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Instrukcja dla zdającego
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
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.
Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
Czytaj uważnie wszystkie zadania.
Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący
układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9.
10.

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
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.
Firma zobowiązana do ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej musi wystawić paragon
A.
B.
C.
D.

bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży.
tydzień po dokonaniu sprzedaży.
miesiąc po dokonaniu sprzedaży.
tylko na życzenie nabywcy.

Zadanie 2.
Szybko rozwijająca się spółka z o.o., prowadząca działalność na rynku krajowym i zagranicznym w celu
zwiększenia swojej wiarygodności i możliwości pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa powinna
przekształcić się w spółkę
A.
B.
C.
D.

jawną.
akcyjną.
partnerską.
komandytową.

Zadanie 3.
Zwiększenie nakładów firmy na promocję produktu jest działalnością
A.
B.
C.
D.

handlową.
logistyczną.
produkcyjną.
marketingową.

Zadanie 4.
Zwiększenie produkcji spowodowało wzrost kosztów bezpośrednich o 30%. Dotychczasowe koszty
bezpośrednie wynosiły 50 000,00 zł miesięcznie. Oblicz, ile środków finansowych dodatkowo należy
zapewnić na pokrycie wzrostu miesięcznych kosztów bezpośrednich.
A.
B.
C.
D.

10 000,00 zł
15 000,00 zł
20 000,00 zł
25 000,00 zł

Zadanie 5.
Firma planuje budowę nowej hali produkcyjnej wraz z linią technologiczną do produkcji okien. Firma
powinna rozważyć pozyskanie kredytu
A.
B.
C.
D.

ratalnego.
hipotecznego.
inwestycyjnego.
w rachunku bieżącym.
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Zadanie 6.
W prasie zamieszczono ogłoszenie z propozycją pracy, którego fragment treści przedstawiono w ramce.
Do pracy w punkcie sprzedaży środków do produkcji rolnej potrzebna jest osoba z wykształceniem wyższym
rolniczym i dobrą znajomością pakietu Microsoft Office oraz posiadająca prawo jazdy kategorii B.
Do obowiązków pracownika będzie należała obsługa klientów oraz doradztwo w zakresie stosowania środków
ochrony roślin. Mile widziane doświadczenie na stanowisku ……………..

Jakie doświadczenie zawodowe byłoby pożądane na tym stanowisku?
A.
B.
C.
D.

Prezesa.
Handlowca.
Księgowego.
Operatora maszyn.

Zadanie 7.
Kierownik podejmuje wszystkie decyzje bez konsultacji ze swoimi podwładnymi. Od swoich pracowników
wymaga bezwarunkowego wykonywania poleceń. Który styl kierowania zespołem stosuje ten kierownik?
A.
B.
C.
D.

Nieingerujący.
Konsultacyjny.
Autokratyczny.
Demokratyczny.

Zadanie 8.
Producent przetworów mięsnych postanowił dofinansować organizowane przez Stowarzyszenie Producentów
Trzody Chlewnej Święto Wieprzowiny. Takie działanie marketingowe to
A.
B.
C.
D.

barter.
kabotaż.
sponsoring.
franchising.

Zadanie 9.
Dokument określający składniki niezbędne do wytworzenia określonego produktu to
A.
B.
C.
D.

receptura.
kosztorys.
zamówienie.
instrukcja obsługi.

Zadanie 10.
Łopatka na przedstawionym schemacie świni oznaczona jest numerem
A.
B.
C.
D.

4
5
6
7
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Zadanie 11.
Sterylizacja polega na utrwalaniu żywności w temperaturze
A.
B.
C.
D.

poniżej 20°C
od 21°C do 65°C
od 65°C do 85°C
powyżej 100°C

Zadanie 12.
Podczas produkcji wina wykorzystywana jest fermentacja
A.
B.
C.
D.

octowa.
masłowa.
mlekowa.
alkoholowa.

