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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,
otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Którym ze skrótów oznacza się jedną ze spółek kapitałowych? 

A. Sp. j. 

B. Sp. p. 

C. Sp. k. 

D. Sp. z o.o. 

Zadanie 2. 

Administracyjną usługą publiczną jest 

A. utrzymanie publicznej infrastruktury transportowej. 

B. zapewnienie swobodnego i płatnego dostępu do służby zdrowia. 

C. utrzymanie czystości i porządku w miejscach użyteczności publicznej. 

D. wydawanie koncesji na działalność gospodarczą reglamentowaną przez państwo. 

Zadanie 3. 

Prowadzenie porad prawnych to przykład działalności 

A. handlowej. 

B. usługowej. 

C. produkcyjnej. 

D. transportowej. 

Zadanie 4.       

Natężenie oświetlenia w biurze powinno być na poziomie 500 luksów (lx). Jeden lx jest równy jednemu 

lumenowi (lm) na m2. Ile lamp o strumieniu światła 2 250 lumenów każda należy użyć w pomieszczeniu 

biura o powierzchni 45 m2? 

A.   5 lamp. 

B. 10 lamp. 

C. 15 lamp. 

D. 20 lamp. 

Zadanie 5.        

Przedsiębiorstwo pracujące na trzy zmiany posiada cztery linie produkcyjne. Wydajność jednej linii 

produkcyjnej wynosi 20 ton/zmianę. Ustal, ile dni będzie trwała produkcja dla klienta, który zamówił 720 ton 

wyrobu. 

A.   3 dni. 

B.   6 dni. 

C.   9 dni. 

D. 12 dni. 
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Zadanie 6.            

Przedstawiona oferta pracy dotyczy specjalisty ds. 

A. zakupu. 

B. rozliczeń. 

C. marketingu. 

D. administracji. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7.             

Podmioty gospodarcze, tworząc miejsca pracy oraz polepszając warunki życia ludności, pełnią funkcję 

A. usługową. 

B. społeczną. 

C. przestrzenną. 

D. ekonomiczną. 

Zadanie 8.            

Który rodzaj odpadów przy selektywnej zbiórce można umieścić w przedstawionym pojemniku? 

A. Lustra. 

B. Porcelanę. 

C. Szklane słoiki. 

D. Szkło zbrojone. 
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Zadanie 9.           

 
Na schemacie przedstawiono strukturę organizacyjną Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. 

Zgodnie ze strukturą, w sprawie roślin ozdobnych należy się udać do Zakładu 

A. Eksperymentalnej Biologii Roślin. 

B. Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych. 

C. Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin. 

D. Samodzielnej Pracowni Struktury Roślin. 

Zadanie 10.             

Stanowiska sztabowe będące częścią struktury organizacyjnej 

A. zarządzają daną jednostką gospodarczą. 

B. są najniższym poziomem hierarchii organizacyjnej. 

C. służą pomocą przy podejmowaniu decyzji kierowniczych. 

D. są stanowiskami wykonawczymi w danej jednostce gospodarczej.  

Zadanie 11.              

Główny księgowy zlecił młodszemu księgowemu przygotowanie sprawozdania finansowego z minionego 

roku kalendarzowego. Jest to przykład komunikacji 

A. formalnej pionowej. 

B. formalnej poziomej. 

C. nieformalnej pionowej. 

D. nieformalnej poziomej. 
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Zadanie 12.                

W tabeli przedstawiono liczbę pokojów hotelowych wg liczby miejsc noclegowych. Średnio w ciągu 

miesiąca goście wynajmują 80% dostępnych miejsc noclegowych. Oblicz przeciętny miesięczny koszt brutto 

zużycia wody przez gości, jeżeli norma zużycia wody na jedno miejsce noclegowe wynosi 100 m3/miesiąc, 

cena netto 1 m3 wody wynosi 2,75 zł, a dostarczenie wody objęte jest 8% VAT. 

