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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 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 
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Zadanie 1. 

Gdzie są ogłaszane rozporządzenia wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 

A. W wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

B. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

C. W dzienniku urzędowym urzędów centralnych. 

D. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Zadanie 2. 

Do zadań maklera giełdowego należy między innymi: 

Zadanie 3. 

Która z wymienionych spółek ma osobowość prawną? 

A. Jawna. 

B. Akcyjna. 

C. Partnerska. 

D. Komandytowa. 

Zadanie 4. 

Stanisław Nowakowski rozpoczynający działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w celu uzyskania 

numeru identyfikacji podatkowej (NIP), składa zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do 

A. właściwego miejscowo urzędu gminy. 

B. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

C. właściwego miejscowo urzędu statystycznego. 

D. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

A. 

 dokonywanie w trybie ciągłym badań i analiz rynku, 

 ocena ryzyka i analiza zagrożeń dla przedsiębiorstwa, 

 udzielanie porad dotyczących kondycji finansowej ubezpieczyciela, 

 kontrola składanych przez klientów zleceń pod względem formalnym oraz 
merytorycznym. 

B. 

 współpraca z działem likwidacji szkód, 

 budowanie długotrwałych relacji z klientami, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy ubezpieczeniowej, 

 prezentowanie oferty i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. 

C. 

 analizowanie rynku kapitałowego, 

 oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie, 

 zawieranie umów w zakresie obsługi rachunków papierów wartościowych klienta, 

 kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu na rachunek 
zleceniodawcy. 

D. 

 oferowanie i sprzedaż produktów bankowości detalicznej, 

 przygotowywanie dokumentów dla klienta indywidualnego, 

 otwieranie rachunków bankowych i realizacja operacji kasowych, 

 przyjmowanie wniosków kredytowych i informowanie klienta o podjętej decyzji. 
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Zadanie 5. 

Nieetycznym działaniem wobec kontrahentów jest 

A. zwalnianie pracowników bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

B. wykorzystywanie do celów prywatnych sprzętu przedsiębiorstwa. 

C. niedotrzymywanie terminów dostaw i warunków umów. 

D. nierówne traktowanie pracowników. 

Zadanie 6. 

Przedsiębiorca, który planuje rozpocząć współpracę z zagranicznym kontrahentem, w celu uniknięcia 

problemów prawnych powinien w pierwszej kolejności sprawdzić 

A. liczbę kontaktów gospodarczych kontrahenta z innymi przedsiębiorcami. 

B. infrastrukturę, którą dysponuje kontrahent oraz możliwości jej rozwoju. 

C. wpis kontrahenta do rejestru przedsiębiorców w jego kraju.  

D. wysokość kapitału początkowego spółki kontrahenta. 

Zadanie 7. 

Strategia rozwoju produktu zakłada 

A. zwiększenie sprzedaży dotychczasowego produktu na dotychczasowym rynku. 

B. wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu na dotychczasowy rynek. 

C. wejście firmy na nowe rynki zbytu z dotychczasowymi produktami. 

D. wejście firmy na nowe rynki zbytu z nowymi produktami. 

Zadanie 8. 

Program lojalnościowy proponowany przez sklep odzieżowy w postaci zbierania punktów za zakupy i ich 

wymiany na jednorazowe rabaty jest przykładem zastosowania strategii 

A. cenowej. 

B. produktu. 

C. dystrybucji. 

D. dywersyfikacji. 

Zadanie 9. 

W II kwartale 2018 r. przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie  kosztów obsługi magazynu o 10%, 

a utrzymania budynku o 5% w stosunku do kosztów z poprzedniego kwartału, natomiast koszty utrzymania 

sprzętu planuje na tym samym poziomie. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli oblicz, ile wyniosą 

całkowite koszty utrzymania magazynu w II kwartale 2018 r. 

A. 28 050,00 zł 

B. 31 150,00 zł 

C. 33 000,00 zł 

D. 34 850,00 zł 

Koszty utrzymania magazynu w I kwartale 2018 r. 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość w zł 

1. Obsługa magazynu 8 000,00 

2. Utrzymanie budynku 21 000,00 

3. Utrzymanie sprzętu 4 000,00 

Razem 33 000,00 
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Zadanie 10. 

Przyjęcie do magazynu materiałów, które nie zostały zużyte w procesie produkcji, potwierdza dowód 

magazynowy o symbolu 

A. Pz 

B. Zw 

C. Mm 

D. Rw 

Zadanie 11. 

