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Pouczenie: 

 

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

stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi w wyznaczonych 

miejscach.  

2. Każdy zdający otrzymuje: 

1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 24 stronach,  

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

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

kolejno ponumerowane strony od 1 do 24 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  
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10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku 

do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może zgłosić również: 

A. spółka powiązana; 

B. spółka dominująca; 

C. spółka córka. 

 

2. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, informację o prawomocności 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się w: 

A. Biuletynie Informacji Publicznej sądu; 

B. Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 

C. Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

 

3. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, małżonek upadłego może dochodzić  

w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, 

zgłaszając tę wierzytelność syndykowi: 

A. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe; 

B.    za pośrednictwem operatora pocztowego albo systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe, według jego wyboru; 

C. wyłącznie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

4. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wierzyciel, który otrzymał przed 

ogłoszeniem upadłości jakiekolwiek świadczenie na mocy wyroku uznającego 

czynność upadłego za bezskuteczną: 

A. nie ma obowiązku wydania otrzymanego świadczenia masie upadłości pod 

warunkiem, że zezwolił na to sędzia-komisarz; 

B. ma obowiązek wydania otrzymanego świadczenia masie upadłości; 

C. nie ma obowiązku wydania otrzymanego świadczenia masie upadłości. 

 

5. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w przypadku śmierci syndyka  

o wynagrodzeniu syndyka sąd orzeka: 

A. wyłącznie na wniosek spadkobierców syndyka; 

B. z urzędu; 

C. wyłącznie na wniosek upadłego; 
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6. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, zastępca syndyka, jeżeli został 

ustanowiony, składa sprawozdanie w zakresie swoich czynności: 

A. sądowi; 

B. sędziemu komisarzowi; 

C. syndykowi. 

 

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

w przedmiocie upomnienia lub nałożenia grzywny na syndyka, syndykowi 

przysługuje zażalenie do: 

A. sądu drugiej instancji; 

B. sądu upadłościowego jako sądu pierwszej instancji;  

C. rady wierzycieli; 

 

8. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, rada wierzycieli składająca się z trzech 

członków podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany syndyka: 

A. jednomyślnie; 

B. większością głosów; 

C. kwalifikowaną większością głosów. 

 

9. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sumy pieniężne wchodzące do masy 

upadłości oraz sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo, jeżeli 

nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk:  

A. składa do depozytu sądowego; 

B. inwestuje w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa; 

C. składa na oprocentowany rachunek bankowy lub na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów. 

 

10. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, pobrane samodzielnie wydruki 

komputerowe orzeczeń, pism i dokumentów utrwalonych w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe mają moc urzędowo 

poświadczonych odpisów oraz wyciągów, jeżeli: 

A. zostały przedłożone w sekretariacie sądu i poświadczone przez sekretarza sądowego 

za zgodność z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym; 

B. mają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe; 

C. zostały przedłożone w sekretariacie sądu i poświadczone przez Centralną Informację 

Krajowego Rejestru Zadłużonych za zgodność z danymi zawartymi w systemie 

teleinformatycznym. 
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11. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, syndyk zobowiązuje wierzyciela, który 

zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania 

wierzytelności, do wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania 

upadłościowego wynikłych z tego zgłoszenia: 

A. nawet, jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela; 

B. tylko wtedy, jeżeli opóźnienie powstało z winy wierzyciela; 

C. tylko wtedy, gdy wynika to z zarządzenia sędziego-komisarza.  

 

12. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w razie wniesienia przez wierzyciela  

skargi na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności, syndyk  

w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi przekazuje sędziemu-

komisarzowi skargę wraz ze zgłoszeniem wierzytelności oraz zarządzeniem  

o zwrocie zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem: 

A. operatora pocztowego albo systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe, zgodnie z zarządzeniem sędziego-komisarza; 

B. wyłącznie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe; 

C. wyłącznie operatora pocztowego. 

 

13. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, na liście wierzytelności umieszcza się 

wierzytelność zgłoszoną przez współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub banku 

otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela jako wierzytelność: 

A. warunkową, która uprawnia do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli; 

B. warunkową, która nie uprawnia do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli; 

C. bezwarunkową, która nie uprawnia do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. 

 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia 

o złożeniu listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć sprzeciw co do odmowy 

uznania zgłoszonej przez niego wierzytelności do: 

A. syndyka; 

B. sędziego-komisarza; 

C. sędziego-komisarza za pośrednictwem syndyka; 
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15. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie 

wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli wniosek o zawarcie układu  

w postępowaniu upadłościowym: 

A. zostanie pozytywnie rozpoznany przez sąd upadłościowy; 

B. jest popierany przez członka rady wierzycieli albo członków rady wierzycieli, 

posiadających łącznie co najmniej 20% sumy wierzytelności przysługujących 

wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem; 

C. jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 

50% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uprawnionym  

do głosowania nad układem. 

