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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 

 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 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 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się z tytułu podatku 

dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie 

podatkowe 

A. PIT-28 

B. PIT-36 

C. PIT-37 

D. PIT-16A 

Zadanie 2. 

Kowalski i Kamiński założyli spółkę. W nazwie spółki został podany rodzaj działalności (handlowa) oraz 

nazwiska wspólników. Firma została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta dwuosobowa 

spółka posiada kapitał wniesiony przez udziałowców w kwocie 4 000,00 zł. Którą spółkę założyli 

przedsiębiorcy? 

A. Jawną.  

B. Cywilną.  

C. Partnerską 

D. Z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zadanie 3. 

Firma oferuje klientom doradztwo w zakresie produkcji rolnej oraz prowadzenia rachunkowości. Jest to 

działalność 

A. usługowa. 

B. handlowa. 

C. produkcyjna. 

D. marketingowa. 

Zadanie 4. 

Firma podpisała umowę ze znanym producentem środków ochrony roślin na dystrybucję produktów wśród 

rolników. Jest to działalność 

A. usługowa. 

B. handlowa. 

C. produkcyjna. 

D. marketingowa. 

Zadanie 5. 

Jaka jest wartość kapitałów własnych, jeżeli w bilansie majątkowym spółki suma aktywów wynosi 

240 000,00 zł, a zobowiązania wynoszą 80 000,00 zł? 

A. 320 000,00 zł 

B. 240 000,00 zł 

C. 160 000,00 zł 

D.   80 000,00 zł 
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Zadanie 6. 

Najlepszą formą sfinansowania przez firmę nowego samochodu ciężarowego będzie kredyt 

A. kupiecki. 

B. hipoteczny. 

C. inwestycyjny. 

D. w rachunku bieżącym. 

Zadanie 7. 

Najlepszą formą pozyskania samochodu dostawczego bez zwiększania zadłużenia firmy jest 

A. leasing operacyjny. 

B. kredyt długoterminowy. 

C. kredyt krótkoterminowy. 

D. pożyczka długoterminowa.  

Zadanie 8. 

Firma świadcząca usługi rolnicze zamierza rozszerzyć działalność o usługi w zakresie rachunkowości. W tym 

celu powinna zatrudnić  

A. prawnika. 

B. technologa. 

C. księgowego. 

D. ekonomistę. 

Zadanie 9. 

Kierownik podejmuje decyzje bez udziału pracowników. Wyznacza im precyzyjnie zadania oraz sposób ich 

realizacji. Który styl kierowania zespołem stosuje ten kierownik? 

A. Normatywny. 

B. Konsultacyjny. 

C. Autokratyczny. 

D. