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Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych
EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO
29 listopada 2021 r.
TEST
Pouczenie:
1.

Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na
pierwszej stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi
w wyznaczonych miejscach.

2.

Każdy zdający otrzymuje:
jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 26 stronach,
jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.

1)
2)

3.

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on
wszystkie kolejno ponumerowane strony od 1 do 26 oraz, czy karta odpowiedzi
zawiera 4 strony. W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym
niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

4.

Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie
zawiera po 3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na
karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B,
albo C). Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy
zdanie prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest
prawidłowa. Niedopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń,
wykraczających poza treść pytania.

5.

Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi.
Odpowiedzi zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.

6.

Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.

7.

W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi 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 29 listopada 2021 r.

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.

1.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie śmierci przedsiębiorcy wniosek
o ogłoszenie jego upadłości może złożyć:
A. wierzyciel, zarządca sukcesyjny, małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej,
krewny lub powinowaty zmarłego w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie,
chociażby nie dziedziczyli po nim spadku;
B. wierzyciel, spadkobierca, a także zarządca sukcesyjny, oraz wstępni, zstępni
i rodzeństwo zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku;
C. wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde
z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

2.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, upadłość ogłasza się w stosunku do
dłużnika, który:
A. stał się niewypłacalny;
B. stał się niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością;
C. nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych.

3.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprawy o ogłoszenie upadłości dłużnika
będącego przedsiębiorcą rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie:
A. jednego sędziego zawodowego;
B. jednego sędziego zawodowego albo referendarza sądowego;
C. trzech sędziów zawodowych.

4.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku osoby prawnej oraz
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej
podstawowej działalności jest:
A. miasto stołeczne Warszawa;
B. miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych;
C. miejsce siedziby.
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5.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości
zgłasza dłużnik będący przedsiębiorcą, do wniosku powinien dołączyć, między
innymi, bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień
przypadający w okresie:
A. trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
B. sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
C. dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

6.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku złożenia w postępowaniu
o ogłoszenie upadłości co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków
sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub
składników

majątkowych

stanowiących

znaczną

część

przedsiębiorstwa

(przygotowana likwidacja), przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami
w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży. Do aukcji stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, z tym że:
A. aukcję przeprowadza się na posiedzeniu niejawnym;
B. aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jawnym;
C. aukcję przeprowadza się na posiedzeniu niejawnym. Na wniosek nabywcy złożony
w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o miejscu i terminie aukcji sąd
upadłościowy może zarządzić przeprowadzenie aukcji na posiedzeniu jawnym.

7.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie oddalenia wniosku o wyłączenie
z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłego
będącego przedsiębiorcą, wnioskodawca może w drodze powództwa żądać
wyłączenia mienia z masy upadłości. Powództwo wnosi się do sądu
upadłościowego w terminie:
A. dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia sędziego-komisarza
o odmowie wyłączenia z masy upadłości;
B. miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza
o odmowie wyłączenia z masy upadłości;
C. miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie
wyłączenia z masy upadłości.
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8.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości
przedmiot najmu lub dzierżawy nie był jeszcze wydany upadłemu, każda ze stron
może odstąpić od umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości zawartej przez
upadłego jako najemcę lub dzierżawcę. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być
złożone w terminie:
A. dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości;
B. trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości;
C. trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

9.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, na czynności referendarza sądowego
pełniącego funkcję sędziego-komisarza przysługuje skarga w przypadkach,
w

których

na

postanowienie

sędziego-komisarza

przysługuje

zażalenie.

Wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy przez zaskarżone postanowienie
referendarza sądowego. Sąd upadłościowy rozpoznaje skargę w składzie:
A. jednego sędziego, jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy
o zażaleniu;
B. trzech sędziów, jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy
o zażaleniu;
C. trzech sędziów, jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy
o apelacji.