 

 

Zobowiązanie wynikające z faktury nr 81/05/2018 zostało uregulowane wekslem własnym. Jaki błąd 

popełniono w trakcie wypełniania weksla? 

A. Błędnie umieszczono podpis trasanta. 

B. Nie wskazano terminu płatności. 

C. Błędnie oznaczono remitenta.  

D. Nie wskazano domicylianta. 

Zadanie 12. 

Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 756,00 zł, w tym podatek VAT 8%. Marża hurtowa wynosi 50% 

ceny zakupu netto. Ile wyniesie cena sprzedaży brutto tego towaru? 

A. 1 050,00 zł 

B. 1 134,00 zł 

C. 1 224,72 zł 

D. 1 291,50 zł 

Fragment faktury 

Faktura 
nr 81/05/2018 

Wrocław, 2018-05-15 

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub 
wykonania usługi: 2018-05-15 

Środek transportu: 
własny 

Sprzedawca 
Zakład Produkcyjny VIT sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 6, 53-530 Wrocław 
NIP 7852216788 
Bank: Bank Pekao S.A. O. we Wrocławiu 
Nr rachunku: 25 1240 6683 4165 3092 2917 5700 

Nabywca 
Hurtownia Odzieży MT Marek Tarkowski 
ul. B. Chrobrego 13, 53-280 Wrocław 
NIP 1151173110 

Sposób i termin zapłaty: przelew 14 dni Kwota do zapłaty: 5 200,00 zł 

   
         Wrocław             dnia            15 maja           20  18    r. Na      5 200 zł 
       dnia 29 maja 2018 r.        zapłacimy     bez protestu      za ten   własny 
weksel na zlecenie          Hurtowni Odzieży MT Marek Tarkowski                   
sumę pięć tysięcy dwieście złotych 
___________________________ 
___________________________ 
  
Płatny Bank Pekao S.A. O. we Wrocławiu 

Hurtownia Odzieży MT Marek Tarkowski 
ul. B. Chrobrego 13, 53-280 Wrocław 

NIP 1151173110 
  

Marek Tarkowski W
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Zadanie 13.  

Zapas, który utrzymywany jest na wypadek opóźnienia dostawy, to zapas 

A. sezonowy. 

B. nadmierny. 

C. rezerwowy. 

D. produkcyjny. 

Zadanie 14.  

 

Stolarnia otrzymała zamówienie na 200 szuflad. Do wyprodukowania jednej szuflady potrzebne są: 1 front, 

3 deski, 1 płyta na dno, 6 wkrętów i 1 uchwyt. Korzystając z danych przedstawionych na wykresie ustal, 

które materiały i w jakich ilościach należy zakupić, aby zrealizować zamówienie. 

A. 25 frontów i 10 desek. 

B. 60 uchwytów i 10 płyt na dno. 

C. 25 wkrętów, 20 frontów i 60 uchwytów. 

D. 25 frontów, 20 wkrętów i 60 uchwytów. 

Zadanie 15. 

Jeśli w ciągu miesiąca (30 dni) hurtownia sprzedaje 2 400 sztuk towaru, a dostawy zgodnie z umową 

realizowane są co 6 dni, to wielkość zapasu minimalnego powinna wynosić 

A. 480 sztuk. 

B. 400 sztuk. 

C.   80 sztuk. 

D.   13 sztuk. 
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Zadanie 16. 

Fragment zeznania podatkowego CIT-8 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego CIT-8 oblicz kwotę podatku dochodowego 

od osób prawnych, jaką powinno wykazać w pozycji 69. przedsiębiorstwo, które nie jest małym podatnikiem 

i prowadzi działalność gospodarczą od dwóch lat. 

A. 53 210,00 zł 

B. 63 972,00 zł 

C. 67 526,00 zł 

D. 81 742,00 zł 

Zadanie 17. 

Fragment deklaracji VAT-7 

 

Na podstawie fragmentu deklaracji VAT-7 za maj 2018 r. oblicz kwotę zobowiązania podatkowego wiedząc, 

że w maju wartość podatku należnego wyniosła 9 200,00 zł. 

A.   4 623,00 zł 

B.   6 095,00 zł 

C.   7 728,00 zł 

D. 10 700,00 zł 
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Zadanie 18.  

 

Kwotę miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego należy ująć w podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów w kolumnie 

A. Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu. 

B. Koszty uboczne zakupu. 

C. Pozostałe przychody. 

D. Pozostałe wydatki. 

Zadanie 19.  

Przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego na zasadzie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych. Korzystając z zamieszczonej ewidencji przychodów oblicz kwotę, którą 

podatnik powinien wpisać w pozycji 22. zeznania PIT-28 za rok 2017. 