Zadanie 13.
Osmoaktywną metodą utrwalania żywności jest
A.
B.
C.
D.

solenie.
kiszenie.
wędzenie.
pasteryzowanie.

Zadanie 14.
W kurniku produkuje się dziennie 1 000 jaj. 60% jaj pakowanych jest we wkładki na 30 jaj. Pozostałe jaja są
pakowane do wkładek na 10 jaj. Ile sztuk opakowań odpowiednio o pojemności na 30 i 10 jaj należy
zamówić na 30 dni?
A.
B.
C.
D.

500 szt., 1 000 szt.
600 szt., 1 200 szt.
700 szt., 1 400 szt.
800 szt., 1 600 szt.

Zadanie 15.
Przedstawione na ilustracji urządzenie służy do
A.
B.
C.
D.

mielenia mięsa.
nadziewania kiełbas.
produkcji makaronu.
rozdrabniania owoców.

Zadanie 16.
W celu zważenia produktów sypkich za pomocą wagi elektronicznej bez opakowania należy postawić
opakowanie na wagę i wcisnąć przycisk z napisem

A.
B.
C.
D.

ON
OFF
TARA
STORE
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Zadanie 17.
Jęczmień browarny powinien charakteryzować się niską zawartością
A.
B.
C.
D.

białka.
skrobi.
suchej masy.
soli mineralnych.

Zadanie 18.
Główny produkt uboczny wymagający zagospodarowania przy produkcji biodiesla z oleju rzepakowego to
A.
B.
C.
D.

gliceryna.
makuchy.
glukoza.
woda.

Zadanie 19.
Producent przetworów spożywczych z gospodarstw ekologicznych może sprzedawać swoje wyroby jako Bio,
tylko jeżeli
A.
B.
C.
D.

uzyska zgodę urzędu gminy.
uzyska certyfikat jednostki certyfikującej.
przeprowadzi ocenę punktów krytycznych.
przeprowadzi badania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zadanie 20.
Jakim skrótem określa się system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, którego podstawą jest
analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli?
A.
B.
C.
D.

GHP
RMP
HACCP
ISO 9000

Zadanie 21.
Spółka z o.o. musi złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 do końca
A.
B.
C.
D.

stycznia.
lutego.
marca.
kwietnia.

Zadanie 22.
Przedsiębiorca wystawił fakturę VAT. Oryginał dokumentu powinien zostać przekazany
A.
B.
C.
D.

odbiorcy towaru.
urzędowi skarbowemu.
księgowej w firmie wystawcy.
firmie transportowej przewożącej towar.
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Zadanie 23.
Budynek warsztatowy w bilansie majątkowym zalicza się do
A.
B.
C.
D.

kapitałów własnych.
kapitałów obcych.
aktywów trwałych.
aktywów obrotowych.

Zadanie 24.
Do kapitałów własnych zalicza się
A.
B.
C.
D.

kredyt inwestycyjny.
kredyt w rachunku bieżącym.
zobowiązania wobec dostawców.
zysk z poprzedniego roku przeznaczony na rozwój.

Zadanie 25.
Wszystkie towary znajdujące się w sklepie zostały policzone i zapisane w specjalnym formularzu.
Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z metodą
A.
B.
C.
D.

weryfikacji.
spisu z natury.
potwierdzenia sald.
pośrednią uproszczoną.

Zadanie 26.
W trakcie pożaru spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej zniszczeniu uległa część towarów
znajdujących się w magazynie. Straty te zakwalifikowane zostaną jako
A.
B.
C.
D.

naturalne.
zawinione.
niezawinione.
systematyczne.

Zadanie 27.
Wartość środka trwałego po 9 latach użytkowania wynosi 20 000,00 zł. Przewidywany okres użytkowania
wynosi 10 lat. Ile wynosiła wartość początkowa środka trwałego?
A.
B.
C.
D.