10.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym wobec upadłego będącego przedsiębiorcą, sąd upadłościowy ustala
wynagrodzenie wstępne syndyka na wniosek syndyka, złożony po złożeniu planu
likwidacyjnego, w terminie:
A. trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż po zatwierdzeniu
listy wierzytelności;
B. trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku;
C. dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż po zatwierdzeniu
pierwszego sprawozdania rachunkowego syndyka.
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11.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym wobec upadłego będącego przedsiębiorcą sąd upadłościowy
wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego na wniosek
syndyka złożony w terminie:
A. tygodnia od dnia złożenia ostatecznego planu podziału albo doręczenia mu
postanowienia o odwołaniu lub zmianie syndyka albo umorzeniu postępowania;
B. dwóch tygodni od dnia złożenia ostatecznego planu podziału albo doręczenia mu
postanowienia o odwołaniu lub zmianie syndyka albo umorzeniu postępowania;
C. dwóch tygodni od dnia złożenia przez syndyka sprawozdania ostatecznego.

12.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w sprawach o wyłączenie mienia z masy
upadłości uchwały zgromadzenia wierzycieli zapadają:
A. bezwzględną większością głosów wierzycieli mających co najmniej piątą część
ogólnej sumy uznanych wierzytelności;
B. większością głosów wierzycieli mających przynajmniej trzecią część ogólnej sumy
uznanych wierzytelności;
C. większością głosów wierzycieli mających przynajmniej dwie trzecie ogólnej sumy
uznanych wierzytelności.

13.

Zgodnie

z

ustawą

–

Prawo

upadłościowe,

do

kosztów

postępowania

upadłościowego zalicza się, między innymi:
A. zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów,
których wykonania zażądał syndyk;
B. wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli;
C. zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości.

14.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo
akcjonariuszem spółki będącej upadłym, w zgłoszeniu wierzytelności należy
podać, między innymi:
A. wartość nominalną udziałów albo akcji oraz ich rodzaj, a także numery rachunków
bankowych wszystkich wspólników albo akcjonariuszy;
B. wysokość kapitału zakładowego, sposób powstania spółki, a także wartość
nominalną udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
C. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.
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15.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sędzia-komisarz rozpoznaje skargę na
zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności w terminie:
A. trzech dni od dnia jej wpływu do sędziego-komisarza, a gdy skarga zawiera braki
formalne, które podlegają uzupełnieniu lub jeżeli od skargi nie uiszczono należnej
opłaty, w terminie trzech dni od dnia jej uzupełnienia lub opłacenia;
B. tygodniowym od dnia jej wpływu do sędziego-komisarza, a gdy skarga zawiera
braki formalne, które podlegają uzupełnieniu lub jeżeli od skargi nie uiszczono
należnej opłaty, w terminie tygodniowym od dnia jej uzupełnienia lub opłacenia;
C. dwóch tygodni od dnia jej wpływu do sędziego-komisarza, a gdy skarga zawiera
braki formalne, które podlegają uzupełnieniu lub jeżeli od skargi nie uiszczono
należnej opłaty, w terminie dwóch tygodni od dnia jej uzupełnienia lub opłacenia.

16.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sędzia–komisarz może wstrzymać
likwidację masy upadłości:
A. do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
B. do czasu złożenia przez syndyka spisu inwentarza, planu likwidacji, opisu
i oszacowania składników wchodzących w skład masy upadłości;
C. do czasu złożenia przez syndyka sprawozdania ogólnego o stanie masy upadłości
i o możliwości zaspokojenia wierzycieli.

17.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, przed rozpoczęciem likwidacji masy
upadłości syndyk może sprzedać z wolnej ręki ruchomości:
A. za zezwoleniem upadłego, jeżeli jest to potrzebne do zaspokojenia kosztów
postępowania;
B. za zezwoleniem rady wierzycieli, jeżeli jest to potrzebne do zaspokojenia kosztów
postępowania;
C. bez zezwolenia rady wierzycieli, jeżeli jest to potrzebne do zaspokojenia kosztów
postępowania.

18.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe,

o zamiarze sprzedaży składników

majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia:
A. Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych;
B. Prezesa Rady Ministrów;
C. Ministra Obrony Narodowej.
EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

6

19.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości można dalej
prowadzić przedsiębiorstwo upadłego, jeżeli:
A. możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż
przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części;
B. wyrazi na to zgodę zgromadzenie wierzycieli;
C. na upadłym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej.

