na zgromadzeniu wierzycieli, uważa się za: 

A. głosującego za uchwałą; 

B. głosującego przeciw uchwale; 

C. nieuczestniczącego w głosowaniu. 

 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, uchylenie przez sędziego-komisarza 

uchwały zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu: 

A. jest niedopuszczalne; 

B. jest dopuszczalne na wniosek co najmniej dwóch wierzycieli, którzy oddali głos 

przeciw uchwale i zażądali wpisania sprzeciwu do protokołu;  

C. jest dopuszczalne na wniosek nadzorcy lub zarządcy. 

 

39. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, sprzedaż dokonana w wykonaniu 

układu, który przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku 

dłużnika: 

A. wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej; 

B. nie wywołuje skutków sprzedaży egzekucyjnej; 

C. wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej tylko wówczas, gdy dotyczy 

nieruchomości. 
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40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, z dniem uprawomocnienia się 

postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające  

i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia 

wierzytelności objętych układem ulegają: 

A. podjęciu na wniosek wierzyciela; 

B. umorzeniu z mocy prawa; 

C. zawieszeniu z mocy prawa. 

 

41. Zgodnie z – Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość rzeczową 

organu administracji publicznej ustala się według: 

A. przepisów o zakresie jego działania; 

B. miejsca zamieszkania wnioskodawcy; 

C. interesu prawnego strony do rozpoznania i załatwienia indywidualnej sprawy  

z zakresu administracji publicznej. 

 

 

42. Zgodnie z – Kodeksem pracy, w okresie co najmniej dwutygodniowego 

wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi 

przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy: 

A. bez prawa do wynagrodzenia; 

B. bez prawa do wynagrodzenia, jeżeli wymiar zwolnienia wynosi najwyżej 1 dzień 

roboczy; 

C. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

43. Zgodnie z – Kodeksem pracy, służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną 

„służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, tworzy pracodawca zatrudniający więcej niż: 

A. 50 pracowników; 

B. 75 pracowników; 

C. 100 pracowników. 
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44. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, narodowy zasób 

archiwalny, w zależności od stosunku własności materiałów archiwalnych, dzieli 

się na: 

A. państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny; 

B. spółdzielczy zasób archiwalny i zasób archiwalny stowarzyszeń; 

C. samorządowy zasób archiwalny oraz zasób archiwalny fundacji. 

 

45. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, użyte w tej ustawie określenie 

budynek oznacza: 

A. obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie 

jest trwale związany z gruntem, bez względu na to, czy jest wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ale posiadający dach; 

B. obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

związany z gruntem, bez względu na to, czy jest wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty, nawet jeżeli nie posiada 

dachu; 

C. obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

 

46. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty umorzonych 

zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, jeżeli 

umorzenie zobowiązań: 

A. nie jest związane z postępowaniem upadłościowym, są wolne od podatku 

dochodowego; 

B. jest związane z postępowaniem upadłościowym, są wolne od podatku 

dochodowego; 

C. jest związane z postępowaniem upadłościowym, podlegają opodatkowaniu tym 

podatkiem dochodowym. 
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47. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy tej ustawy 

mają zastosowanie, między innymi, do: 

A. wszystkich spółek niemających osobowości prawnej bez względu na to, gdzie mają 

siedzibę lub zarząd; 

B. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

C. wszystkich spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd 

w innym państwie bez względu na to, jak je traktują przepisy prawa podatkowego 

tego innego państwa. 

 

48. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, działalność wykraczająca poza 

zadania o charakterze użyteczności publicznej: 

A. musi być prowadzona także w formie samorządowego zakładu budżetowego; 

B. nie może być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego; 

C. nie może być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego, chyba 

że wyrazi na to zgodę wojewoda. 

 

49. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, obowiązek niezwłocznego 

informowania sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi 

wpisu do Rejestru z urzędu, ciąży na: 

A. organach administracji rządowej i samorządowej, sądach, bankach, komornikach  

i notariuszach; 

B. wszystkich osobach prawnych i spółkach osobowych niemających osobowości 

prawnej; 

C. wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru. 

 

50. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, pierwszą opłatę i opłaty roczne 

pobiera się: 

A. w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej spowodowanym 

budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa; 

B. za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste; 

C. w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej spowodowanym jej 

podziałem. 
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51. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, dyrektor izby administracji skarbowej, 

stosownie do swej właściwości: 

A. jest organem odwoławczym, między innymi, od decyzji naczelnika urzędu celno-

skarbowego; 

B. nie jest organem odwoławczym, albowiem jest nim dyrektor izby skarbowej; 

C. nie jest organem odwoławczym, albowiem jest zawsze tylko organem pierwszej 

instancji. 

