Nr kodu zdającego…………………
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych
EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO
16 maja 2022 roku
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 27 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 27 oraz, czy karta odpowiedzi
zawiera 4 strony. W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym
niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

4.

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

5.

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

6.

Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.

7.

W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi 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 16 maja 2022 r.

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.

1.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w przypadku złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości dłużnika w okresie od otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego dotyczącego tego dłużnika do jego zakończenia lub
prawomocnego umorzenia, sąd upadłościowy:
A. zawiesza postępowanie o ogłoszenie upadłości;
B. oddala wniosek;
C. odrzuca wniosek.

2.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, domniemywa się, że głównym
ośrodkiem

podstawowej

działalności

dłużnika

będącego

osobą

fizyczną

prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową jest:
A. jego miejsce zameldowania;
B. główne miejsce wykonywania przez niego działalności gospodarczej lub
zawodowej;
C. siedziba banku prowadzącego jego rachunek.
3.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli sąd rozpoznając wniosek
o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, zabezpieczył majątek dłużnika przez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorca ten zobowiązany jest
niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem,
złożyć do akt postępowania:
A. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji tymczasowego
nadzorcy sądowego;
B. wniosek o wynagrodzenie;
C. dokument potwierdzający posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

4.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku prawomocnego
zatwierdzenia w postępowaniu o ogłoszenie upadłości warunków sprzedaży
przedsiębiorstwa dłużnika (przygotowana likwidacja), postanowienie o wydaniu
syndykowi ceny złożonej do depozytu wydaje:
A. sąd w składzie trzyosobowym;
B. sąd w składzie jednoosobowym;
C. sędzia-komisarz.
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5.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, mieniem przeznaczonym na pomoc dla
pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiącym zgromadzone na odrębnym
rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami
pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami
odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od
korzystających z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu
organizowanych przez upadłego, zarządza:
A. sędzia-komisarz, wydatkując zgromadzone środki na dowolne cele;
B. syndyk, wydatkując zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym funduszu
środki na cele i według zasad, które zostały określone w przepisach o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych;
C. upadły albo kurator, wydatkując zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym
funduszu środki na cele i według zasad, które zostały określone w przepisach
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem
upadłego po dniu ogłoszenia upadłości, potrącenie wierzytelności upadłego
z wierzytelnością wierzyciela:
A. jest dopuszczalne;
B. jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wierzyciel wykazał swoją wierzytelność
dokumentem niepochodzącym wyłącznie od wierzyciela;
C. nie jest dopuszczalne.

7.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, roszczenia małżonka upadłego
wynikające z umowy majątkowej małżeńskiej mogą być uwzględnione tylko
wówczas, gdy była ona zawarta co najmniej:
A. dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
B. rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
C. dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości.
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8.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, oświadczenie upadłego o odrzuceniu
spadku lub zapisu windykacyjnego złożone po dniu ogłoszenia upadłości:
A. jest nieważne;
B. jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości;
C. wymaga potwierdzenia przez syndyka w formie aktu notarialnego po uzyskaniu
zgody sędziego-komisarza.

9.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wnosząc powództwo o uznanie
czynności upadłego za bezskuteczną na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
o ochronie wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika, syndyk:
A. ponosi opłaty sądowe;
B. nie ponosi opłat sądowych, o ile zostanie uwzględniony jego wniosek
o zwolnienie od opłat sądowych;
C. nie ponosi opłat sądowych.

10.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wpływy i wydatki masy upadłości
syndyk rejestruje:
A. niezwłocznie, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
B. na bieżąco, w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
C. przynajmniej raz na kwartał, w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe.