20.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli planowana jest sprzedaż
przedsiębiorstwa upadłego w całości, przy sporządzaniu spisu inwentarza
i oszacowania masy upadłości, albo odrębnie, jeżeli możliwość takiej sprzedaży
ujawniła się na późniejszym etapie, opis i oszacowanie masy upadłości sporządza
biegły:
A. wskazany przez radę wierzycieli;
B. wybrany przez syndyka;
C. wybrany przez sąd upadłościowy.

21.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe,

w przypadku zatwierdzenia

częściowego listy wierzytelności, w planie podziału funduszów masy upadłości:
A. nie uwzględnia się kwot objętych nierozpoznanymi sprzeciwami;
B. uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, zabezpieczając
w masie upadłości środki na ich ewentualną wypłatę po prawomocnym rozpoznaniu
sprzeciwów;
C. uwzględnia się kwoty objęte nierozpoznanymi sprzeciwami, jedynie w przypadku,
gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zabezpieczeniu w masie upadłości środków
na ich ewentualną wypłatę po prawomocnym rozpoznaniu sprzeciwów.

22.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o sporządzeniu planu podziału sumy
uzyskanej ze zbycia rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką,
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską:
A. obwieszcza się;
B. zawiadamia się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu
z sumy uzyskanej z likwidacji;
C. zawiadamia się wszystkich uczestników postępowania upadłościowego.
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23.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sądowe i administracyjne kary grzywny
podlegają zaspokojeniu z funduszów masy upadłości w kategorii:
A. pierwszej;
B. drugiej;
C. trzeciej.

24.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zobowiązania alimentacyjne ciążące na
upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, do dnia sporządzenia
ostatecznego planu podziału:
A. zaspokaja syndyk każdorazowo dla każdego uprawnionego, w kwocie nie wyższej
niż minimalne wynagrodzenie za pracę;
B. zaspokaja upadły z kwot przeznaczonych na własne utrzymanie;
C. niezależnie od stanu funduszów masy upadłości są zawsze wypłacane z Funduszu
alimentacyjnego.

25.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, upadły odzyskuje prawo zarządzania
swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami z dniem:
A. odebrania ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez
syndyka;
B. uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego;
C. ustalenia ostatecznego planu podziału.

26.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym
wszczętym po śmierci niewypłacalnego dłużnika, do masy upadłości zmarłego
dłużnika wchodzą:
A. aktywa i pasywa spadku po zmarłym dłużniku;
B. aktywa spadku po zmarłym dłużniku, a w przypadku ustanowienia zarządu
sukcesyjnego także aktywa nabyte w okresie zarządu sukcesyjnego, które weszły
w skład przedsiębiorstwa w spadku;
C. tylko aktywa, które przypadają spadkobiercy, który wziął udział w postępowaniu
o ogłoszenie upadłości.
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27.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec
dewelopera syndyk może dalej prowadzić przedsięwzięcie deweloperskie
upadłego za zgodą:
A. sędziego-komisarza;
B. rady wierzycieli;
C. sądu upadłościowego.

28.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe,

postępowanie upadłościowe wobec

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzi się:
A. tylko wtedy, gdy dłużnik ma co najmniej dwóch wierzycieli;
B. także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela;
C. tylko wtedy, gdy majątek dłużnika wystarcza na pokrycie kosztów postępowania
upadłościowego.

29.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się według
przepisów odrębnych tytułu V części trzeciej ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1
ustawy, po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu
likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości, syndyk składa sądowi:
A. projekt listy wierzytelności;
B. plan podziału funduszy masy upadłości;
C. projekt planu spłaty wierzycieli albo informację, że zachodzą przesłanki do
umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub
warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
przesłanki do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia
zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
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30.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów
odrębnych tytułu V części trzeciej ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy,
w okresie wykonywania planu spłaty upadły jest zobowiązany składać sądowi
sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli:
A. w okresach wyznaczonych przez sąd;
B. co trzy miesiące;
C. corocznie, do końca kwietnia.