 

52. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu 

chorobowemu podlegają, między innymi: 

A. osoby wykonujące pracę nakładczą; 

B. osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące; 

C. pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów. 

 

53. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek 

podatkowy w tym podatku ciąży na: 

A. stronach umowy pożyczki; 

B. biorącym pożyczkę; 

C. udzielającym pożyczki. 

 

54. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie 

się między innymi: 

A. transakcję zbycia przedsiębiorstwa; 

B. transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 

C. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. 
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55. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wysokość odprawy 

pieniężnej przysługującej pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku 

pracy w ramach grupowego zwolnienia nie może przekraczać kwoty: 

A. 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy; 

B. 20-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy; 

C. 25-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 

56. Zgodnie z Konstytucją RP, obowiązek pracy może być nałożony tylko przez: 

A. ustawę; 

B. rozporządzenie Rady Ministrów; 

C. rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy. 

 

57. Zgodnie z Konstytucją RP, maksymalne normy czasu pracy określa: 

A. rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy; 

B. rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki; 

C. ustawa. 

 

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

notyfikacji Komisji Europejskiej podlega: 

A. projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis; 

B. projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie; 

C. projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację. 
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59. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek przedsiębiorcy  

o wydanie 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 może dotyczyć: 

A. zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych; 

B. wyłącznie zaistniałego stanu faktycznego; 

C. wyłącznie zdarzeń przyszłych. 

 

60. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego 

rachunku powierniczego obciążają: 

A. solidarnie dewelopera i nabywcę; 

B. nabywcę; 

C. dewelopera. 

 

61. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżeństwo jest zawierane 

przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek 

małżeński powinny być złożone publicznie w obecności: 

A. dwóch świadków posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych; 

B. dwóch świadków, z których co najmniej jeden musi być pełnoletni; 

C. dwóch pełnoletnich świadków. 

 

62. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z chwilą zawarcia małżeństwa 

powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność 

ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez 

oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku 

wspólnego należą w szczególności: 

A. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności 

zarobkowej jednego z małżonków; 

B. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego  

z małżonków; 

C. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. 
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63. 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 ich dosłownym brzmieniu; 

C. należy tłumaczyć ich treść zawsze ze szczególnym uwzględnieniem interesu 

słabszej strony stosunku prawnego. 

 

64. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, 

dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak 

również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania: 

A. zawsze takiej formy w jakiej zawarto umowę; 

B. formy pisemnej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę; 

C. formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. 

 

65. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do: 

A. wszystkich czynności prawnych w imieniu mocodawcy; 

B. czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd; 

C. czynności zwykłego zarządu. 

 

66. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prokura: 

A. może być przeniesiona na inną osobę; 

B. nie może być przeniesiona, a prokurent nie może ustanowić pełnomocnika do 

poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności; 

C. nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do 

poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. 

 

67. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadacz nieruchomości niebędący jej 

właścicielem, który posiadał nieprzerwanie nieruchomość jako posiadacz 

samoistny w złej wierze nabywa jej własność:  

A. po upływie dziesięciu lat nieprzerwanego posiadania nieruchomości; 

B. po upływie dwudziestu lat nieprzerwanego posiadania nieruchomości; 

C. po upływie trzydziestu lat nieprzerwanego posiadania nieruchomości. 
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68. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo 

zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie 

niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona, która dała zadatek może: 

A. żądać zwrotu kwoty zadatku; 

B. może żądać sumy dwukrotnie wyższej; 

C. może żądać sumy trzykrotnie wyższej. 

 

69. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania 

spełniającemu świadczenie dłużnikowi: 

A. dłużnik może dochodzić przed sądem zobowiązania wierzyciela do wydania 

pokwitowania; 

B. dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot 

świadczenia do depozytu sądowego; 

C. dłużnik nie może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, ale może złożyć 

przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. 