 

16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może 

nastąpić w drodze przetargu lub aukcji. Wyboru oferenta dokonuje: 

A.   syndyk, a wybór wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza; 

B.   rada wierzycieli, a wybór wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza; 

C.   sędzia-komisarz, a wybór wymaga zatwierdzenia przez sąd upadłościowy. 

 

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

inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką podlegają zaspokojeniu z sumy 

uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji 

tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania upadłościowego w wysokości:  

A.   nieprzekraczającej piątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż  

o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku 

wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości; 

B.   nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak 

niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku 

wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości; 

C.   nieprzekraczającej dwudziestej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak 

niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku 

wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości. 

 

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, plan podziału wykonuje się: 

A.   w miarę wpływu do masy upadłości sum, podlegających podziałowi;  

B.  niezwłocznie po zatwierdzeniu planu podziału przez sędziego-komisarza, ale nie 

przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości; 

C.   po upływie terminu do wniesienia zarzutów od planu podziału. 
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19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w sprawach o złożenie do depozytu 

sądowego orzeka: 

A.   sędzia-komisarz; 

B.   sąd miejsca wykonania zobowiązania; 

C.   sąd miejsca zamieszkania dłużnika. 

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po umorzeniu postepowania 

upadłościowego:  

A. wszelkie niezakończone postępowania cywilne, które wszczął syndyk, umarza się; 

B. umarza się wszczęte przez syndyka niezakończone procesy o uznanie  

za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli; 

C. upadły wchodzi na miejsce syndyka do wszczętych i niezakończonych procesów  

o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą dla 

wierzycieli. 

 

21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po zakończeniu postępowania 

upadłościowego, wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej 

części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, 

może złożyć: 

A.   wspólnik spółki z o.o., wobec której prowadzone było postępowanie upadłościowe; 

B. członek zarządu spółki z o.o., wobec której prowadzone było postępowanie 

upadłościowe; 

C.  upadły będący osobą fizyczną. 

 

22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku ustalenia, że upadły 

doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie 

lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony  

na okres krótszy, niż: 

A.   czterdzieści osiem miesięcy ani dłuższy niż dziewięćdziesiąt sześć miesięcy; 

B.   trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące; 

C.   sześćdziesiąt miesięcy ani dłuższy niż sto dwadzieścia miesięcy. 
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23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po wykonaniu przez upadłego obowiązków 

określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu 

wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego, niewykonanych  

w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, które nie zostały zaspokojone  

w postępowaniu upadłościowym. Umorzeniu podlegają między innymi: 

A.   zobowiązania o charakterze alimentacyjnym; 

B.   zobowiązania do zapłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę; 

C.   zobowiązania do zapłaty kar grzywny, orzeczonych przez sąd. 

 

24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie prawomocnego odrzucenia albo 

oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe: 

A.   znosi się;  

B.   podlega uchyleniu; 

C.   podlega umorzeniu. 

 

25. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, postanowienie o pozbawieniu prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki 

cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, 

członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, 

przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia: 

A.   obwieszcza się po uprawomocnieniu; 

B.   obwieszcza się po ogłoszeniu; 

C.   nie obwieszcza się. 

 

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

deweloperów, uchwała nabywców we wstępnym głosowaniu nabywców nad 

propozycjami układowymi w zakresie ich dotyczącym, zostaje przyjęta, jeżeli:  

A. wypowie się za nią większość głosujących nabywców, którzy oddali ważny głos, 

mających łącznie co najmniej połowę sumy wierzytelności przysługujących 

głosującym nabywcom; 

B. wypowie się za nią większość głosujących nabywców, którzy oddali ważny głos, 

mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym 

nabywcom; 