31.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, przepisów tej ustawy nie stosuje
się do:
A. spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
B. wspólników spółek partnerskich;
C. funduszy inwestycyjnych.

32.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, plan restrukturyzacyjny, który nie
został ograniczony, musi zawierać, między innymi:
A. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym
stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
B. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed
dniem złożenia wniosku;
C. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.

33.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego sędzia-komisarz i jego zastępca:
A. nie mogą wchodzić w skład sądu restrukturyzacyjnego;
B. nie mogą wchodzić jedynie w skład sądu restrukturyzacyjnego, który orzeka
w przedmiocie wynagrodzenia nadzorcy sądowego lub odwołania nadzorcy
oraz wyłączenia z masy;
C. mogą wchodzić w skład sądu restrukturyzacyjnego.
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34.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca i zarządca składają do
akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z pełnieniem funkcji. Koszty
ubezpieczenia:
A. stanowią koszty postępowania restrukturyzacyjnego;
B. nie stanowią kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;
C. stanowią koszty postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli tak stanowi umowa
zawarta pomiędzy doradcą restrukturyzacyjnym a dłużnikiem.

35.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, po powołaniu nadzorcy sądowego
czynności dłużnika przekraczające zakres zwykłego zarządu dokonane bez zgody
nadzorcy sądowego albo, w przypadkach wskazanych w ustawie, zezwolenia rady
wierzycieli, są:
A. zawsze nieważne;
B. nieważne, chyba że zgoda zostanie udzielona po dokonaniu czynności w terminie
trzydziestu dni od dnia jej dokonania;
C. bezskuteczne w stosunku do masy restrukturyzacyjnej.

36.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, w sprawach dotyczących układu,
jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący
osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad:
A. 15% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - posiada
ponad 15% akcji tej spółki;
B. 20% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - posiada
ponad 20% akcji tej spółki;
C. 25% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - posiada
ponad 25% akcji tej spółki.

37.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, propozycje układowe mogą
wskazywać:
A. tylko jeden sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika;
B. nie mniej niż dwa sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika;
C. jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.
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38.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, propozycje układowe mogą
przewidywać również zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku
dłużnika. 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 takie skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu
upadłościowym.

39.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli na rozprawie wyznaczonej
w celu rozpoznania układu sąd restrukturyzacyjny ustali, że układ nie został
przyjęty na skutek braku odpowiedniej większości, to:
A. odmawia zatwierdzenia układu;
B. umarza postępowanie restrukturyzacyjne;
C. uchyla postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu
i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

40.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, na postanowienie w przedmiocie
zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie to wnosi się w terminie:
A. tygodnia;
B. dwóch tygodni;
C. trzydziestu dni.

41.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zmiana postanowień umowy spółki
osobowej wymaga zgody:
A. wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
B. wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki;
C. bezwzględnej większości wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

12

42.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki jawnej nie stanowi
inaczej:
A. tylko wyznaczony wspólnik może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu
zwykłych czynności spółki;
B. każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki i pozostali wspólnicy nie mogą
się temu sprzeciwić;
C. każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy
nieprzekraczające zakresu

zwykłych

czynności

spółki,

jednak jeżeli

przed

załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej
przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników.

43.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnicy spółki jawnej:
A. nie mogą powołać na likwidatorów tej spółki osób spoza swego grona;
B. obowiązani są powołać na likwidatorów tej spółki osoby spoza swego grona;
C. mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby
spoza swego grona.

44.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, o ile umowa spółki komandytowej nie
stanowi inaczej, komandytariusz tej spółki:
A. uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście
wniesionego do spółki;
B. uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu, niezależnie od tego,
czy wkład ten został rzeczywiście wniesiony;
C. nie uczestniczy w zysku spółki, ma jednak prawo do oprocentowania wkładu.
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45.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółką komandytowo-akcyjną jest
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą,
w której:
A. wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada
bez

ograniczenia

(akcjonariusz),

a

co

najmniej

jeden

wspólnik

jest

komplementariuszem;
B. wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej dwóch wspólników
odpowiada bez ograniczenia (komplementariusze), a co najmniej jeden wspólnik jest
akcjonariuszem;
C. wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada
bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest
akcjonariuszem.