11.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym wobec upadłego będącego przedsiębiorcą, w razie złożenia przez
syndyka sprawozdania, które obejmuje raport ze zmian w stanie i składzie masy
upadłości w okresie sprawozdawczym, sędzia-komisarz może odmówić uznania
w całości lub w części określonego wydatku syndyka z masy upadłości oraz orzec
o zwrocie do masy upadłości kwoty poniesionej z tytułu wydatku, którego
uznania odmówiono postanowieniem:
A. wydanym wyłącznie w wyniku rozpoznania złożonych w terminie 30 dni
zarzutów upadłego dotyczących wydatków poniesionych przez syndyka;
B. wydanym z urzędu w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia sprawozdania
przez syndyka;
C. zatwierdzającym sprawozdanie rachunkowe syndyka, pod warunkiem wydania go
w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia sprawozdania przez syndyka.
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12.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym pisma
procesowe oraz dokumenty syndyk wnosi do sądu:
A. wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnionych w tym systemie
formularzy, pod rygorem niewywołania skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, jeżeli zostały one wniesione
w innej formie (papierowej), nie dotyczy to pism procesowych i dokumentów
zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych, a także ofert składanych w toku przetargu lub
aukcji;
B. w formie papierowej albo elektronicznej jeżeli syndyk dokonał wcześniej
założenia konta użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnionych w tym systemie
formularzy;
C. wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnionych w tym systemie
formularzy, pod warunkiem pouczenia syndyka przez sędziego-komisarza
o obowiązku złożenia pism i dokumentów za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego w terminie 7 dni.

13.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, zgłoszenia wierzytelności do syndyka
z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
może dokonać wierzyciel, któremu przysługują należności:
A. z tytułu wynagrodzenia członka zarządu upadłego lub wynagrodzenia osoby
wykonującej

czynności

związane

z

zarządem

lub

nadzorem

nad

przedsiębiorstwem dłużnika;
B. z tytułu nakładów dokonanych przez małżonka upadłego na majątek wspólny,
który wszedł w skład masy upadłości;
C. alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień
objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.
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14.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, zgłoszenie wierzytelności alimentacyjnej
wniesionej

do

syndyka

z

pominięciem

systemu

teleinformatycznego

obsługującego postępowanie sądowe, syndyk:
A. niezwłocznie przekazuje sędziemu-komisarzowi, który zarządza wprowadzenie
treści zgłoszenia wierzytelności do systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie sądowe przez pracownika biura podawczego sądu;
B. składa do akt pomocniczych dla zgłoszeń wierzytelności złożonych z pominięciem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;
C. wprowadza do akt do zgłoszeń wierzytelności prowadzonych w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, a pismo zawierające
zgłoszenie wierzytelności wraz z załącznikami składa do zbioru dokumentów.
15.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sprostowania niedokładności, błędów
pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek na zatwierdzonej
liście wierzytelności dokonuje z urzędu albo na wniosek:
A. syndyk;
B. sędzia-komisarz albo referendarz sądowy;
C. wyłącznie sędzia-komisarz.

16.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości syndyk
przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia
planu likwidacyjnego:
A. niezwłocznie;
B. w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości;
C. w terminie 7 dni od wyznaczenia go syndykiem masy upadłości.

17.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na podstawie spisu inwentarza i innych
dokumentów upadłego oraz oszacowania, syndyk sporządza sprawozdanie
finansowe:
A. na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i przedkłada je sądowi
upadłościowemu w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości;
B. na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i niezwłocznie przedkłada je
sędziemu-komisarzowi;
C. na dzień ogłoszenia upadłości i niezwłocznie przedkłada je sędziemukomisarzowi.
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18.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku, gdy sędzia-komisarz
wstrzyma likwidację masy upadłości, syndyk może sprzedać z wolnej ręki bez
zezwolenia rady wierzycieli ruchomości, jeżeli jest to potrzebne do zaspokojenia
kosztów postępowania, a ponadto ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu
lub wskutek opóźnienia w sprzedaży straciłyby znacznie na wartości albo
których przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w
stosunku do ich wartości:
A. niezależnie od wstrzymania likwidacji masy upadłości, za zgodą rady wierzycieli;
B. dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
C. w zakresie określonym przez sędziego-komisarza.

19.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, za zobowiązania podatkowe upadłego,
także powstałe po ogłoszeniu upadłości, nabywca składników masy upadłości:
A. nie odpowiada;
B. odpowiada bez ograniczeń;
C. odpowiada do wysokości wartości nabytych składników masy upadłości.