C. wypowiedzą się za nią nabywcy deklarujący łącznie dopłaty wystarczające zgodnie  

z treścią propozycji układowych do sfinansowania dokończenia przedsięwzięcia 

deweloperskiego. 
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27. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postepowaniu upadłościowym osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych 

tytułu V części trzeciej ustawy, toczącym się w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy: 

A. sąd ustala wynagrodzenie wstępne na wniosek syndyka, złożony po złożeniu planu 

likwidacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku; 

B. sąd ustala wynagrodzenie wstępne na wniosek syndyka, złożony po złożeniu planu 

likwidacyjnego, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; 

C. nie stosuje się przepisów o wynagrodzeniu wstępnym syndyka. 

 

28. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości 

wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów 

odrębnych tytułu V części trzeciej ustawy: 

A. uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

składników majątku o znacznej wartości;  

B. wyłącznie upadły może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

składników majątku o znacznej wartości; 

C. wyłącznie wierzyciel może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

składników majątku o znacznej wartości. 

 

29. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych tytułu V 

części trzeciej ustawy, jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4911 ust. 1 

ustawy, a do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, to: 

A.  czynność tę wykonuje sąd upadłościowy, w składzie w którym orzekł o ogłoszeniu 

upadłości; 

B.   czynność tę wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy 

o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio; 

C.   czynność tę wykonuje referendarz sądowy. 

 

30. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych tytułu V 

części trzeciej ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy, syndyk może upoważnić 

upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości: 

A.   na piśmie, do upoważnienia stosuje się odpowiednio przepisy o pełnomocnictwie; 

B.   w dowolnej formie, za zgodą sądu; 

C.   w dowolnej formie, za zgodą wierzycieli. 
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31. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, przyspieszone postępowanie 

układowe umożliwia dłużnikowi: 

A. zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności  

w uproszczonym trybie;  

B.   zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli bez udziału 

sądu; 

C. przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych oraz zawarcie układu,  

po sporządzeniu spisu wierzytelności, rozpoznaniu sprzeciwów od spisu 

wierzytelności i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 

 

32. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca sądowy i zarządca pełnią 

swoje funkcje do dnia: 

A. wydania postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu lub o umorzeniu postępowania; 

B. zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się 

postanowienia o jego umorzeniu; 

C. uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 

 

33. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, po powołaniu nadzorcy sądowego 

dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy 

sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. W takim 

przypadku zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności  

w terminie: 

A.  trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego 

zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna; 

B.  czterdziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego 

zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest bezskuteczna w stosunku do masy 

restrukturyzacyjnej; 

C.   sześćdziesięciu dni od dnia jej dokonania. Sędzia-komisarz z urzędu lub na wniosek 

nadzorcy sądowego może uznać za bezskuteczną w stosunku do masy 

restrukturyzacyjnej czynność dłużnika przekraczającą zakres zwykłego zarządu, 

dokonaną bez wymaganej zgody. 

 

34. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, zarządca: 

A.  odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej 

bez ograniczeń; 

B.   odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej, 

do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej doradcy restrukturyzacyjnego; 

C. nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy 

sanacyjnej. 
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35.  Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, ostateczne wynagrodzenie zarządcy:  

A.   może zostać ustalone wyłącznie postanowieniem sądu niezwłocznie po zakończeniu 

albo prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego; 

B. może zostać również ustalone odrębną uchwałą zgromadzenia wierzycieli, 

podejmowaną wraz z uchwałą w przedmiocie przyjęcia układu z zastosowaniem tych 

samych wymogów co do kworum i wymaganych większości; 

C. może zostać również ustalone odrębną uchwałą zgromadzenia wierzycieli, 

podejmowaną jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy 

oddali ważny głos, mających co najmniej połowę sumy wierzytelności 

przysługujących głosującym wierzycielom. 

 

36.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w ramach realizacji układu 

wykonanie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej następuje: 

A. w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w NBP  

z dnia wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu; 

B. w walucie obcej, chyba że propozycje układowe stanowią inaczej; 

C. w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w NBP  

z dnia sporządzenia spisu wierzytelności. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, układ przyjęty przez zgromadzenie 

wierzycieli zatwierdza: 

A. sąd, zawierając w sentencji postanowienia treść układu; 

B. sędzia-komisarz, zawierając w sentencji postanowienia treść układu; 

C. sąd, wymieniając w sentencji postanowienia wszystkich wierzycieli z podziałem na 

wierzycieli objętych i nieobjętych układem. 

