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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 

AU.35-X-19.06 

PODSTAWA PROGRAMOWA  
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Zadanie 1. 

Udzielenie, odwołanie lub wygaśnięcie prokury jest regulowane przez przepisy 

A. Kodeksu cywilnego. 

B. ustawy Prawo przedsiębiorców. 

C. ustawy o ochronie danych osobowych.  

D. Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zadanie 2.  

Przedsiębiorca w dniu 8 maja 2019 r. otrzymał decyzję administracyjną z pouczeniem o możliwości 

odwołania się od niej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wskaż ostatni dzień, w którym 

przedsiębiorca mógł złożyć odwoływanie od decyzji. 

A. 21 maja 2019 r. 

B. 22 maja 2019 r. 

C. 27 maja 2019 r. 

D. 28 maja 2019 r. 

Zadanie 3. 

Ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego jest jednym z zadań 

A. Sejmu i Senatu. 

B. Ministra Finansów. 

C. Rady Polityki Pieniężnej. 

D. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Zadanie 4. 

Rejestrowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy zajmuje się 

A. Wojewódzka Rada Zatrudnienia. 

B. Powiatowa Rada Zatrudnienia. 

C. Wojewódzki Urząd Pracy. 

D. Powiatowy Urząd Pracy. 

Zadanie 5. 

Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki 

A. cywilna i jawna. 

B. partnerska i akcyjna. 

C. jawna i komandytowa. 

D. z ograniczoną odpowiedzialnością i cywilna. 

Maj 2019 r. 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     
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Zadanie 6. 

W ramce przedstawiono wybrane cechy spółki 

A. akcyjnej. 

B. komandytowej. 

C. komandytowo-akcyjnej. 

D. z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zadanie 7.  

Co jest przedmiotem umowy o zamieszczonej treści? 

A. Powstanie roszczeń finansowych kontrahenta. 

B. Przedawnienie roszczeń finansowych wobec kontrahenta. 

C. Nawiązanie współpracy handlowej między kontrahentami. 

D. Rozwiązanie współpracy handlowej między kontrahentami. 

– kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000,00 złotych 
– spółka ma osobowość prawną 
– wspólnicy spółki są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki 
– dochody spółki są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych 
– spółka ma możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji 
– spółka ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i publikowania rocznych raportów finansowych 
– roczne sprawozdania finansowe spółki podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta 

Umowa …………………….. 
  

zawarta w Zabrzu, dnia 15.02.2019 r. pomiędzy: 
Biurem Rachunkowym SALDO sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 12, 41-800 Zabrze, reprezentowanym przez Prezesa 
Zarządu Jana Nowaka 
a 
Agencją Reklamową Jan Matuszewski z siedzibą ul. Stara 3, 41-750 Zabrze, reprezentowaną przez Jana  
Matuszewskiego. 

§ 1 
Strony postanawiają zgodnie rozwiązać zawartą między sobą umowę o współpracy handlowej, zawartą w dniu 
19.10.2018 r. w Zabrzu. 

§ 2 
Wskazana w § 1 umowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej umowy. 

§ 3 
Wszelkie roszczenia wynikające z umowy wskazanej w § 1, powstałe przed dniem rozwiązania, zostaną zaspokojone 
w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

§ 4 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 5 
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
  

…………………………. 
podpis 

…………………………. 
podpis 
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Zadanie 8.  

Z zamieszczonego fragmentu oferty pracy wynika, że przedsiębiorstwo IMPRESS sp. z o.o. poszukuje 

pracownika na stanowisko 

A. specjalisty ds. sprzedaży. 

B. pozycjonera stron internetowych. 

C. administratora sklepu internetowego. 

D. specjalisty ds. emisji reklamy internetowej. 

Zadanie 9. 

Kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym 

kontakcie za pomocą poczty, telefonu, Internetu czy faxu, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji to 

A. marketing bezpośredni. 

B. public relations. 

C. marketing-mix. 

D. publicity. 

Oferta pracy (fragment) 

Przedsiębiorstwo IMPRESS sp. z o.o. 
Poszukuje kandydata/ki na stanowisko …………………………… 

Od kandydata/ki oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego kierunkowego, 

 znajomości rynku medialnego w Polsce, 

 minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie planowania i realizowania reklamowych kampanii internetowych, 
weryfikowania materiałów klienta do kampanii, monitorowania i prowadzenia optymalizacji kampanii  
internetowych, 

 znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

 znajomości HTML5 oraz Java Script, 

 wiary we własne umiejętności i otwartości na ludzi, 

 chęci rozwoju, zdobywania wiedzy i podnoszenia kompetencji. 
Oferujemy pracę w młodym, dynamicznym i zgranym zespole. 
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Zadanie 10. 

Na podstawie wyciągu bankowego ustal saldo końcowe rachunku na dzień 31.05.2019 r. 

A. 17 710,00 zł 

B. 17 690,00 zł 

C.   9 310,00 zł 

D.   4 190,00 zł 

Zadanie 11.  

Którym dowodem magazynowym pracownik powinien udokumentować przyjęcie wyrobów gotowych  

z produkcji do magazynu? 

A. Pz – przyjęcie z zewnątrz 

B. Rw – rozchód wewnętrzny 

C. Wz – wydanie na zewnątrz 

D. Pw – przychód wewnętrzny 

Zadanie 12. 

Nabywca towaru może wystawić notę korygującą, jeżeli na fakturze sprzedawca 

A. popełnił błąd w numerze NIP nabywcy. 

B. nie uwzględnił przyznanego nabywcy rabatu. 

C. zastosował niewłaściwą stawkę podatku VAT. 

D. wpisał ilość towaru niezgodną z dokonaną dostawą. 

Santander Consumer Bank S.A. O. 1 w Gliwicach 
ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice 
Tel. 32 322 56 00 
Fax. 32 322 56 20 

Nr rachunku: 81 8457 0008 1854 1000 1242 1755 
Rachunek prowadzony w PLN 
  
Posiadacz rachunku 
Hurtownia Zabawek ADAŚ sp. z o.o. 
ul. Dojazdowa 12, 44-100 Gliwice 
NIP 2263545933 

WYCIĄG BANKOWY NR 1/05/2019 z dnia 31.05.2019 r. 
za okres od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. 

Saldo początkowe z dnia 01.05.2019 r. 13 500,00 

Lp. Data operacji Tytuł płatności Obciążenia Uznania 

1. 10.05.2019 r. 
Wpływ należności od Sklepu BAJKA Jan Karwat 
faktura 1/05/2019 

  
6 200,00 

2. 17.05.2019 r. 
Spłata zobowiązania wobec Usługi Remontowe MAX sp. z o.o. 
faktura 144/05/2019 

2 000,00   

3. 31.05.2019 r. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 10,00   

Saldo końcowe z dnia 31.05.2019 r. ? 
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Zadanie 13. 

Faktura (fragment) 

Na podstawie fragmentu faktury oblicz wartość brutto towarów objętych stawką VAT 8%. 

A. 16,20 zł 

B. 21,60 zł 

C. 37,80 zł 

D. 52,50 zł 

Zadanie 14. 

Hurtownia zakupiła towar po cenie brutto 738,00 zł (w tym podatek VAT 23%), a sprzedaje go po cenie netto 

780,00 zł. Marża hurtowa liczona od ceny zakupu netto wynosi 

A. 23% 

B. 25% 

C. 30% 

D. 53% 

Zadanie 15.  

Odcinek czasu dzielący dwie kolejne dostawy materiałów, liczony w dniach lub w innych przyjętych 

jednostkach czasu, to 

A. cykl dostaw. 

B. norma zapasu. 

C. zapas rotujący. 

D. zużycie teoretyczne. 

Zadanie 16. 