20.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprzedaż nieruchomości dokonana
w postępowaniu upadłościowym powoduje wygaśnięcie praw oraz praw
i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą do
wykreślenia hipoteki jest:
A. postanowienie sędziego-komisarza;
B. umowa sprzedaży nieruchomości;
C. prawomocny plan podziału.

21.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku gdy nie można zbyć
składników masy upadłości, w tym nieruchomości lub jej ułamkowej części
z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników
majątku w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na
obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami, wyłączenia określonych
składników majątku z masy upadłości może dokonać:
A. sędzia-komisarz;
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B. rada wierzycieli;
C. zgromadzenie wierzycieli.

22.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego:
A. może być, po wyrażeniu zgody przez sędziego-komisarza, poprzedzona umową
dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu, jeżeli przemawiają za tym
względy ekonomiczne;
B.

może być, po wyrażeniu zgody przez radę wierzycieli, poprzedzona umową
dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu, jeżeli przemawiają za tym
względy ekonomiczne;

C.

nie może być poprzedzona umową dzierżawy na czas określony z prawem
pierwokupu.

23.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie
przedsiębiorstwa upadłego wnosi się w terminie:
A. dwóch tygodni od dnia ich przekazania sędziemu-komisarzowi;
B.

tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu-

komisarzowi;
C. 21 dni od dnia umieszczenia opisu i oszacowania w Rejestrze.

24.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprzedaż wierzytelności lub praw
majątkowych upadłego może nastąpić w drodze przetargu lub aukcji. Zgodę na
inną formę poszukiwania nabywcy, z jednoczesnym określeniem warunków
sprzedaży, może wyrazić:
A. rada wierzycieli;
B. zgromadzenie wierzycieli;
C. sąd upadłościowy.

25.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w postępowaniu upadłościowym
dochodzone są wierzytelności dwu lub więcej wierzycieli spadku,
przyjętego
odpowiada

po ogłoszeniu upadłości, za które masa upadłości
i

które

łącznie

przekraczają

wartość
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spadkowego, wierzytelności te umieszcza się

w planie

podziału:
A. bez ograniczeń co do wysokości wartości majątku spadkowego;
B. do wysokości wartości majątku spadkowego, w wysokości obniżonej
stosunkowo do wysokości każdej z nich;
C. odrębnym, dotyczącym funduszy uzyskanych ze sprzedaży masy spadkowej.

26.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, plan spłaty wierzycieli nie może
zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata w przypadku, gdy w drodze
wykonania planów podziału oraz planu spłaty dłużnik spłaci co najmniej:
A. 50% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności;
B. 70% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności;
C. 75% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności.

27.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w razie ogłoszenia upadłości na wniosek
złożony po śmierci niewypłacalnego dłużnika, skutki prawne związane
z przyjęciem spadku powstają:
A. z chwilą ogłoszenia upadłości;
B. z chwilą zatwierdzenia listy wierzytelności;
C. po zakończeniu postępowania upadłościowego.

28.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec
deweloperów syndyk może zaprzestać dalszego prowadzenia przedsięwzięcia
deweloperskiego za zgodą:
A. sędziego-komisarza;
B. rady wierzycieli;
C. sądu upadłościowego.

29.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych
tytułu V części trzeciej ustawy, powinien zawierać, między innymi, informację
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o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie
oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika:
A. w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
B. w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
C. w ostatnich trzech miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

30.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów
odrębnych tytułu V części trzeciej ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy, sąd
wyznacza:
A. syndyka i określa, czy funkcje sędziego-komisarza oraz zastępcy

sędziego-

komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy;
B. syndyka i sędziego-komisarza;
C. syndyka.

31.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, postępowaniem, które umożliwia
zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez
dłużnika bez udziału sądu, jest:
A. przyspieszone postępowanie układowe;
B. postępowanie sanacyjne;
C. postępowanie o zatwierdzenie układu.