A. 29 600,00 zł 

B. 31 968,00 zł 

C. 81 400,00 zł 

D. 87 912,00 zł 

 

Zadanie 13.         

Przedsiębiorstwo w minionym miesiącu zatrudniało 374 pracowników. Średnie miesięczne wynagrodzenie 

brutto 1 pracownika wynosiło w tym czasie 5 320,00 zł. W bieżącym miesiącu średnie wynagrodzenie 

pracowników innych niż nowo zatrudnionych wzrosło o 5%. Oblicz łączną wartość wszystkich wynagrodzeń 

brutto w bieżącym miesiącu, jeżeli 6 pracownikom skończył się w minionym miesiącu okres wypowiedzenia, 

a w bieżącym miesiącu zatrudniono 5 nowych pracowników, którym każdemu z nich  przygotowano  

wynagrodzenie po 2 500,00 brutto.  

A. 2 055 648,00 zł 

B. 2 068 148,00 zł 

C. 2 068 773,00 zł 

D. 2 101 664,00 zł 

Zadanie 14.          

Oblicz roczny koszt zużycia energii cieplnej w bloku składającym się z mieszkań wg zestawienia 

w przedstawionej tabeli, jeżeli średnie roczne zużycie ciepła wynosi 0,2 GJ/m2, a cena 1 GJ wynosi 82,00 zł. 

A.   1 476,00 zł 

B.   9 967,92 zł 

C. 49 839,60 zł 

D. 58 343,00 zł 
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Zadanie 15.           

Na podstawie informacji zawartych w tabeli dokonaj wyboru dostawcy, który najtaniej sprzeda i dostarczy 

5 000 m.b. włoskiej koronki swojemu stałemu klientowi. 

 

Zadanie 16.            

Na rysunku przedstawiono konstrukcję  charakterystyczną dla reklamy typu 

A. indoor. 

B. outdoor. 

C. interstitial. 

D. mapvertising. 

 

 

 

 

Zadanie 17.          

Który z przedstawionych znaków towarzyszący symbolowi CE oznacza, że urządzenie elektroniczne, na 

którym jest umieszczone jest niezgodne z przepisami sieci bezprzewodowych jednego lub więcej państw 

członkowskich UE? 
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Zadanie 18.            

 

Na rysunku przedstawiono druk do sporządzenia karty 

A. ewidencji odpadu. 

B. przekazania odpadu. 

C. ewidencji odpadów niebezpiecznych.  

D. ewidencji komunalnych osadów ściekowych. 

Zadanie 19.          

 

Na podstawie przedstawionego fragmentu faktury za druk ulotek reklamowych, oblicz cenę netto za jedną 

ulotkę reklamową. 

A. 0,70 zł 

B. 0,76 zł 

C. 0,86 zł 

D. 0,93 zł 
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Zadanie 20.          

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

 

Zgodnie z przedstawionym fragmentem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność gospodarcza 

polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów taksówką do wskazanych przez nich miejsc należy do 

grupy  

A. 49 

B. 51 

C. 49.3 

D. 50.1 

Zadanie 21.             

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadawany jest przez 

A. Ministra Cyfryzacji. 

B. Ministra Sprawiedliwości. 

C. Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

D. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Zadanie 22.           

Na podstawie przedstawionego rozkładu jazdy busów linii 105 na przystanku Królewska, określ interwał 

czasowy między kolejnymi odjazdami busów z tego przystanku. 

A. 15 godzin. 

B. Co 20 minut. 

C. Co kwadrans. 

D. 4 razy na godzinę. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 23.              

W pomieszczeniu znajduje się 5 wysp, a na każdej wyspie jest 6 stanowisk pracowniczych. Na każdym 

stanowisku znajduje się 1 zestaw komputerowy (monitor + płyta główna) o mocy 440 W. Dodatkowo na 

każdej wyspie jest jedno urządzenie wielofunkcyjne o mocy 560 W. Biuro jest czynne w godzinach od 7:00 

do 15:00, 25 dni w miesiącu. Oblicz miesięczne zużycie energii elektrycznej na 5 wyspach, jeżeli każdy 

komputer pracuje w godzinach otwarcia biura, a urządzenie wielofunkcyjne średnio 15 minut w każdej 

godzinie pracy biura.  