Producent planuje wyprodukować w miesiącu 1 200 par butów. Norma techniczna zużycia skóry na 1 000 par 

butów została ustalona na poziomie 400 m2. Zapas początkowy skóry wynosi 160 m2, a planowany zapas 

końcowy 50 m2. Ile m2 skóry należy zakupić, aby zrealizować miesięczny plan produkcji? 

A. 290 m2 

B. 320 m2 

C. 370 m2 

D. 480 m2 

Lp. Nazwa towaru lub usługi J.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Podatek VAT Wartość 
brutto 

stawka 
% 

kwota 

zł gr zł gr zł gr zł gr 

1. Kawa mielona 250 g opak. 3 20 00 60 00 23 13 80     

2. Cukier biały w kostkach kg 5 4 00 20 00 8 1 60     

3. Śmietanka w proszku 200 g opak. 5 3 00 15 00 8 1 20     

4. Mleko migdałowe 1 l szt. 1 14 00 14 00 5 0 70     

RAZEM 109 00 X 17 30     

Strona 6 z 13
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 17.  

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz rotację zapasów towarów w dniach za pierwszy 

kwartał 2019 roku zakładając, że każdy miesiąc ma 30 dni. 

A. 40 dni. 

B. 20 dni. 

C. 10 dni. 

D.   9 dni. 

Zadanie 18. 

Przedsiębiorstwo handlowe, które jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności wyłącznie 

opodatkowane, dokonało w maju 2019 r. zakupu i sprzedaży towarów zgodnie z danymi przedstawionymi  

w tabeli. Ile wyniesie kwota zobowiązania z tytułu podatku VAT wykazana w deklaracji VAT-7 za maj  

2019 r.? 

A. 1 196,00 zł 

B. 1 436,00 zł 

C. 4 100,00 zł 

D. 8 200,00 zł 

Zadanie 19. 

Przedsiębiorstwo GAMEX sp. z o.o. zapłaciło w marcu 2019 r. zobowiązania z tytułu podatków w kwocie 

31 000,00 zł. Na podstawie wykresu struktury zapłaconych podatków oblicz wartość podatków pośrednich. 

A. 13 330,00 zł 

B. 13 640,00 zł 

C. 16 120,00 zł 

D. 17 670,00 zł 

Wyszczególnienie I kwartał 2019 r. 

Przychody ze sprzedaży towarów 22 500,00 zł 

Przeciętny stan zapasów towarów 5 000,00 zł 

Dane z rejestru zakupu VAT z maja 2019 r. 

Zakup towarów/usług 

Wartość netto 
Podatek VAT 

stawka kwota 

4 800,00 zł 23% 1 104,00 zł 

2 000,00 zł 8% 160,00 zł 

  

Dane z rejestru sprzedaży VAT z maja 2019 r. 

Sprzedaż opodatkowana 

Wartość netto 
Podatek VAT 

stawka kwota 

10 000,00 zł 23% 2 300,00 zł 

5 000,00 zł 8% 400,00 zł 
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Zadanie 20. 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych powinna wpłacić 

zaliczkę na podatek dochodowy za maj  2019 r. najpóźniej do 

A. 10 czerwca 2019 r. 

B. 20 czerwca 2019 r. 

C. 21 czerwca 2019 r. 

D. 25 czerwca 2019 r. 

 

 

Zadanie 21. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca w pierwszej kolejności powinien potrącić z wynagrodzenia 

pracownika 

A. ratę zaległej pożyczki udzielonej przez zakład pracy. 

B. wartość niedoboru towarów powstałego z winy pracownika. 

C. świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych. 

D. składki na rzecz organizacji, do których przynależność pracownika nie jest obowiązkowa. 

Zadanie 22. 

Jakie kary, zgodnie z Kodeksem pracy, może nałożyć pracodawca na pracownika zatrudnionego 

na podstawie umowy o pracę, który naruszył obowiązki pracownicze? 