A.    900,00 zł 

B. 5 800,00 zł 

C. 6 550,00 zł 

D. 7 450,00 zł 

Fragment Podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

Przychód 
Zakup towarów 

handlowych 
i materiałów 

wg cen zakupu 

Koszty 
uboczne 
zakupu 

Wydatki (koszty) 

Wartość 
sprzedanych 

towarów 
i usług 

Pozostałe 
przychody 

Razem 
przychód 

(7+8) 

Wynagrodzenia 
w gotówce 
i w naturze 

Pozostałe 
wydatki 

Razem 
wydatki 
(12+13) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Ewidencja przychodów za 2017 r. 

Lp. Data wpisu 
Data 

uzyskania 
przychodu 

Numer 
dowodu,  

na podstawie 
którego 

dokonano 
wpisu 

Kwota przychodu 
opodatkowana według stawki 

Ogółem 
przychody 
(5+6+7+8+9) 

Kwota 
przychodu 
opodatko-

wana 
według 
stawki 

Uwagi* 

20% 17% 8,5% 5,5% 3% 10% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 04.12.2017 r. 04.12.2017 r. Fa 1/12/2017     2 500,00     2 500,00     

2. 14.12.2017 r. 14.12.2017 r. Fa 2/12/2017     1 500,00 400,00   1 900,00     

3. 18.12.2017 r. 18.12.2017 r. Fa 3/12/2017     1 800,00     1 800,00     

4. 20.12.2017 r. 20.12.2017 r. Fa 4/12/2017       500,00      500,00     

5. 28.12.2017 r. 28.12.2017 r. Fa 5/12/2017        750,00        750,00     

Podsumowanie strony     ..……. ……   ………..     

Przeniesienie z poprzedniej strony     - -   -     

Razem przychód     ……. …….   …………     

Fragment zeznania PIT-28 

C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM 

Przychody: 
według stawki: 

2,0% 3) 3,0% 3) 5,5% 3) 8,5% 3) 10% 3) 17% 3) 20% 3) 
zł, gr zł, gr zł, gr zł, gr zł, gr zł, gr zł, gr 

1. Z działalności prowadzonej 
na własne nazwisko 

  20. 21. 22. 23. 24. 25. 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   
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Zadanie 20. 

Absolwent szkoły średniej, który po raz pierwszy podjął zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat, 

nabędzie prawo do 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu 

A. 1 tygodnia. 

B. 1 miesiąca. 

C. 1 kwartału. 

D. 1 roku. 

Zadanie 21. 

Zgodnie z przepisami  pracodawca z tytułu zawartej z pracownikiem umowy o pracę 

dokonuje wypłaty wynagrodzenia 

A. najpóźniej do 30. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

B. najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

C. co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. 

D. raz w miesiącu, w miejscu i terminie określonym przez pracownika. 

Zadanie 22. 

Który dokument powinien znajdować się w części B akt osobowych pracownika? 

A. Wypowiedzenie umowy o pracę. 

B. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. 

C. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe. 

D. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

Zadanie 23. 

 

Z zamieszczonego planu urlopów wynika, że 

A. Iwonie Skorek i Markowi Bąkowi zostanie jeszcze do wykorzystania po 10 dni urlopu. 

B. Jan Pasek i Renata Rusin mają zaplanowane terminy wykorzystania całego urlopu. 

C. Iwonie Skorek i Renacie Rusin zostaną jeszcze do wykorzystania po 4 dni urlopu. 

D. Jan Pasek i Marek Bąk mają zaplanowane terminy wykorzystania całego urlopu. 

Plan urlopów Hurtowni Budowlanej CEGŁA sp. z o.o. 

Imię i nazwisko 
pracownika 

Stanowisko 
Urlop 

zaległy 
Urlop 

bieżący 
Planowany termin 

wykorzystania urlopu 
Podpis 

pracownika 

Jan Pasek kierowca 7 dni 20 dni 
13-28 lutego (12 dni) 
6-26 czerwca (15 dni) 

Pasek 

Iwona Skorek sprzedawca 5 dni 20 dni 
9-30 stycznia (16 dni) 
6-10 sierpnia (5 dni) 

Skorek 

Renata Rusin kasjer 4 dni 26 dni 
13-26 marca (10 dni) 
2-27 lipca (20 dni) 

Rusin 

Marek Bąk sprzedawca 7 dni 20 dni 
18-26 września (7 dni) 
12-23 listopada (10 dni) 

MBak 
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Zadanie 24.  