 

38.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, układ częściowy zostaje przyjęty, 

jeżeli za przyjęciem układu częściowego głosowała większość wierzycieli, którzy 

oddali ważny głos, mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności 

przysługującej: 

A. głosującym wierzycielom i wierzycielom wyłączonym od głosowania; 

B. głosującym wierzycielom objętym układem częściowym; 

C. wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania. 
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39.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o zatwierdzenie 

układu uznaje się, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają: 

A. w dniu wydania postanowienia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. 

B. z dniem układowym;  

C. z dniem uprawomocnienia się dnia układowego. 

 

40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, postanowienia dotyczące ogółu 

wierzycieli wydane na posiedzeniu niejawnym: 

A. doręcza się wyłącznie nadzorcy albo zarządcy; 

B. doręcza się nadzorcy albo zarządcy oraz wszystkim wierzycielom; 

C. nie są doręczane wierzycielom. 

 

41. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przedmiotem wkładu niepieniężnego  

do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przeznaczonego  

na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być:  

A. zbywalna wierzytelność;  

B. prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług; 

C. prawo własności rzeczy położonej poza granicami RP. 

 

42. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki jawnej nie stanowi 

inaczej:  

A. ustanowienie albo odwołanie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników 

mających prawo prowadzenia spraw spółki; 

B. ustanowić albo odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia 

spraw spółki; 

C. ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo 

prowadzenia spraw spółki, a odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo 

prowadzenia spraw spółki. 

 

43. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik spółki jawnej:  

A. może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd, tylko wtedy gdy 

umowa spółki tak stanowi; 

B. może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd, a przeciwne 

postanowienia umowy są nieważne; 

C. nie może żądać rozwiązania spółki przez sąd. 
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44. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, komandytariusz:  

A. ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać 

księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności; 

B. ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, ale nie ma 

prawa przeglądać ksiąg i dokumentów celem sprawdzenia jego rzetelności; 

C. nie ma prawa żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy ani 

przeglądać ksiąg i dokumentów celem sprawdzenia jego rzetelności, może jednak 

żądać powołania biegłego rewidenta, który zbada jego rzetelność. 

 

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

akcyjnej powinien wynosić co najmniej:  

A. 50.000 euro; 

B. 50.000 zł; 

C. 100.000 zł. 

 

46. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ogłoszenie upadłości akcjonariusza spółki 

komandytowo-akcyjnej:  

A. zawsze stanowi przyczynę rozwiązania spółki; 

B. stanowi przyczynę rozwiązania spółki, ale tylko wtedy, gdy liczba akcjonariuszy jest 

mniejsza niż trzy; 

C. nie stanowi przyczyny rozwiązania umowy spółki. 

 

47. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którego wkład niepieniężny został zawyżony oraz członkowie 

zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie 

wyrównać spółce brakującą wartość, jeżeli wartość wkładu niepieniężnego została: 

A. choćby nieznacznie zawyżona w stosunku do jego wartości zbywczej w dniu 

zawarcia umowy spółki; 

B. znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy 

spółki; 

C. zawyżona w stosunku do jego wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, 

chyba że od obowiązku tego wspólnik oraz członkowie zarządu zostaną zwolnieni. 

 

48. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wkłady do prostej spółki akcyjnej 

powinny zostać wniesione do spółki w całości:  

A. przed zgłoszeniem spółki do rejestru;  

B. przed zarejestrowaniem; 

C. w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. 
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49. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, okres sprawowania funkcji przez członka 

zarządu spółki akcyjnej (kadencja) nie może być dłuższy niż:  

A. trzy lata;  

B. cztery lata; 

C. pięć lat. 

 

50.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wniosek o wpis przekształcenia  

do rejestru wnoszą: 

A. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki 

przekształcanej; 

B. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki 

przekształconej; 

C. wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji łącznie 

spółki przekształconej oraz spółki przekształcanej. 