A. Upomnienie, naganę lub karę pieniężną. 

B. Skrócenie wymiaru urlopu, karę pieniężną lub naganę. 

C. Naganę, upomnienie lub wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia. 

D. Upomnienie, karę pieniężną lub pracę w godzinach nadliczbowych. 

Zadanie 23. 

Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą: 

A. emerytalne – 9,76%, rentowe – 8% i chorobowe. 

B. emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% i zdrowotne. 

C. emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5% i wypadkowe. 

D. emerytalne – 9,76%, chorobowe – 2,45% i zdrowotne. 

Zadanie 24.   

Kopie świadectw pracy pracownika z poprzednich miejsc zatrudnienia należy przechowywać w aktach 

osobowych pracownika  

A. w części A. 

B. w części B. 

C. w części C. 

D. w części D. 

Czerwiec 2019 r. 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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Zadanie 25. 

Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania pracownik otrzymuje co miesiąc: 

 wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł, 

 dodatek funkcyjny – 500,00 zł, 

 dodatek za znajomość języka obcego – 5% wynagrodzenia zasadniczego. 

Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika. 

A. 4 410,00 zł 

B. 4 700,00 zł 

C. 4 910,00 zł 

D. 4 935,00 zł 

Zadanie 26. 

Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oraz przepisów Kodeksu pracy oblicz wynagrodzenie brutto 

za maj pracownika zatrudnionego w czasowym systemie wynagradzania. 

A. 4 200,00 zł 

B. 4 325,00 zł 

C. 4 575,00 zł 

D. 4 700,00 zł 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika 4 200,00 zł 

Liczba godzin przepracowanych zgodnie z normą czasu pracy obowiązującą w maju w dni robocze 168 godzin 

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w maju w dni świąteczne niebędące dla pracownika 
dniami pracy 

10 godzin 

Pracownik otrzymał dodatek pieniężny za przepracowane w maju godziny nadliczbowe zgodnie z Kodeksem pracy. 

  
Wyciąg z Kodeksu pracy 

Art. 1511. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek 
w wysokości: 
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: 

a) w nocy, 
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu  

pracy, 
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony  
w pkt 1. 
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Zadanie 27. 

W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować koszty poniesione 

na malowanie pomieszczeń biurowych na podstawie otrzymanej od wykonawcy faktury? 

A. W kolumnie 7. 

B. W kolumnie 10. 

C. W kolumnie 11. 

D. W kolumnie 13. 

Zadanie 28. 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 oblicz podatek dochodowy. 

A. 432,00 zł 

B. 540,00 zł 

C. 600,00 zł 

D. 648,00 zł 

 

 

 

Zadanie 29. 

Który dodatek do wynagrodzenia jest dobrowolnie przyznawany przez pracodawcę pracownikowi 

na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych? 

A. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

B. Dodatek za znajomość języków obcych. 

C. Dodatek za pracę w porze nocnej. 

D. Dodatek wyrównawczy. 

Zadanie 30. 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac oblicz pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

A. 155,16 zł 

B. 165,18 zł 

C. 184,14 zł 

D. 194,15 zł 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment) 

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 

Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2019 (fragment)  

Kwota brutto 3 000,00 zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę 0,00 zł 

Koszty uzyskania przychodu  20% ………... zł 

Podstawa opodatkowania ………... zł 

Podatek dochodowy 18% ?      zł 

Fragment listy płac 

Podstawa wymiaru 
składki  

na ubezpieczenie 
zdrowotne 

Podstawa  
naliczenia  
podatku  

dochodowego 

Potrącona 
zaliczka na 

podatek  
dochodowy 

Składka na ubezpieczenie  
zdrowotne 

Należna 
zaliczka na 

podatek 
dochodowy 

Do wypłaty 

pobrana odliczona 

2 157,25 zł 2 046,00 zł 321,95 zł ………… zł 167,19 zł 155,00 zł 1 808,10 zł 
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Zadanie 31. 