A.    116 kWh 

B.    556 kWh 

C. 2 640 kWh 

D. 2 780 kWh 
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Zadanie 24.        

 

Na podstawie tras przejazdu tramwajów ustal, którą linią tramwajową można dojechać z przystanku Krzyki 

do Dworca Nadodrze? 

A.   6 

B.   7 

C. 17 

D. 33 

Zadanie 25.         

Oblicz stopień wykorzystania przepustowości infrastruktury transportowej, która wynosi 3 750 pojazdów na 

godzinę, jeżeli w ciągu doby daną trasą przejechały pojazdy wg zestawienia w tabeli. 

A. 60% 

B. 70% 

C. 80% 

D. 90% 
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Zadanie 26.         

Fragment Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody. 

 
W przychodni lekarskiej zatrudnionych jest 6 lekarzy i 2 pielęgniarki. Oblicz, na podstawie fragmentu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ile wynosi, w przychodni 

lekarskiej, przeciętne zużycie wody w ciągu miesiąca? 

A. 3,84 m3 

B. 18,33 m3 

C. 128,00 m3 

D. 156,00 m3 
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Zadanie 27.          

W szkole są 4 pracownie komputerowe. W każdej z nich znajduje się 15 komputerów, każdy o mocy 420 W.  

Zajęcia w pracowniach odbywają się 20 dni w miesiącu. Jednego dnia w każdej pracowni realizowanych jest 

8 zajęć lekcyjnych po 45 minut, podczas których pracują wszystkie komputery. Oblicz miesięczny koszt 

netto zużycia energii elektrycznej przez komputery we wszystkich pracowniach, jeżeli cena netto 1 kWh 

wynosi 0,55 zł. 

A.    415,80 zł 

B. 1 663,20 zł 

C. 2 217,60 zł 

D. 3 024,00 zł 

Zadanie 28.               

Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych 

 
W minionym kwartale w zakładzie wykonano 95 000 m3 betonu plastycznego. Oblicz, na podstawie danych 

zawartych w tabeli, jak zmieni się zużycie wody w bieżącym kwartale w stosunku do minionego kwartału, 

jeżeli produkcja betonu zmniejszy się o 25%. 

A. Zmaleje o 23 750 m3 

B. Zmaleje o 71 250 m3 

C. Wzrośnie o 23 750 m3 

D. Wzrośnie o 71 250 m3 

Zadanie 29.              

Fragment Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

 
Krakowskie Błonie to park miejski o powierzchni 48 ha. Oblicz, na podstawie fragmentu Ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych, ile maksymalnie osób może uczestniczyć w imprezie masowej 

zorganizowanej na połowie powierzchni Krakowskich Błoni, jeżeli 1 ha = 10 000 m2. 

A. 120 000 osób. 

B. 240 000 osób. 

C. 480 000 osób. 

D. 960 000 osób. 
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Zadanie 30.             

Zaletą metra jest 

A. duża dostępność. 

B. bezkolizyjność przejazdu. 

C. niski koszt budowy infrastruktury. 

D. możliwość dojechania do dowolnego miejsca. 

Zadanie 31.             

Fragment Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia 

pod względem medycznym imprezy masowej 

 
Ustal, na podstawie fragmentu Rozporządzenia Ministra Zdrowia, minimalną liczbę patroli ratowniczych 

wymaganą do zabezpieczenia medycznego meczu piłki nożnej, jeżeli ma w nim uczestniczyć 43 000 osób. 