32.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, zdolność restrukturyzacyjną
mają, między innymi:
A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne
nieprowadzące działalności gospodarczej;
B. banki krajowe;
C. finansowe spółki holdingowe w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia
nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

33.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, ilekroć w ustawie jest mowa
o „Rejestrze”, należy przez to rozumieć:
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A. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości;
B. Krajowy Rejestr Sądowy;
C. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

34.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, zawarcie umowy z nadzorcą
układu:
A. ogranicza dłużnika w zarządzie majątkiem do czynności zwykłego zarządu;
B. nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem;
C. oznacza, że nadzorca układu obejmuje zarząd masą układową.

35.

Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku prawomocnej
odmowy zatwierdzenia układu albo prawomocnego umorzenia postępowania
restrukturyzacyjnego, wynagrodzenie zarządcy ustala się w wysokości:
A. 25% wynagrodzenia ustalonego jako sumę pięciu części składowych, w granicach
od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia;
B. 30% wynagrodzenia ustalonego jako sumę pięciu części składowych, w granicach
od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia;
C. 50 % wynagrodzenia ustalonego jako sumę pięciu części składowych, w granicach
od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy wynagrodzenia.

36.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, sporządzając spis wierzytelności
nadzorca lub zarządca w osobnej rubryce umieszcza, między innymi,
uzasadnienie wierzytelności, które obejmuje:
A. wskazanie stanu faktycznego, z którego wynika wierzytelność oraz wskazanie
dokumentów jej dotyczących;
B. numer rachunku bankowego, na który ma być spełnione świadczenie na rzecz
wierzyciela;
C. wyłącznie wskazanie jakie dokumenty dotyczą wierzytelności.

37.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, pod rygorem nieważności,
sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku wymaga:
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A. zezwolenia rady wierzycieli albo sędziego-komisarza, jeżeli rada wierzycieli nie
została

ustanowiona,

bez

względu

na

wartość

składników

majątku

przeznaczonego do sprzedaży;
B. zezwolenia sędziego-komisarza, jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona,
a wartość składników majątku przeznaczonego do sprzedaży wynosi powyżej
500 000 zł;
C. zezwolenia sądu restrukturyzacyjnego, jeżeli wartość składników majątku
przeznaczonego do sprzedaży wynosi powyżej 1 000 000 zł.

38.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, do obowiązków nadzorcy
wykonania układu należy składanie:
A. do sądu restrukturyzacyjnego sprawozdania dotyczącego wykonywania planu
restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w terminach wynikających
z przyjętego i zatwierdzonego układu;
B. dłużnikowi sprawozdania dotyczącego wykonywania rat układowych;
C. do sądu restrukturyzacyjnego raz na trzy miesiące sprawozdania dotyczącego
wykonywania przez dłużnika planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania
układu.

39.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku uchylenia albo
wygaśnięcia układu i ogłoszenia upadłości dłużnika, wierzytelności umieszczone
w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym:
A. wierzyciele zobowiązani są ponownie zgłosić syndykowi z uwzględnieniem kwot
otrzymanych w ramach wykonania układu lub zaspokojenia wierzytelności w inny
sposób;
B. syndyk z urzędu umieszcza na liście wierzytelności umieszczone w spisie
wierzytelności z uwzględnieniem kwot otrzymanych w ramach wykonania układu
lub zaspokojenia wierzytelności w inny sposób;
C. stają się z mocy prawa listą wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

40.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, wyodrębnienie wierzycieli
objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o:

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

12

A. obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące
stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których wynikają
zobowiązania objęte propozycjami układowymi;
B. przychylność wierzycieli pozostających w stałych stosunkach prawnych
z dłużnikiem do zaakceptowania propozycji układowych;
C. dowolne kryteria korzystne dla wykonywania układu przez dłużnika.

41.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, rozporządzenie udziałem albo akcją
dokonane

przed

wpisem

spółki

kapitałowej

do

rejestru

albo

przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji
bez wartości nominalnej, jest:
A. ważne;
B. ważne pod warunkiem wpisania spółki do rejestru albo zarejestrowania
podwyższenia;
C. nieważne.

42.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, firma spółki jawnej:
A. powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo
nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe
oznaczenie „spółka jawna”;
B. powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników oraz
dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”, a pominięcie nazwiska albo firmy (nazwy)
któregokolwiek wspólnika jest niedopuszczalne;
C. może być obrana dowolnie.