 

51. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, za zobowiązania zaciągnięte przez 

jednego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb 

rodziny:  

A. zawsze odpowiedzialny jest wyłącznie małżonek, który zaciągnął to zobowiązanie;  

B. odpowiedzialni są oboje małżonkowie w częściach równych;  

C. odpowiedzialni są oboje małżonkowie solidarnie. 

 

52. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w czasie trwania wspólności 

ustawowej zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 

A. czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej  

do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach 

działalności zarobkowej;  

B. każdej czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego 

małżonka; 

C. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo 

przyjętych. 
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53. 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 zawarta powinna być w formie:  

A. dokumentowej;  

B. pisemnej dla celów dowodowych;  

C. aktu notarialnego. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej 

formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez 

zachowania zastrzeżonej formy jest:  

A. zawsze nieważna; 

B. nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności; 

C. ważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje, że w braku właściwej formy czynność 

jest ważna. 

 

55. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone:  

A. pod rygorem nieważności na piśmie; 

B. na piśmie dla celów dowodowych; 

C. w dowolnej formie. 

 

56. 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 dłużnika w chwili spełnienia świadczenia; 

jeżeli dłużnik zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu 

zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania; 

B. 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; 

C. w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia 

świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po 

powstaniu zobowiązania, dłużnik ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę 

kosztów przesłania. 
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57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, powództwo o wykonanie umowy 

sprzedaży rzeczy ruchomej może być wytoczone przed sąd miejsca jej wykonania. 

Za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia 

charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku 

sprzedaży rzeczy ruchomych: 

A.  miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego; 

B.  miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone; 

C.  miejsce siedziby banku, w którym znajduje się rachunek bankowy, na który miało 

wpłynąć świadczenie pieniężne należne za sprzedaż rzeczy. 

 

58. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, dokument prywatny sporządzony  

w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że: 

A. miało miejsce to, co zostało w nim stwierdzone; 

B. osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie; 

C.  jego treść odpowiada prawu. 

 

59. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – organ właściwy  

do załatwienia skargi powinien ją załatwić: 

A. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni; 

B. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni; 

C. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

 

60. Zgodnie z Kodeksem pracy – jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony 

następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych 

przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego 

rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, 

najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi: 

A. nie przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia; 

B. przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu 

wypowiedzenia; 

C. przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu 

wypowiedzenia, o ile uprawnienie to przewidziane jest w regulaminie lub statucie 

określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 
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61. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek ochrony konsumentów, 

użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, 

prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, 

ciąży na: 

A. władzach publicznych; 

B. Radzie Ministrów i administracji rządowej; 

C. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

62. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązanym do ponoszenia 

ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków: 

A. jest wyłącznie obywatel Rzeczypospolitej Polskiej; 

B. jest każdy; 

C. jest tylko osoba fizyczna lub osoba prawna. 

 

63. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisy w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, dotyczące osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały 

umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu, sąd rejestrowy wykreśla: 

A. z urzędu; 

B. na wniosek; 

C. z urzędu i na wniosek. 

 

64. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w Rejestrze ujawnia się 

informacje o toczących się obecnie albo w przeszłości postępowaniach 

upadłościowych prowadzonych: 

A. wyłącznie wobec osób fizycznych; 

B. wyłącznie wobec osób prawnych;  

C. wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 

65. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, tytuł kwalifikowanego 

doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje: 

A. Minister Sprawiedliwości w drodze decyzji administracyjnej; 

B. prezes właściwego sądu okręgowego w drodze powołania; 

C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze mianowania. 
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66. 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. 

 

67. Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców, interpretacja indywidualna jest 

wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla 

przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia 

postępowania. Nie zmienia się interpretacji: 

A. która była korzystna dla przedsiębiorcy; 

B. w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne; 

C. od wydania której upłynęły 3 lata. 

 

68. Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców, koncesja, zezwolenie albo wpis  

do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie całego kraju przez czas: 

A. określony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; 

B. nieokreślony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; 

C. nie dłuższy niż 3 lata, chyba że koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej określają dłuższy okres. 

 

69. Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, uczestnikami procesu budowlanego 

w rozumieniu tej ustawy, są: 

A. inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub 

kierownik robót oraz wykonawcy robót budowlanych; 

B. inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i autor projektu, kierownik 

budowy lub kierownik robót; 

C. inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub 

kierownik robót. 