150 000,00 zł
200 000,00 zł
250 000,00 zł
300 000,00 zł

Zadanie 28.
Ile wynosi stopa amortyzacji rocznej budynku, którego okres użytkowania jest przewidziany na 50 lat?

A.
B.
C.
D.

1%
2%
3%
4%
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Zadanie 29.
Konta bilansowe aktywne posiadają saldo początkowe po
A.
B.
C.
D.

dowolnej stronie.
stronie Ma (Credit).
stronie Winien (Debet).
stronie Winien (Debet) i po stronie Ma (Credit).

Zadanie 30.
Saldo początkowe po stronie Winien (Debet) należy zapisać na koncie
A.
B.
C.
D.

Kredyty bankowe.
Kapitał zakładowy.
Inwestycje długoterminowe.
Zobowiązania wobec pracowników.

Zadanie 31.
Z zaciągniętego kredytu spłacono zobowiązanie wobec dostawcy. Ta operacja gospodarcza spowoduje
zmiany
A.
B.
C.
D.

tylko w aktywach.
tylko w pasywach.
ujemne w aktywach i pasywach.
dodatnie w aktywach i pasywach.

Zadanie 32.
W bilansie aktywa są uporządkowane według zasady
A.
B.
C.
D.

malejącej płynności.
wzrastającej płynności.
malejącego stopnia wymagalności.
wzrastającego stopnia wymagalności.

Zadanie 33.
Przedsiębiorca postanowił wypromować swój nowy produkt. Środki finansowe przeznaczone na ten cel to
koszty
A.
B.
C.
D.

zarządu.
finansowe.
sprzedaży.
działalności podstawowej.

Zadanie 34.
Przedsiębiorca wyprodukował 1 000 sztuk produktu. Koszty całkowite wyniosły 20 000,00 zł. Ile wynoszą
koszty jednostkowe produktu?

A.
B.
C.
D.

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
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Zadanie 35.
Przy wielkości produkcji 1 000 szt. koszty całkowite produkcji wynoszą 80 000,00 zł.
Koszt jednostkowy bezpośredni wynosi 50,00 zł. Ile wynoszą koszty pośrednie produkcji?
A.
B.
C.
D.

10 000,00 zł
20 000,00 zł
30 000,00 zł
40 000,00 zł

Zadanie 36.
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w systemie czasowym z premią przepracował w grudniu 20 dni po
4 godziny dziennie zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto
pracownika za grudzień, jeżeli stawka za godzinę pracy wynosi 14,00 zł a premia 20%?
A.
B.
C.
D.

1 120,00 zł
1 344,00 zł
2 240,00 zł
2 688,00 zł

Zadanie 37.
W październiku pracownik przepracował: 168 godzin zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy
przy stawce 15,00 zł/godz., 5 godzin nadliczbowych w niedzielę z dodatkiem w wysokości 100%
wynagrodzenia. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za październik?
A.
B.
C.
D.

2 520,00 zł
2 595,00 zł
2 670,00 zł
2 770,00 zł

Zadanie 38.
Przedsiębiorca zakupił nowy samochód dostawczy. W celu zminimalizowania strat, które mogą wystąpić
w przypadku uszkodzenia samochodu z winy kierowcy, powinien on wykupić ubezpieczenie
A.
B.
C.
D.

autocasco.
agrocasco.
assistance.
odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie 39.
Przedsiębiorca zajmuje się usługami w zakresie naprawy maszyn rolniczych. Działalność ta charakteryzuje
się dużym zyskiem w stosunku do uzyskanego przychodu. Jaka będzie dla niego najlepsza forma
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
A.
B.
C.
D.

Zasady ogólne.
Karta podatkowa.
Pełna księgowość.
Ryczałt ewidencjonowany.
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Zadanie 40.
Miernikiem opłacalności sprzedaży jest wskaźnik rentowności
A.
B.
C.
D.

majątku.
sprzedaży.
kapitału własnego.
kapitału całkowitego.
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