43.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wierzyciel spółki jawnej, na podstawie
tytułu wykonawczego przeciwko spółce:
A. nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnika tej spółki;
B. może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tej spółki w przypadku, gdy
egzekucja

z

majątku

spółki

okaże

się

bezskuteczna

(subsydiarna

odpowiedzialność wspólnika), co nie stanowi jednak przeszkody do wniesienia
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powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się
bezskuteczna;
C. może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tej spółki, niezależnie od tego,
czy prowadzono wcześniej egzekucję z majątku spółki i czy okazała się ona
skuteczna.

44.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, postanowienie wspólników zwalniające
komandytariusza spółki komandytowej z obowiązku wniesienia wkładu jest:
A. zawsze ważne;
B. ważne, ale tylko w przypadku, gdy wkład tego komandytariusza nie przekracza
10% sumy komandytowej;
C. jest nieważne.

45.

Zgodnie

z

Kodeksem

spółek

handlowych,

kapitał

zakładowy

spółki

komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
A. 5 000 złotych;
B. 50 000 złotych;
C. 100 000 złotych.

46.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej, do
rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące likwidacji spółki:
A. jawnej;
B. komandytowej;
C. akcyjnej.

47.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku upadłości spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, jej rozwiązanie następuje po zakończeniu
postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek
o wykreślenie z rejestru składa:
A. zarząd spółki;
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B. likwidator spółki;
C. syndyk.

48.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa prostej spółki akcyjnej powinna
być zawarta w formie:
A. pisemnej;
B. z podpisami notarialnie poświadczonymi;
C. aktu notarialnego.

49.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w prostej spółce akcyjnej ustanawia
się:
A. tylko zarząd;
B. tylko radę dyrektorów;
C. zarząd albo radę dyrektorów.

50.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli w wyniku rezygnacji członka
zarządu spółki akcyjnej żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony,
a równocześnie żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek
zarządu składa rezygnację:
A. sądowi rejestrowemu;
B. akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut
spółki stanowi inaczej;
C. spółce, przesyłając ją listem poleconym do siedziby spółki.

51.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej
lub złej wiary:
A.

domniemywa się istnienie złej wiary;

B.

domniemywa się istnienie dobrej wiary;

C.

domniemywa się istnienie dobrej wiary, chyba że skutki prawne dotyczą
nieruchomości – wówczas domniemywa się istnienie złej wiary.

52.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za konsumenta uważa się:
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A. osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niepodsiadającą
osobowości prawnej dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
B. osobę fizyczną dokonującą jakiejkolwiek czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
C. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

53.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, własność nieruchomości:
A. nie może być przeniesiona pod warunkiem, ale może być przeniesiona
z zastrzeżeniem terminu;
B. może być przeniesiona pod warunkiem, ale nie może być przeniesiona
z zastrzeżeniem terminu;
C. nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.

54.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pisemne oświadczenie umieszczone na papierze
wartościowym na zlecenie i zawierające co najmniej podpis zbywcy, oznaczające
przeniesienie praw na inną osobę, to:
A. awal;
B. indos;
C. asygnata.

55.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony
pełnomocnictwo wygasa, jednakże pełnomocnik procesowy działa:
A. do chwili powzięcia informacji o śmierci mocodawcy;
B. jeszcze przez dwa tygodnie od daty śmierci mocodawcy;
C. do czasu zawieszenia postępowania.

56.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może oddalić powództwo
oczywiście bezzasadne:
A. wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy;
B. wyłącznie po doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej;
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C. na posiedzeniu niejawnym, bez doręczenia pozwu osobie wskazanej jako
pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.

57.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w czasie trwania wspólności
ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego:
A. może jednak rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania udziałem,
który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub
w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku;
B. nie może również rozporządzać udziałem, który w razie ustania wspólności
przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach
należących do tego majątku, może jednak zobowiązywać się do rozporządzania
tym udziałem;
C. nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania
udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym
lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

58.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, na potrzeby rozdzielności
majątkowej z wyrównaniem dorobków, dorobek każdego z małżonków oblicza
się według:
A. stanu majątku z chwili rozliczenia i według cen z chwili ustania rozdzielności
majątkowej;
B. cen i stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej;
C. stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili
rozliczenia.