46.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością dzieli się na udziały o:
A. wyłącznie równej wartości nominalnej;
B. wyłącznie nierównej wartości nominalnej;
C. równej albo nierównej wartości nominalnej.

47.

Zgodnie

z

Kodeksem

spółek

handlowych,

w

spółce

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat
w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację:
A. sądowi rejestrowemu;
B. wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej;
C. spółce, przesyłając ją listem poleconym do siedziby spółki.

48.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, prosta spółka akcyjna nie może być
zawiązana:
A. przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
B. wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
C. wyłącznie przez jednoosobową spółkę akcyjną.
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49.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dopuszczalne jest umorzenie
przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej. Umorzenie przymusowe następuje za
spłatą, która nie może być niższa od:
A. wartości nominalnej akcji;
B. wartości emisyjnej akcji;
C. wartości godziwej akcji.

50.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy, wybór rady
nadzorczej spółki akcyjnej powinien być dokonany przez najbliższe walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Wniosek mogą złożyć
akcjonariusze reprezentujący co najmniej:
A. jedną piątą kapitału zakładowego;
B. jedną czwartą kapitału zakładowego;
C. jedną trzecią kapitału zakładowego.

51.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zwierzchni nadzór nad
przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów
sprawuje:
A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
B. Minister Sprawiedliwości;
C. Krajowa Rada Sądownictwa.

52.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczoną zdolność do czynności prawnych
mają:
A. małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione
całkowicie;
B. małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione
częściowo;
C. wyłącznie małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście.
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53.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa
albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie:
A. dowolnej;
B. pisemnej;
C. pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

54.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzyciel może żądać osobistego świadczenia
dłużnika:
A. zawsze;
B. tylko wtedy, gdy to wynika z ustawy;
C. tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo
z właściwości świadczenia.

55.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego
nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie to
powinno być spełnione:
A. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia
świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po
powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów
przesłania;
B. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika w chwili spełnienia świadczenia;
jeżeli dłużnik zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania,
ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania;
C. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie dłużnika w chwili powstania
zobowiązania; jeżeli dłużnik zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu
zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.

56.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik
zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo
świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej:
A. zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie);
B. zobowiązanie dotychczasowe wygasa tylko wtedy, gdy strony tak postanowią
(odnowienie);
C. zobowiązanie dotychczasowe nie wygasa tylko wtedy, gdy spełnione zostanie
świadczenie zastrzeżone w odnowieniu (odnowienie).
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57.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd odrzuci pozew, jeżeli:
A. o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już
prawomocnie osądzona;
B. jest on dotknięty brakami formalnymi;
C. powód nie ma interesu prawnego w wytoczeniu powództwa.

58.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przewodniczący zamyka rozprawę
po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom. W razie zamknięcia:
A. rozprawa nie może być przez sąd otwarta na nowo;
B. rozprawa może być przez sąd otwarta na nowo wyłącznie na wniosek strony;
C. sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.

59.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprzeciw od wyroku zaocznego
może być złożony:
A. przez pozwanego, w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku;
B. przez powoda, w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku;
C. przez powoda lub przez pozwanego, w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu
wyroku.

60.

Zgodnie z Kodeksem pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów
higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
A. Państwowa Inspekcja Sanitarna;
B. Państwowa Inspekcja Pracy;
C. minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.

61.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mogą przez
umowę wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić
rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków
(umowa majątkowa). Umowa taka:
A. może być sporządzona w dowolnej formie i może poprzedzać zawarcie
małżeństwa;
B. powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego i nie może poprzedzać
zawarcia małżeństwa;
C. powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego i może poprzedzać zawarcie
małżeństwa.
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62.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wierzyciel jednego z małżonków:
A. nie może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków;
B. może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, jeżeli
uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym
wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków;
C. może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, tylko
wtedy

gdy

wykaże,

że

zaspokojenie

wierzytelności

stwierdzonej

tytułem

wykonawczym wymaga zaspokojenia z całego majątku małżonków.

63.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza co najmniej:
A. 500.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu;
B. 250.000 obywateli mających prawo wybierania do Senatu;
C. 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

64.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ważność wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza:
A. Naczelny Sąd Administracyjny;
B. Sąd Najwyższy;
C. Państwowa Komisja Wyborcza.

65.

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ewidencja
przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzona przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych jest ewidencją:
A. niejawną;
B. jawną;
C. niejawną, ale na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej Naczelny Dyrektor
Archiwów Państwowych może udzielić informacji o treści wpisu do ewidencji.
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66.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, powierzchnię pomieszczeń
lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest
mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę:
A. zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 25%;
B. pomija się;
C. zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 15%.

67.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód
z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie
zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów
i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej
sprzedaży uważa się:
A. przychód pomniejszony o należy podatek od towarów i usług;
B. przychód wraz z podatkiem od towarów i usług;
C. przychód pomniejszony o należy podatek od towarów i usług albo przychód wraz
z podatkiem od towarów i usług stosownie do wyboru podatnika.

68.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, których
upadłość została ogłoszona i prowadzą mimo tego działalność gospodarczą:
A. dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych;
B. nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
C. dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych za zgodą właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.

69.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, ogólny nadzór w sprawach
podatkowych sprawuje:
A. minister właściwy do spraw finansów publicznych;
B. Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
C. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
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70.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa spółki
osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych,
jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
znajduje się:
A. siedziba spółki osobowej oraz siedziba i miejsce zamieszkania wspólników spółki
osobowej;
B. siedziba spółki osobowej;
C. wyłącznie siedziba i miejsce zamieszkania wspólników spółki osobowej.

71.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenie
emerytalne,

między

innymi,

zleceniobiorców

i

osób

współpracujących

ze zleceniobiorcami (ubezpieczeni) finansują:
A. z własnych środków zleceniobiorcy i osoby współpracujące ze zleceniobiorcami;
B. z własnych środków płatnicy składek;
C. z własnych środków, w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek.

72.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych, jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie
towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową,
ustalony w umowie termin tego badania nie może być rażąco nieuczciwy wobec
wierzyciela i nie może przekraczać:
A. 7 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi;
B. 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi;
C. 30 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi.

73.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedmiotem hipoteki może
być także:
A. wierzytelność zabezpieczona hipoteką;
B. użytkowanie;
C. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
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74.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, oddziały Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego tworzy się przy:
A. sądach apelacyjnych;
B. sądach okręgowych;
C. sądach rejestrowych.

75.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość oddaną
w trwały zarząd pobiera się:
A. opłaty roczne;
B. pierwszą opłatę i opłaty roczne;
C. pierwszą opłatę.

76.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, brak odpowiedzi konsumenta na
niezamówione świadczenie:
A. nie stanowi zgody na zawarcie umowy;
B. stanowi dorozumianą zgodę na zawarcie umowy;
C. nie stanowi zgody na zawarcie umowy, jeżeli taka informacja została zawarta
w treści oferty.

77.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przy rozwiązywaniu
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w zakresie
nieuregulowanym w tej ustawie, a także przy rozpatrywaniu sporów związanych
z naruszeniem przepisów tej ustawy stosuje się:
A. przepisy Kodeksu cywilnego;
B. przepisy Kodeksu pracy;
C. przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

78.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego, koszty dokonywanej przez bank kontroli zakończenia każdego
z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie
przedsięwzięcia deweloperskiego:
A. ponoszą deweloper i bank w równych częściach;
B. ponosi bank;
C. ponosi deweloper.
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79.

Zgodnie

z

ustawą

o

spłacie

niektórych

niezaspokojonych

należności

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych,
w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy lub otwarcia wobec niego
postępowania restrukturyzacyjnego Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad zawiadomienie o przedsiębiorcach, którym wypłacono należności
oraz o ich wysokości, o których mowa w ustawie, kieruje do:
A. sądu upadłościowego albo sądu restrukturyzacyjnego;
B. sędziego-komisarza;
C. naczelnika urzędu skarbowego.