Właścicielka zakładu fryzjerskiego zatrudniała w lutym 2018 r. 4 młodocianych w okresie nauki zawodu: 

jednego z klasy I, dwóch z klasy II i jednego z klasy III. Zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń pracowników 

młodocianych łączna kwota miesięcznych wynagrodzeń do wypłaty dla zatrudnionych w zakładzie 

fryzjerskim uczniów wynosiła 

A. 550,83 zł 

B. 697,72 zł 

C. 734,44 zł 

D. 881,33 zł 

Zadanie 25. 

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w hurtowni w systemie czasowo-prowizyjnym składa się 

z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 600,00 zł oraz prowizji od wartości sprzedaży. Ile wyniesie 

wynagrodzenie brutto pracownika, jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży wyniósł 18 500,00 zł? 

A. 3 165,00 zł 

B. 4 450,00 zł 

C. 5 375,00 zł 

D. 5 745,00 zł 

Zadanie 26. 

Jeśli kwota należnego rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana w deklaracji PIT-37 za 

rok 2017 wynosi 5 786,00 zł, a suma zaliczek pobranych przez płatników w ciągu roku wynosi 7 199,00 zł, 

to 

A. podatnik powinien wpłacić do urzędu skarbowego kwotę 1 413,00 zł. 

B. podatnik powinien wpłacić do urzędu skarbowego kwotę 5 786,00 zł. 

C. podatnikowi należy się zwrot podatku w kwocie 1 413,00 zł. 

D. podatnikowi należy się zwrot podatku w kwocie 7 199,00 zł. 

Tabela stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych w kolejnych latach nauki zawodu 
(stan na luty 2018 r.) 

Rok nauki 
Wynagrodzenie 

miesięczne 
brutto 

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Do wypłaty 

emerytalne rentowe chorobowe razem składki 

I 170,22 zł 16,61 zł 2,55 zł 4,17 zł 23,33 zł 146,89 zł 

II 212,78 zł 20,77 zł 3,19 zł 5,21 zł 29,17 zł 183,61 zł 

III 255,34 zł 24,92 zł 3,83 zł 6,26 zł 35,01 zł 220,33 zł 

Tabela prowizji 

Miesięczny przychód ze sprzedaży w zł Stawka 
prowizji od do 

  9 999,99 5% 

10 000,00 14 999,99 10% 

15 000,00 19 999,99 15% 

20 000,00 24 999,99 17% 

25 000,00   20% 
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Zadanie 27. 

Wskaż poprawny schemat wyliczania wynagrodzenia netto w liście płac dla pracownika zatrudnionego 

na podstawie umowy o pracę. 

Zadanie 28. 

Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 

A. 2,45% podstawy wymiaru i jest finansowana tylko przez pracownika. 

B. 9,76% podstawy wymiaru i jest finansowana tylko przez pracodawcę. 

C. 8,00% podstawy wymiaru i jest finansowana w równych częściach przez pracownika 

i pracodawcę. 

D. 19,52% podstawy wymiaru i jest finansowana w równych częściach przez pracownika 

i pracodawcę. 

Zadanie 29. 

 

Korzystając z zamieszczonego zestawienia, oblicz metodą LIFO wartość wydanego z magazynu hurtowni 

towaru X w ilości 650 sztuk na podstawie dowodu Wz 1/03/2018. 

A. 7 300,00 zł 

B. 7 150,00 zł 

C. 7 072,00 zł 

D. 7 050,00 zł 

Zestawienie zmian w stanie magazynowym hurtowni dla towaru X w marcu 2018 r. 

Data Dowód Ilość Cena jednostkowa Wartość 

01.03.2018 r. PZ 1/03/2018 300 szt. 10,00 zł/szt. 3 000,00 zł 

15.03.2018 r. PZ 2/03/2018 200 szt. 12,00 zł/szt. 2 400,00 zł 

23.03.2018 r. PZ 3/03/2018 400 szt. 11,00 zł/szt. 4 400,00 zł 

27.03.2018 r. WZ 1/03/2018 650 szt.   ? 