A. 4 patrole ratownicze. 

B. 5 patroli ratowniczych. 

C. 8 patroli ratowniczych. 

D. 9 patroli ratowniczych. 
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Zadanie 32.           

Komunalna sieć ciepłownicza została zmodernizowana w celu ograniczenia strat ciepła w mieście. Na 

podstawie danych w tabeli można stwierdzić, że w wyniku przeprowadzonej modernizacji straty ciepła 

w roku bieżącym w porównaniu do roku poprzedniego spadły   

A. o 28% 

B. o 39% 

C. o 61% 

D. o 72%  

Zadanie 33.                

Fragment Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

 
Oblicz, na podstawie fragmentu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o ile zwiększy się minimalna 

liczebność służb porządkowych i informacyjnych na imprezie masowej, w której będzie uczestniczyć 5 000 

osób, jeżeli zostanie ona przekwalifikowana z imprezy niebędącej imprezą podwyższonego ryzyka na 

imprezę podwyższonego ryzyka. 

A. O 54 członków. 

B. O 57 członków. 

C. O 111 członków. 

D. O 168 członków. 

Zadanie 34.                    

Do odpadów komunalnych zaliczamy 

A. odpady powstałe w gospodarstwach domowych. 

B. środki komunikacji masowej wycofane z eksploatacji. 

C. odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

D. rośliny pochodzące z pielęgnacji terenów na obszarze przedsiębiorstw państwowych.  

Zadanie 35.                  

Miasto 31 grudnia 2018 roku zakończyło budowę parkingu, którego koszt wyniósł 12 150 000,00 zł. Parking 

posiada 500 miejsc postojowych, które średnio zajęte są w 60%, 18 godzin w ciągu doby, 30 dni w miesiącu. 

Godzina parkowania kosztuje 2,50 zł/miejsce postojowe. Kiedy miastu zwróci się koszt budowy parkingu?  

A. Po 1 roku. 

B. Po 18 miesiącach.  

C. Po 2 latach. 

D. Po 30 miesiącach. 
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Zadanie 36.              

 
Na wykresie przedstawiono wydatki miasta na usprawnienia, modernizację oraz utrzymanie komunikacji 

miejskiej. Z wykresu można wywnioskować, że 

A. wydatki na modernizację komunikacji miejskiej sukcesywnie rosną. 

B. łączne wydatki na usprawnienia i modernizację w każdym roku wzrastają o 6 591 mln Euro. 

C. wydatki na usprawnienia w roku 2018 zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego 

o 6,7%. 

D. łączne wydatki na usprawnienia, modernizację i utrzymanie w roku 2018 zwiększyły się 

w stosunku do roku poprzedniego o 6 544 000 Euro. 

Zadanie 37.                 

Świadectwo pracy należy do dokumentacji kadrowej związanej  

A. z ustaniem stosunku pracy. 

B. z trwaniem stosunku pracy. 

C. z poszukiwaniem nowej pracy. 

D. z przebiegiem stosunku pracy. 

Zadanie 38.               

Niszczarka dokumentów używana jest średnio 6 minut w ciągu godziny pracy biura. Oblicz wskaźnik 

wykorzystania czasu pracy niszczarki w godzinach pracy biura między 7:00 a 15:00. 

A. 0,05 

B. 0,10 

C. 0,75 

D. 0,90 
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Zadanie 39.             

 
Na podstawie informacji o liczbie łóżek na poszczególnych oddziałach szpitala miejskiego oraz średniej 

liczby pacjentów w ciągu roku przyjmowanych na poszczególne oddziały, określ, na którym oddziale jest 

najwyższy wskaźnik pacjentów przypadających na jedno łóżko szpitalne?  

A. Na chirurgii. 

B. Na ortopedii. 

C. Na neurologii. 

D. Na pulmonologii. 
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Zadanie 40.                 

 
Na rysunku przedstawiono fragment druku umowy 

A. o dzieło. 

B. zlecenia. 

C. o roboty budowlane. 

D. o pracę na zastępstwo. 
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