59.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spory kompetencyjne
między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji
rządowej rozstrzyga:
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A. Prezes Rady Ministrów;
B. Rada Ministrów;
C. sąd administracyjny.
60.

Zgodnie z Kodeksem pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów
higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
A. Państwowa Inspekcja Handlowa;
B. Państwowa Inspekcja Pracy;
C. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

61.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski ma prawo
udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej,
posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli:
A. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
B. najpóźniej w dniu ogłoszenia terminu wyborów przez właściwy organ kończy
18 lat;
C. najpóźniej w dniu sporządzenia list wyborczych kończy 18 lat.

62.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zakazane jest stałe zatrudnianie
dzieci:
A. do lat 16;
B. do lat 17;
C. do lat 18.

63.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, między innymi, sprzedaż przedmiotu
zastawu skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym:
A. powoduje wygaśnięcie zastawu skarbowego z dniem sprzedaży przedmiotu
zastawu;
B. nie powoduje wygaśnięcia zastawu skarbowego, a zastaw skarbowy z mocy prawa
przechodzi na nabywcę przedmiotu zastawu;
C. powoduje wygaśnięcie przedmiotu zastawu z dniem oznaczonym przez strony
w umowie sprzedaży przedmiotu zastawu.
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64.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od
czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, między
innymi, takie jak:
A. umowy dożywocia;
B. ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej
służebności;
C. czynności w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami
lub przepisom o autostradach płatnych.

65.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku zmiany
właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy
ciąży na poprzednim właścicielu:
A. do dnia przeniesienia własności zarejestrowanego środka transportowego na
nowego właściciela;
B. do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności zarejestrowanego
środka transportowego;
C. do końca kwartału, w którym nastąpiło przeniesienie własności zarejestrowanego
środka transportowego.

66.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem
z działalności gospodarczej:
A. nie są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych
umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością
gospodarczą;
B. są, między innymi, przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz
innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych
z działalnością gospodarczą;
C. nie są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych
umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością
gospodarczą pod warunkiem, że umowy te zostały zawarte za zgodą właściwego
naczelnika urzędu skarbowego.
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67.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody
z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego
przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub
praw majątkowych:
A. nie są łączone z innymi przychodami osiągniętymi przez każdego wspólnika jako
osoby prawnej;
B. łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego
prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu
przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe;
C. łączy się z przychodami każdego wspólnika zawsze przyjmując, bez względu na
postanowienia umowy spółki, że udziały wspólników są równe.

68.

Zgodnie z ustawą – Prawo dewizowe, działalność kantorowa podmiotów innych
niż banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe i oddziały
instytucji kredytowych jest działalnością:
A. regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej;
B. regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, nie wymagającą wpisu do jakiegokolwiek rejestru;
C. wymagającą koncesji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

69.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych, przewidziana w tej ustawie rekompensata za koszty odzyskiwania
należności, jeżeli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych,
wynosi równowartość:
A. 40 euro;
B. 70 euro;
C. 100 euro.

70.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, dział czwarty księgi
wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące:
A. własności i użytkowania wieczystego;
B. ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym;
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C. hipotek.

71.

Zgodnie z ustawą o własności lokali, umowa o ustanowieniu odrębnej własności
lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej
własności:
A. niezbędny jest wpis do księgi wieczystej;
B. nie jest konieczny wpis do księgi wieczystej, odrębna własność powstaje na
skutek zawarcia umowy;
C. wymagany jest wpis do księgi wieczystej, wyłącznie jednak dla lokali
użytkowych.

72.

Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, przeniesienie
zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem
wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem. Przeniesienie zastawu rejestrowego
przysługującego administratorowi zastawu jest skuteczne od:
A. daty zawarcia umowy przeniesienia zastawu;
B. chwili wpisu do rejestru zastawów nowego zastawnika upoważnionego do
pełnienia funkcji administratora zastawu;
C. daty uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie nabywcy do
rejestru zastawów.