80.

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców, organ kieruje się w swoich
działaniach wobec przedsiębiorcy zasadą zaufania do przedsiębiorcy:
A. zakładając wyłącznie, że działa on zgodnie z prawem;
B. przyjmując wyłącznie, że przedsiębiorca działa zgodnie z zasadą poszanowania
dobrych obyczajów;
C. zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem
dobrych obyczajów.

81.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, tę ustawę stosuje się do umów
o kredyt konsumencki:
A. wyłącznie zabezpieczonych hipoteką bez względu na wysokość kredytu;
B. także niezabezpieczonych hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo
lokalu mieszkalnego, jednakże tylko do wysokości nie większej niż 255.550 zł albo
równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska;
C. także niezabezpieczonych hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo
lokalu mieszkalnego, w tym do wysokości większej niż 255.550 zł albo równowartość
tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

82.

Zgodnie z ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub
restrukturyzacji przedsiębiorców, pomocy na ratowanie, pomocy na tymczasowe
wsparcie restrukturyzacyjne i pomocy na restrukturyzację udziela, co do zasady:
A. minister właściwy do spraw gospodarki;
B. minister właściwy do spraw finansów publicznych;
C. właściwy naczelnik urzędu skarbowego.
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83.

Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, jeżeli rzecz
ruchoma

obciążona

zastawem

rejestrowym

stała

się

częścią

składową

nieruchomości, zastaw rejestrowy:
A. wygasa; zastawnik może żądać od właściciela nieruchomości ustanowienia hipoteki
na tej nieruchomości do wysokości wartości rzeczy przyłączonej;
B. wygasa; zastawnik może żądać od właściciela nieruchomości ustanowienia hipoteki
na tej nieruchomości do wysokości wartości nieruchomości;
C. nie wygasa i obciąża nieruchomość.

84.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli w toku likwidacji,
postępowania

upadłościowego

albo

postępowania

egzekucyjnego

z nieruchomości, nabywcą budynku albo udziału w budynku spółdzielni
mieszkaniowej

nie

będzie

inna

spółdzielnia

mieszkaniowa,

spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu:
A. przekształca się w prawo użytkowania;
B. przekształca się w prawo najmu;
C. przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu
jednorodzinnego.

85.

Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, wierzytelności z rachunku VAT:
A. zawsze mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego;
B. mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego, ale tylko do wysokości 20.000
EURO;
C. nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.

86.

Zgodnie z ustawą o obligacjach, spółka:
A. nigdy nie może emitować obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych
przez tą spółkę w zamian za te obligacje;
B. może, niezależnie od postanowień jej statutu, emitować obligacje uprawniające do
objęcia akcji emitowanych przez tą spółkę w zamian za te obligacje;
C. może, o ile statut tak stanowi, emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji
emitowanych przez tą spółkę w zamian za te obligacje.
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87.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia
upadłości:
A. otwiera się księgi rachunkowe;
B. zamyka się księgi rachunkowe;
C. nie zamyka się ani nie otwiera ksiąg rachunkowych.

88.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik:
A. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki
prawa handlowego;
B. może być członkiem zarządu, ale nie może być członkiem rady nadzorczej lub
komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego;
C. może być członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, ale nie może być
członkiem zarządu spółki prawa handlowego.

89.

Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, nadzór nad
działalnością

osób

posiadających

licencję

doradcy

restrukturyzacyjnego

sprawuje:
A. prezes właściwego sądu apelacyjnego, przy czym nadzór nie może wkraczać
w ocenę zasadności czynności wykonanych bezpośrednio na polecenie, za
zezwoleniem lub zgodą sądu albo sędziego-komisarza;
B. Minister Sprawiedliwości, a nadzór może wkraczać w ocenę zasadności czynności
wykonanych bezpośrednio na polecenie, za zezwoleniem lub zgodą sądu albo
sędziego-komisarza;
C. Minister Sprawiedliwości, przy czym nadzór nie może wkraczać w ocenę
zasadności czynności wykonanych bezpośrednio na polecenie, za zezwoleniem lub
zgodą sądu albo sędziego-komisarza.