 

70. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zobowiązanie wygasa, gdy: 

A. wierzyciel zwalnia dłużnika z długu niezależnie od tego, czy dłużnik to zwolnienie 

przyjmuje; 

B. wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, nawet jeżeli dłużnik nie zgadza się na 

zwolnienie z długu; 

C. wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. 

 

71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie 

można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej sąd, przed 

który należy wytoczyć powództwo oznaczy na posiedzeniu niejawnym: 

A. sąd drugiej instancji wobec sądu, przed którym toczy się sprawa; 

B. sąd apelacyjny; 

C. Sąd Najwyższy. 
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72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pismo procesowe, które jest 

pierwszym pismem w sprawie, powinno, między innymi, zawierać oznaczenie 

przedmiotu sporu oraz: 

A. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda i pozwanego będących osobami 

fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając 

takiego obowiązku; 

B. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest 

on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku;  

C. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli 

jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego 

obowiązku. 

 

73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozwany, przeciwko któremu 

zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw od tego wyroku w ciągu: 

A. dwóch tygodni od dnia rozprawy, o terminie której był zawiadomiony i się nie 

stawił; 

B. dwóch tygodni od dnia wydania wyroku; 

C. dwóch tygodni od dnia doręczenia mu wyroku. 

 

74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, udzielając zabezpieczenia przed 

wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo 

wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku 

zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać: 

A. dwóch tygodni; 

B. miesiąca; 

C. dwóch miesięcy. 

 

75. 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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76. Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, weksel płatny za okazaniem, jeżeli wystawca 

nie oznaczy krótszego lub dłuższego terminu, powinien być przedstawiony do 

zapłaty w ciągu:  

A. roku od dnia wystawienia; 

B. dziesięciu lat od dnia wystawienia; 

C. dwudziestu lat od dnia wystawienia. 

 

77. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ogół praw i obowiązków wspólnika 

spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę: 

A. w każdym przypadku, niezależnie od postanowień umowy spółki; 

B. tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi; 

C. tylko wówczas, gdy spółka posiada nie więcej niż dwóch wspólników. 

 

78. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik albo akcjonariusz spółki 

kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały 

w jej imieniu za jej zobowiązania: 

A. do wartości nominalnej objętych udziałów lub akcji; 

B. do wartości rzeczywistej objętych udziałów lub akcji; 

C. do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. 

 

79. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  dłużnik spółki jawnej: 

A. nie może przedstawić spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy wobec 

jednego ze wspólników; 

B. zawsze może przedstawić spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy 

wobec jednego ze wspólników; 

C. może przedstawić spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy wobec 

jednego ze wspólników, jeżeli wyrazi na to zgodę większość wspólników. 
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80. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku, gdy pomimo istnienia 

przyczyn rozwiązania spółki jawnej, przewidzianych w umowie, prowadzi ona 

swoją działalność: 

A. uważa się ją za przekształconą w spółkę cywilną; 

B. uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli prowadzi ona swoją 

działalność za zgodą wszystkich wspólników; 

C. zawsze uważa się ją za rozwiązaną, a działania wspólników od momentu 

zaistnienia tych przyczyn nie mogą wywierać skutków wobec osób trzecich. 

 

81. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli komplementariuszem spółki 

komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, 

zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, jego udziały w tej spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej: 

A. nie mogą stanowić wkładu do spółki komandytowej; 

B. zawsze mogą stanowić wkład do spółki komandytowej;                     

C. mogą stanowić wkład do spółki komandytowej, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy 

wspólnicy (komandytariusze i komplementariusze). 

 

82. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej,  

który wobec wierzycieli odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia to: 

A. komandytariusz; 

B. komplementariusz; 

C. akcjonariusz. 

 

83. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zarząd zgłasza zawiązanie spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego, a wniosek o wpis spółki 

do rejestru podpisują: 

A. pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników; 

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

członków zarządu;  

C. wszyscy członkowie zarządu. 
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84. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, walne zgromadzenie spółki akcyjnej    

(nie będącej spółką publiczną) zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być 

dokonane co najmniej na:   

A. dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; 

B. trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; 

C. cztery tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 

 

85. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółki kapitałowe mogą się łączyć: 

A. wyłącznie między sobą; 

B. między sobą oraz ze spółkami osobowymi bez ograniczeń; 

C. między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być 

spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. 