73.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, kadencja rady nadzorczej
spółdzielni mieszkaniowej nie może trwać dłużej niż:
A. 2 lata;
B. 3 lata;
C. 5 lat.

74.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach
o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu
zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową
wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż:
A. 100 000 złotych;
B. 150 000 złotych;
C. 200 000 złotych.
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75.

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwa
zakładowe obejmują zasięg działania jednostki organizacyjnej, w której zostały
utworzone. Zasób archiwalny archiwów zakładowych służy potrzebom jednostek,
w których archiwa te zostały utworzone. Do korzystania z tego zasobu przez
osoby trzecie konieczne jest zezwolenie:
A. kierownika jednostki organizacyjnej, w której istnieje archiwum zakładowe;
B. dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego;
C. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

76.

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, prawo zabudowy nieruchomości
gruntowej ma:
A. każdy, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami;
B. wyłącznie ten, kto jest właścicielem nieruchomości gruntowej, która ma być
zabudowana i pod warunkiem wykazania zgodności zamierzenia budowlanego
z przepisami;
C. wyłącznie ten, kto jest właścicielem nieruchomości lub którego tytuł prawny do
nieruchomości gruntowej wskazuje, że jest użytkownikiem wieczystym i pod
warunkiem wykazania zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

77.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobrane samodzielnie
wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych
do Rejestru:
A. nie mają mocy zrównanej z dokumentami urzędowymi wydanymi przez Centralną
Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
B. mają moc zrównaną z mocą dokumentów urzędowych wydanych przez Centralną
Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
C. nie mają mocy zrównanej z dokumentami urzędowymi wydanymi przez Centralną
Informację Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że zostaną im nadane przez
właściwy sąd lub organ klauzule za zgodność z oryginałem.
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78.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawcą majątkowym
jest:
A. osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania
nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy;
B. osoba fizyczna albo osoba prawna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy;
C. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej

posiadająca

uprawnienia

zawodowe

w

zakresie

szacowania

nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy.

79.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, w razie nieopłacenia
składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, co do zasady, może wymierzyć płatnikowi składek opłatę
dodatkową do wysokości:
A. 150 % nieopłaconych składek;
B. 125 % nieopłaconych składek;
C. 100 % nieopłaconych składek.

80.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jeżeli czas trwania umowy o usługi
finansowe zawartej na odległość nie jest oznaczony, każda ze stron może ją
wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem:
A. trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy
termin wypowiedzenia;
B. dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy
termin wypowiedzenia;
C. miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin
wypowiedzenia.

81.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego
rachunku powierniczego obciążają:
A. bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy;
B. dewelopera;
C. nabywcę przedsięwzięcia deweloperskiego.
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82.

Zgodnie

z

ustawą

o

spłacie

niektórych

niezaspokojonych

należności

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych,
kwoty odzyskane od wykonawcy z tytułu roszczenia o zwrot środków
wypłaconych na podstawie umowy i od przedsiębiorcy z tytułu roszczenia o zwrot
zaliczki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje
niezwłocznie:
A. na rachunek właściwego miejscowo dla wykonawcy lub przedsiębiorcy
naczelnika urzędu skarbowego;
B. na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego;
C. na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.

83.

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności
gospodarczej na okres:
A. od 30 dni do 36 miesięcy;
B. od 10 dni do 12 miesięcy;
C. od 30 dni do 24 miesięcy.

84.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectwa pracy, w razie wygaśnięcia
stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza
świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika.
Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę
rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą
tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca
wydaje świadectwo pracy w ciągu:
A. 7 dni od dnia złożenia wniosku;
B. 10 dni od dnia złożenia wniosku;
C. 14 dni od dnia złożenia wniosku.

85.

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, co do zasady,
udziela:
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A. minister właściwy do spraw gospodarki;
B. minister właściwy do spraw finansów publicznych;
C. właściwy dla przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego.

86.

Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu
na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego:
A. nie jest zbywalne i nie podlega dziedziczeniu;
B. nie jest zbywalne ale podlega dziedziczeniu;
C. jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

87.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik:
A. nie jest funkcjonariuszem publicznym;
B. jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym;
C. jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie okręgowym.