90.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, jeżeli to
rozporządzenie nie stanowi inaczej, wtórne postępowanie upadłościowe podlega
prawu państwa członkowskiego:
A. na terytorium którego zostało ono wszczęte;
B. siedziby wtórnego dłużnika;
C. siedziby wtórnego wierzyciela.
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91.

Zgodnie z nauką ekonomii, analiza wstępna rachunku zysków i strat składa się
z dwóch rodzajów analizy:
A. analizy przyczynowo-skutkowej i dyskryminacyjnej;
B. wskaźnikowej analizy rentowności i płynności finansowej;
C. analizy poziomej i pionowej.

92.

Zgodnie z nauką ekonomii, metoda współczynnikowa P/E, która jest
wykorzystywana do wyceny przedsiębiorstw, oparta jest na porównaniu
z wartością przedsiębiorstw w danej branży, które są (były) notowane na giełdzie.
Dokonuje się tego przez wykorzystanie współczynnika P/E, który stanowi relację:
A. ceny giełdowej jednej akcji do zysku przypadającego na jedną akcję;
B. wartości księgowej jednej akcji do zysku przypadającego na jedną akcję;
C. ceny giełdowej jednej akcji do wartości nominalnej jednej akcji.

93.

Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik gotówkowej rentowności sprzedaży stanowi
iloraz:
A. zysku netto i przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
B. dodatnich przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i przychodów
netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów;
C. średniego stanu środków pieniężnych i przychodów netto z działalności
operacyjnej.

94.

Zgodnie z nauką ekonomii, relacja dywidendy wypłaconej na jedną akcję do ceny
rynkowej tej akcji, to:
A. stopa dywidendy;
B. wartość księgowa jednej akcji;
C. okres zwrotu z akcji.

95.

Zgodnie z nauką ekonomii, do podstawowych instrumentów finansowych rynku
kapitałowego można zaliczyć, między innymi:
A. akcje i obligacje;
B. weksle skarbowe;
C. pożyczki międzybankowe.
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96.

Zgodnie z nauką ekonomii, stopa bezrobocia jest to, wyrażony w procentach,
stosunek:
A. liczby bezrobotnych do liczby pracujących;
B. zasobu pracy do liczby bezrobotnych;
C. liczby bezrobotnych do wielkości zasobu pracy.

97.

Zgodnie

z

nauką

ekonomii,

ogólna

kwota

aktywów

przedsiębiorstwa

prezentowana w bilansie księgowym, jest:
A. większa albo równa ogólnej kwocie jego pasywów;
B. mniejsza albo równa ogólnej kwocie jego pasywów;
C. zawsze równa ogólnej kwocie jego pasywów.

98.

Zgodnie z nauką ekonomii, w procesie wyceny przedsiębiorstw metodą
porównawczą

należy

odpowiednio

podwyższyć

lub

obniżyć

wycenę,

uwzględniając premię za kontrolę lub dyskonto za brak płynności. Taki zabieg
jest zasadny, gdy w procesie wyceny przy kalkulacji mnożników bierzemy pod
uwagę przedsiębiorstwa:
A. porównywalne co do zakresu działalności, ale odmienne co do statusu
(np. notowana spółka publiczna i nienotowana);
B. porównywalne co do statusu (np. obie notowane spółki publiczne), ale odmienne co
do zakresu działalności;
C. porównywalne co do struktury akcjonariatu i ilości akcji znajdujących się w tzw.
wolnym obrocie, ale odmienne co do zakresu działalności.

99.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, niezależna ocena systemów rachunkowości,
systemów finansowych i systemów operacyjnych organizacji, to:
A. analiza wskaźnikowa;
B. analiza SWOT;
C. rewizja (audyt).

100.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, metoda „Sześć Sigma” to metoda:
A. wyceny zapasów w procesie przygotowania sprawozdania finansowego;
B. rekrutacji pracowników na stanowiska kierownicze;
C. zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwie.
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