 

70. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, postanowienia umowy o oddaniu 

nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania 

z tej nieruchomości: 

A. nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej; 

B. podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej; 

C. podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej wyłącznie wówczas, gdy nieruchomość 

gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków. 
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71. Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej, jeżeli zgłoszenia wynalazku, 

wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co 

najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, 

prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji:  

A. przysługuje każdej z tych osób; 

B. nie przysługuje żadnej z tych osób;  

C. przysługuje osobie wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego. 

 

72. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jeżeli organy 

państwowe lub państwowe jednostki organizacyjne oraz organy jednostek 

samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne, które trwale 

zaprzestały działalności, nie przekazały materiałów archiwalnych do archiwum 

państwowego, materiały te przejmuje i przekazuje do właściwego archiwum 

państwowego: 

A. minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

B. organ nadrzędny nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają 

działalności, a w przypadku braku takiego organu – organ sprawujący nad nimi 

nadzór; 

C. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. 

 

73. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, przepisów ustawy nie stosuje się  

do umów: 

A. zwieranych na odległość; 

B. dotyczących gier hazardowych; 

C. zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. 

 

74. Zgodnie z ustawą o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, 

niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który 

zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na 

roboty budowlane udzielone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace dokonuje się w formie: 

A. pisemnej; 

B. ustnej do protokołu; 

C. elektronicznej. 
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75. Zgodnie z ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 

restrukturyzacji przedsiębiorców, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może 

być udzielone: 

A. mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy; 

B. wyłącznie mikro przedsiębiorcy; 

C. wyłącznie małemu przedsiębiorcy. 

 

76. Zgodnie z ustawą - Prawo dewizowe, rezydenci i nierezydenci przekraczający 

granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub 

organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota 

dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub 

zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie 

równowartość:  

A. 2 000 euro; 

B. 5 000 euro; 

C. 10 000 euro. 

 

77. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie  

w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku 

Polskiego obowiązującą w dniu:  

A. powstania wierzytelności; 

B. wymagalności wierzytelności; 

C. 1 stycznia danego roku - do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia  

30 czerwca oraz 1 lipca danego roku - do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca 

do dnia 31 grudnia. 

 

78. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedmiotem hipoteki może być 

także:  

A. użytkowanie;  

B. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;  

C. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.  
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79. Zgodnie z ustawą o własności lokali, jeżeli nie umówiono się inaczej, do zarządu 

nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności, jeżeli liczba lokali 

wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego 

właściciela, nie jest większa niż: 

A. trzy (mała wspólnota mieszkaniowa); 

B. pięć (mała wspólnota mieszkaniowa); 

C. siedem (mała wspólnota mieszkaniowa).  

 

80. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, sądem miejscowo 

właściwym do dokonania wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów jest sąd, 

w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba): 

A. wierzyciela; 

B. zastawnika; 

C. zastawcy. 

 

81. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, walne zgromadzenie spółdzielni 

mieszkaniowej jest ważne: 

A. niezależnie od liczby obecnych na nim członków; 

B. jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków; 

C. jeżeli jest na nim obecnych ponad połowa członków. 

 

82. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd zwraca z urzędu 

połowę opłaty od pisma: 

A. wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu 

zapłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody 

sądowej po rozpoczęciu rozprawy; 

B. zwróconego wskutek braków formalnych; 

C. wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu 

zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem 

rozprawy przed sądem pierwszej instancji. 
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83. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectwa pracy, w razie prawomocnego 

orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu 

nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik: 

A. w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przedkłada 

pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego 

świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy; 

B. w terminie 7 dni może żądać od pracodawcy wydania nowego świadectwa pracy 

uzupełnionego o treść wydanego orzeczenia sądu pracy; 

C. ma obowiązek posługiwania się dotychczasowym świadectwem wraz z załączonym 

prawomocnym orzeczeniem sądu pracy stwierdzającym nieuzasadnione rozwiązanie 

przez niego umowy o pracę i o zasądzeniu odszkodowania, pod rygorem 

odpowiedzialności za wykroczenie. 