88.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w Rejestrze ujawnia się
informacje, między innymi, o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz
jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, jeżeli wobec nich są albo były prowadzone:
A. postępowania upadłościowe, ale nie ujawnia się informacji o wtórnych
postępowaniach upadłościowych;
B. postępowania upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe;
C. wtórne

postępowania

upadłościowe,

ale

nie

ujawnia

się

informacji

o postępowaniach upadłościowych.

89.

Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, jeżeli wobec osoby
posiadającej

licencję

doradcy

restrukturyzacyjnego

jest

prowadzone

postępowanie o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie i ustanowiono dla
niej doradcę tymczasowego, to:
A. Minister Sprawiedliwości zawiesza tej osobie prawa wynikające z licencji
doradcy restrukturyzacyjnego;
B. Minister Sprawiedliwości cofa tej osobie licencję doradcy restrukturyzacyjnego;
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C. pozostaje to bez wpływu na prawa tej osoby wynikające z licencji doradcy
restrukturyzacyjnego.

90.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, na podstawie zapisów na kontach księgi
głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec
miesiąca, sporządza się:
A. bilans;
B. inwentarz;
C. zestawienie obrotów i sald.

91.

Zgodnie z nauką ekonomii, wyrażony w procentach koszt użycia kapitału, przy
którym wartość aktualna netto przepływów pieniężnych przedsięwzięcia
inwestycyjnego jest równa zero, to:
A. stopa lombardowa;
B. wewnętrzna stopa zwrotu (IRR);
C. stopa referencyjna.

92.

Zgodnie z nauką ekonomii, do majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw
zaliczamy, między innymi, metody:
A. księgową skorygowaną i likwidacyjną;
B. dyskonta zysku i rosnącej dywidendy Gordona;
C. współczynnika P/E i współczynnika P/BV.

93.

Zgodnie z nauką ekonomii, kategoria ratingowa „CCC” beneficjenta stosowana
w procedurze udzielania pomocy publicznej, oznacza:
A. złą kategorię ratingu/trudności finansowe;
B. zadowalającą kategorię ratingu;
C. wysoką kategorię ratingu.

94.

Zgodnie z nauką ekonomii, iloraz aktywów bieżących i zobowiązań bieżących jest
określany jako wskaźnik:
A. natychmiastowej płynności finansowej;
B. bieżącej płynności finansowej;
C. rotacji zobowiązań.
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95.

Zgodnie z nauką ekonomii, koszty wydziałowe, ogólnego zarządu i sprzedaży
stanowią przykłady kosztów:
A. w układzie rodzajowym;
B. w układzie kalkulacyjnym;
C. zmiennych.

96.

Zgodnie z nauką ekonomii, koszt przeciętny stały wraz ze wzrostem produkcji:
A. zmniejsza się;
B. nie ulega zmianie;
C. zwiększa się.

97.

Zgodnie z nauką ekonomii, w przypadku, gdy na giełdzie wyraźną przewagę
zdobywa grupa klientów oczekująca wzrostu notowań akcji, zachodzi zjawisko:
A. bessy;
B. hossy;
C. stabilizacji.

98.

Zgodnie z nauką ekonomii, w rachunku przepływów pieniężnych strumienie
środków pieniężnych są wykazywane odrębnie dla działalności:
A. wytwórczej i usługowej;
B. krajowej i zagranicznej;
C. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

99.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, teoria wzmocnienia zakłada istnienie czterech
podstawowych rodzajów wzmocnienia wynikających z określonego zachowania
w organizacji, które nasilają lub podtrzymują zachowanie albo osłabiają je lub
redukują. Są to:
A. wzmocnienie pozytywne, unikanie, karanie i eliminacja;
B. upomnienie, nagana, kara pieniężna i zwolnienie;
C. pochwała, wyróżnienie, nagroda pieniężna i awans.

100.

Zgodnie z naukami o zarządzaniu, całościowy cykl życia produktu składa się
z następujących faz (stadiów):
A. testowania, stabilizacji i likwidacji;
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B. rozwoju i wygaszania;
C. wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i schyłku.
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