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TEST 

1. Dochód spółki akcyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem: 

a. PIT, 

b. VAT, 

c. CIT, 

d. Obrotowym. 

 

2. Technika wywierania wpływu na ludzi, w której osoba odwołuje się do swoich kwalifikacji 

oraz zajmowanego stanowiska, to technika wykorzystująca regułę: 

a. autorytetu, 

b. konsekwencji, 

c. społecznego dowodu słuszności, 

d. niedostępności. 

 

3. Przykładem niematerialnego czynnika motywacyjnego jest: 

a. samochód służbowy, 

b. pakiet medyczny, 

c. pochwała szefa, 

d. premia kwartalna. 

 

4. Proces, w którym dwie strony, mimo niespójnych interesów, próbują dojść do porozumienia, 

to: 

a. negocjacje, 

b. konflikt organizacyjny, 

c. komunikacja niewerbalna, 

d. burza mózgów. 

 

5. Charakterystyczne dla kredytu inwestycyjnego jest to, że: 

a. jest udzielany przez banki, 

b. jest udzielany na okres powyżej 12 miesięcy, 

c. należy go spłacać wraz z odsetkami, 

d. należy go spłacać w ratach. 

 

6. Produkt, promocja, cena, dystrybucja to składowe: 

a. marketingu-mix w działalności produkcyjnej, 

b. marketingu-mix w działalności usługowej, 

c. narzędzia motywacji pracowników, 

d. analizy strategicznej. 

 

7. W ramach obrotu wewnątrz Unii Europejskiej: 

a. obowiązują cła na produkty rolnicze i spożywcze, 

b. obowiązują cła na odzież i tekstylia, 

c. obowiązują cła na maszyny, 

d. nie ma ceł. 
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8. Anioł biznesu: 

a. Pomaga młodym przedsiębiorcom bezinteresownie, 

b. Musi posiadać licencję wydawaną przez sieci aniołów biznesu, 

c. zajmuje się inwestowaniem w nowe przedsięwzięcia, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

9. Przykładem dóbr substytucyjnych mogą być: 

a. kawa i cukier, 

b. samochód i benzyna,  

c. książka i film, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

10. Prawo do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni przysługuje przy zakupie: 

a. przez internet, 

b. poza lokalem przedsiębiorstwa, 

c. przez telefon, 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

11. Akcje to papiery wartościowe, które mogą być emitowane przez: 

a. Spółki akcyjne, 

b. Spółki z o.o., 

c. Instytucje publiczne, 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

12. Jedną z cech osoby przedsiębiorczej jest asertywność. Hasło to oznacza: 

a. zdolność do wyrażania swoich opinii i emocji oraz bronienia ich bez naruszania 

praw innych, 

b. zdolność do podporządkowania się autorytetom, 

c. zdolność do tworzenia nowych pomysłów, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

13. CV to inaczej: 

a. życiorys, 

b. list motywacyjny, 

c. list referencyjny, 

d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 

 

14. Długookresowe (kilkuletnie) decyzje określa się mianem: 

a. strategicznych, 

b. taktycznych, 

c. operacyjnych, 

d. kontrolnych. 

 

15. Konflikt w grupie: 

a. prędzej czy później prowadzi do jej rozpadu, 

b. jest zjawiskiem, którego należy unikać za wszelką cenę, 

c. jest zjawiskiem neutralnym dla grupy, 

d. może być zjawiskiem pozytywnym dla grupy. 
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16. Spółką osobową nie jest: 

a. Spółka akcyjna, 

b. Spółka partnerska, 

c. Spółka jawna, 

d. Spółka komandytowa. 

 

17. Przykładem zasobów materialnych przedsiębiorstwa nie jest: 

a. zakład produkcyjny, 

b. linia produkcyjna, 

c. receptura, 

d. wszystkie powyższe są przykładami zasobów materialnych. 

 

18. Skrót RODO jest związany z: 

a. promowaniem przedsiębiorczości wśród kobiet, 

b. ze startupami, 

c. z ochroną danych osobowych, 

d. z bankowością. 

 

19. Aktywa przedsiębiorstwa to inaczej: 

a. majątek, 

b. zobowiązania, 

c. przychody, 

d. zyski. 

 

20. Rynek, na którym 4 producentów posiada prawie 100% udziałów rynkowych, to: 

a. Monopol, 

b. Oligopol, 

c. Monopson, 

d. Oligarchia. 

 

21. Dłużne źródła finansowania przedsiębiorstwa to: 

a. emisja akcji, emisja obligacji, leasing, 

b. kredyt obrotowy, emisja obligacji, kredyt handlowy, 

c. kredyt inwestycyjny, reinwestycja zysków, wpłaty wspólników, 

d. kredyt obrotowy, reinwestycja zysków, leasing. 

 

22. Instytucją, która odpowiada za politykę pieniężną w strefie euro jest bank centralny z 

siedzibą w: 

a. Brukseli, 

b. Paryżu, 

c. Strassburgu, 

d. Frankfurcie nad Menem. 
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23. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce: 

a. nie wymaga rejestracji przy niewielkiej skali działalności, 

b. wymaga rejestracji przy miesięcznych przychodach przewyższających połowę 

minimalnego wynagrodzenia, 

c. jest możliwe na podstawie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

24. Akcjonariusz ma prawo do: 

a. dywidendy, 

b. uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

c. informacji na temat działalności spółki, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

25. Wpływ na rentowność przedsięwzięcia mają: 

a. koszty stałe, 

b. koszty zmienne, 

c. przychody, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

26. Na rynku: 

a. popyt rośnie, gdy cena spada, 

b. popyt rośnie, gdy cena rośnie, 

c. podaż maleje, gdy cena rośnie, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

27. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może rozliczać się z 

podatku dochodowego w formie: 

a. CIT, 

b. PIT, 

c. Karty podatkowej, 

d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

28. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami najwyższą stawkę CIT płacą: 

a. małe przedsiębiorstwa, 

b. średnie przedsiębiorstwa, 

c. duże przedsiębiorstwa, 

d. wszystkie przedsiębiorstwa, których roczne przychody przekroczą równowartość 

1 200 000 euro. 

 

29. Największą gospodarką świata z punktu widzenia wartości PKB są: 

a. USA, 

b. Chiny, 

c. Niemcy, 

d.  Indie. 
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30. Rata kredytu hipotecznego: 

a. może być wyliczana wg schematu rat równych, 

b. może być wyliczana wg schematu rat malejących, 

c. składa się z części kapitałowej i odsetkowej, 

d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