Fragment dokumentu ZUS RCA 

Ustal wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego, której brakuje 

w zamieszczonym fragmencie dokumentu ZUS RCA. 

A. 195,00 zł 

B. 270,00 zł 

C. 292,80 zł 

D. 585,60 zł 

Zadanie 32. 

Za zleceniobiorcę, który podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, 

należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych imienny raport miesięczny 

A. ZUS ZZA 

B. ZUS RZA 

C. ZUS RCA 

D. ZUS ZUA 

Zadanie 33.  

Zeznanie podatkowe PIT-37 powinien złożyć podatnik, który 

A. wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. 

B. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

C. uzyskał w Polsce przychód z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy. 

D. prowadził w Polsce działalność gospodarczą objętą podatkiem zryczałtowanym. 

Zadanie 34. 

W sklepach Kasia i Ania są zatrudnione po 2 osoby, a w sklepach Wiola i Jola po 4 osoby. Na podstawie 

danych z wykresu i liczby zatrudnionych wskaż, który sklep osiągnął najwyższą wydajność pracy. 

A. Sklep Kasia 

B. Sklep Ania 

C. Sklep Wiola 

D. Sklep Jola 
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Zadanie 35. 

Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 12 dni do 16 dni, co oznacza, że 

A. czas oczekiwania na przyjęcie nowych dostaw skrócił się o 4 dni. 

B. zapasy w magazynie odnawiano 16 razy w ciągu roku. 

C. zapasy są przechowywane w magazynie o 4 dni dłużej. 

D. zwiększyła się przepustowość magazynu. 

Zadanie 36. 

Definiowanie misji i wizji przedsiębiorstwa jest jednym z zadań przy opracowywaniu planu 

A. rzeczowego. 

B. taktycznego. 

C. operatywnego. 

D. strategicznego. 

Zadanie 37.  

Który zestaw informacji powinien znajdować się w streszczeniu biznesplanu? 

A. 

 cel opracowania biznesplanu 

 krótki opis przedsiębiorstwa, w tym produktów i/lub usług 

 misja firmy 

 krótki opis rynków zbytu, klientów i konkurencji 

 doświadczenie i umiejętności kadry zarządzającej 

 wysokość potrzebnych środków finansowych 

B. 

 charakterystyka branży 

 bariery wejścia i wyjścia z rynku 

 wielkość rynku oraz panujące na nim tendencje 

 analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

 charakterystyka konkurencji i jej pozycji rynkowej 

 rachunek zysków i strat wraz z prognozowanymi nakładami inwestycyjnymi 

C. 

 faza cyklu życia produktu 

 analiza progu rentowności 

 porównanie produktu na tle konkurencji 

 opis produktu i technologii wytwarzania 

 plany związane z unowocześnianiem produktu 

 analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

D. 

 charakterystyka właścicieli 

 misja, wizja i cele przedsiębiorstwa 

 historia firmy i przedmiot działalności 

 plan marketingowy 

 rachunek przepływów środków pieniężnych 

 bariery wejścia i wyjścia z rynku 

Strona 12 z 13
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 38. 

Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz przeciętny miesięczny stan zapasów towarów 

w III kwartale 2018 r. metodą średniej arytmetycznej. 

A. 700 kg 

B. 730 kg 

C. 750 kg 

D. 752 kg 

Zadanie 39. 

W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 300 pracowników, a przyjęto do pracy 360 osób.  

Ile wynosi wskaźnik przyjęć, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosił 6 000 osób? 

A.   1% 

B.   5% 

C.   6% 

D. 11% 

Zadanie 40.  

Analiza techniczno-ekonomiczna zajmuje się oceną poszczególnych odcinków działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa,  w tym 

A. wyniku finansowego. 

B. płynności finansowej. 

C. zaopatrzenia materiałowego. 

D. rachunku przepływów pieniężnych. 

: 

Stan zapasów towarów w magazynie hurtowni na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ilość w kg 800 794 590 700 750 800 756 770 730 700 675 695 
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