 Wynagrodzenie brutto 
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane 

przez pracodawcę 
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 
- Należna zaliczka na podatek dochodowy 
= Wynagrodzenie netto 

   Wynagrodzenie brutto 
- Składki na ubezpieczenia społeczne 

finansowane przez pracownika 
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 
- Należna zaliczka na podatek dochodowy 
= Wynagrodzenie netto 

A.   B. 

 Wynagrodzenie brutto 
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane 

przez pracownika 
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 
+ Należna zaliczka na podatek dochodowy 
= Wynagrodzenie netto 

   Wynagrodzenie brutto 
- Składki na ubezpieczenia społeczne 

finansowane przez pracodawcę 
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 
+ Należna zaliczka na podatek dochodowy 
= Wynagrodzenie netto 

C.   D. 
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Zadanie 30. 

Fragment zeznania podatkowego PIT-37 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 oblicz kwotę dochodu po 

odliczeniach (poz. 111). 

A. 28 490,00 zł 

B. 29 690,00 zł 

C. 32 490,00 zł 

D. 32 689,00 zł 

Zadanie 31. 

W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 675 pracowników, a przyjęto do pracy 540 osób. Ile 

wynosi wskaźnik zwolnień, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosił 5 400 osób? 

A.   2,5% 

B. 10,0% 

C. 12,5% 

D. 22,5% 
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Zadanie 32.  

W tabeli przedstawiono zestawienie zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej ZEGA sp. z o.o. według 

stanowisk. Jaki procent ogółu zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne? 

A. 40% 

B. 50% 

C. 60% 

D. 70% 

Zadanie 33. 

Przytoczony fragment opisu dotyczy 

A. misji firmy. 

B. biznesplanu. 

C. analizy SWOT. 

D. macierzy BCG. 

Zadanie 34. 

Pierwszym etapem procesu planowania jest 

A. określenie celów. 

B. ocena bieżącej sytuacji. 

C. opracowanie harmonogramu wykonania zadań. 

D. ustalenie procedury postępowania wykonawczego. 

Zadanie 35. 

Która zasada planowania zakłada, że do określonych rezultatów można dojść różnymi drogami przy 

angażowaniu różnych środków? 

A. Zasada elastyczności planowania. 

B. Zasada wariantowych rozwiązań. 

C. Zasada realności planu. 

D. Zasada koncentracji. 

Zadanie 36. 

Co stanowi mocną stronę przedsiębiorstwa świadczącego usługi projektowania ogrodów w analizie SWOT? 

A. Wzrost zamożności mieszkańców. 

B. Rozwój budownictwa wielorodzinnego. 

C. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej. 

D. Nowy program wsparcia z funduszy unijnych dla przedsiębiorców. 

Pracownicy Zakładu Pracy Chronionej ZEGA sp. z o.o. wg stanowisk 

Stanowiska pracy Liczba pracowników 

Kasjerzy 
- w tym osoby niepełnosprawne 

7 
4 

Magazynierzy 
- w tym osoby niepełnosprawne 

12 
8 

Księgowi 
- w tym osoby niepełnosprawne 

3 
2 

Kierowcy 
- w tym osoby niepełnosprawne 

4 
2 

Sprzątaczki 
- w tym osoby niepełnosprawne 

4 
2 

Razem 30 

„…jest dokumentem zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia 
gospodarczego, sporządzanym na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne 
przedsiębiorstwa. Bardzo często stanowi narzędzie komunikacji zewnętrznej 
w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji…” 
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Zadanie 37. 

Która część biznesplanu zawiera informacje o przedsiębiorstwach działających w danej branży oraz 

o stosowanej przez nie polityce cenowej? 

A. Analiza rynku. 

B. Plan organizacyjny. 

C. Opis przedsięwzięcia. 

D. Charakterystyka firmy. 

Zadanie 38.  

Udział produkcji wadliwej w wielkości produkcji ogółem jest najmniejszy w zakładzie 

A. Anax 

B. Bax  

C. Cezex  

D. Demex 

Zadanie 39. 

W zakładzie produkcyjnym 200 robotników w ciągu 4 godzin pracy wyprodukowało 36 000 sztuk wyrobów 

gotowych. Wydajność pracy liczona na 1 robotnikogodzinę wyniosła 

A.      45 sztuk. 

B.    180 sztuk. 

C.    720 sztuk. 

D. 9 000 sztuk. 

Zadanie 40. 

Ze względu na częstotliwość dokonywania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę 

A. doraźną, okresową, ciągłą. 

B. okresową, ogólną, funkcjonalną. 

C. ogólną, szczegółową, kompleksową. 

D. funkcjonalną, kompleksową, decyzyjną. 

  
Zakład 
Anax 

Zakład 
Bax 

Zakład 
Cezex 

Zakład 
Demex 

Produkcja ogółem 
w sztukach 

23 600 64 800 12 800 166 500 

Produkcja wadliwa 
w sztukach 

354 972 64 666 
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