 

86. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, w razie ogłoszenia upadłości posiadacza 

rachunku powierniczego, środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku: 

A. podlegają wyłączeniu z masy upadłości; 

B. podlegają wyłączeniu z masy upadłości decyzją sędziego-komisarza, jeżeli 

wymagają tego względy sprawiedliwości społecznej; 

C. nie podlegają wyłączeniu z masy upadłości. 

 

87. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, rewirem komorniczym jest 

obszar: 

A. gminy, miasta lub innej jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 

komornik prowadzi kancelarię; 

B. właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik; 

C. właściwości sądu okręgowego, przy którym działa komornik. 

 

88. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, w przypadku, gdy 

osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego dwukrotnie została 

odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu nienależytego pełnienia 

obowiązków, Minister Sprawiedliwości: 

A. zawiesza licencję doradcy restrukturyzacyjnego; 

B. wzywa doradcę do przedstawienia pisemnych wyjaśnień i następnie zawiesza bądź 

cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnego; 

C. cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 
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89. Zgodnie z ustawą o obligacjach, emisja przez spółkę obligacji uprawniających do 

objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacji 

zamiennych): 

A. nigdy nie jest możliwa; 

B. jest możliwa, ale tylko w przypadku spółek dopuszczonych do publicznego obrotu; 

C. jest możliwa, o ile statut spółki tak stanowi. 

 

90. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przychody i koszty związane ze zbyciem 

środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych  

i prawnych zalicza się do: 

A. przychodów i kosztów finansowych; 

B. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych; 

C. zysków i strat nadzwyczajnych. 

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, zjawisko wykorzystywania kreatywnej księgowości 

polega na: 

A. kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa; 

B. kreatywnym dostosowaniu układu sprawozdania finansowego mającym na celu 

lepsze zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnorodnych grup interesariuszy; 

C. polepszeniu statystycznego, finansowego obrazu przedsiębiorstwa.  

 

92. Zgodnie z nauką ekonomii, wartości niematerialne i prawne jako element  bilansu 

wchodzą w skład: 

A. aktywów trwałych; 

B. aktywów obrotowych; 

C. kapitałów własnych. 

 

93. Zgodnie z nauką ekonomii, sytuacja, kiedy skala danego rynku jest ściśle ograniczona 

w stosunku do zdolności wytwórczych niepodzielnych urządzeń jest określana jako: 

A. monopol naturalny; 

B. oligopol;  

C. konkurencja doskonała. 
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94. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik ogólnego zadłużenia stanowi relację: 

A. aktywów obrotowych do zobowiązań długoterminowych; 

B. zysku netto do zadłużenia ogółem;  

C. zobowiązań ogółem (zobowiązań i rezerw na zobowiązania) do łącznych aktywów 

przedsiębiorstwa. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, próg rentowności w przypadku produkowania przez 

przedsiębiorstwo wielu różnych wyrobów (produkcja wieloasortymentowa): 

A. można osiągnąć tylko dla jednej kombinacji struktury asortymentowej; 

B. można osiągnąć w przypadku zaistnienia wielu kombinacji struktury 

asortymentowej;  

C. nie może zostać wyliczony. 

 

96. Zgodnie z nauką ekonomii, stopień dźwigni finansowej pozwala ocenić: 

A. jaką zmianę stopy zwrotu z kapitału własnego wywoła zwiększenie zysku (EBIT) 

o określony procent; 

B. jaką zmianę stopy zwrotu ze sprzedaży wywoła zwiększenie zysku o określony 

procent;  

C. jaką zmianę zysku wywoła wzrost stopy oprocentowania kredytu. 

 

97. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, strategia przedsiębiorstwa, zgodnie z którą 

organizacja koncentruje się na określonym rynku regionalnym, asortymencie 

produktów lub grupie nabywców, to strategia: 

A. przywództwa pod względem kosztów; 

B. odróżniania się; 

C. koncentrowania się na niszy rynkowej. 

 

98. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, zespół wartości, przekonań i symboli, które 

pomagają nadawać kierunek zachowaniom w organizacji to: 

A. strategia organizacji; 

B. kultura organizacyjna; 

C. struktura organizacji. 
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99. Zgodnie z nauką ekonomii, wartość przedsiębiorstwa wynikająca z wyceny 

porównawczej: 

A. może się znacznie różnić od wartości wynikającej z bieżącego kursu akcji; 

B. jest zawsze równa wartości wynikającej z bieżącego kursu akcji; 

C. jest zawsze wyższa (tzw. wycena z premią) od wartości wynikającej z bieżącego 

kursu akcji. 

 

100. Zgodnie z nauką ekonomii, podatki nakładane w powiązaniu z wielkością dochodu 

i posiadanego lub dziedziczonego majątku, to podatki: 

A. pośrednie; 

B. bezpośrednie;  

C. od wartości dodanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