 

84. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, sprzedaż przedmiotu zastawu 

skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym powoduje: 

A. wygaśnięcie zastawu skarbowego; 

B. przeniesienie praw i obowiązków na każdego następnego nabywcę przedmiotu 

zastawu skarbowego; 

C. wykreślenie wpisu zastawu skarbowego z rejestru zastawów skarbowych. 

 

85. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania dla 

budynków lub ich części stanowi: 

A. powierzchnia zabudowy; 

B. powierzchnia użytkowa; 

C. wartość z ewidencji gruntów i budynków. 

 

86. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygaśnięcie zarządu 

sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego: 

A. jest równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 

w spadku; 

B. nie jest równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 

w spadku; 

C. nie jest równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej przedsiębiorstwa  

w spadku, o ile zgodę w tym zakresie wyrazi, w terminie 2 miesięcy od dnia śmierci 

przedsiębiorcy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego. 
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87. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, odlicza od podstawy 

opodatkowania koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-

rozwojową: 

A. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych; 

B. każdy podatnik bez względu na źródło uzyskiwania przychodów; 

C. podatnik uzyskujący wyłącznie przychody z zysków kapitałowych. 

 

88. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczki udzielone 

przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej podlegają: 

A. opodatkowaniu stawką 0,5% kwoty lub wartości pożyczki; 

B. opodatkowaniu stawką 1% kwoty lub wartości pożyczki; 

C. zwolnieniu od podatku. 

 

89. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, przedawnienie należności  

z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub 

następcy prawnego następuje po upływie: 

A. 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana; 

B. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana; 

C. 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. 

 

90. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, co do zasady, środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według: 

A. wartości rynkowej; 

B. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji 

wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 

C. bieżącej wartości odtworzeniowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości rynkowej. 

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, równe płatności okresowe zawierające ratę kapitałową  

i odsetki przy spłacie kredytu określane są jako raty: 

A. bezkosztowe; 

B. balonowe;  

C. annuitetowe. 
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92. Metody wyceny przedsiębiorstwa, które opierają się na prognozach rachunku 

zysków i strat lub przepływów pieniężnych, to metody: 

A. dyskontowe; 

B. majątkowe;  

C. odtworzeniowe. 

 

93. Zgodnie z nauką ekonomii, pomoc publiczna horyzontalna dla przedsiębiorstw  

to pomoc, która:  

A. przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od miejsca (regionu) 

prowadzenia działalności czy sektora gospodarki, udzielana w celu rozwiązania 

określonego problemu; 

B. pomoc, która jest prowadzona w długim horyzoncie czasowym (minimum pięciu 

lat);  

C. pomoc skierowana wyłącznie do strategicznych sektorów gospodarki. 

 

94. Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), to: 

A. iloraz zysku netto i średniego stanu aktywów; 

B. iloraz średniego stanu kapitału własnego i zysku brutto; 

C. iloraz zysku netto i średniego stanu kapitału własnego. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, metoda analizy progów rentowności, opiera się  

na podziale ogółu kosztów na koszty: 

A. rodzajowe i kalkulacyjne; 

B. kontrolowalne i niekontrolowalne; 

C. stałe i zmienne. 

 

96. 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. 
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97. Zgodnie z nauką ekonomii, wykaz kont księgi głównej, jako element zakładowego 

planu kont jednostki, to wykaz: 

A. kont pomocniczych.  

B. kont analitycznych; 

C. kont syntetycznych. 

 

98. Zgodnie z nauką ekonomii, dodatnia różnica między ceną nabycia określonej 

jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą 

przejętych aktywów netto (wartość firmy): 

A. nigdy nie jest wykazywana w bilansie przedsiębiorstwa; 

B. może być wykazywana w bilansie przedsiębiorstwa jako składnik aktywów  

w grupie „Wartości niematerialnych i prawnych”; 

C. może być wykazywana w bilansie przedsiębiorstwa jako składnik pasywów  

w grupie „Rezerw długoterminowych”.  

 

99. Zgodnie z nauką ekonomii, koszt utraconych możliwości, który może być 

uwzględniany w analizach ekonomicznych, to inaczej koszt: 

A. krańcowy; 

B. alternatywny; 

C. zmienny. 

 

100. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, system wynagradzania, w którym organizacja 

płaci pracownikowi pewną kwotę za każdą wyprodukowaną jednostkę to system: 

A. premiowania uznaniowego; 

B. akordowy; 

C. partycypacyjny. 

 


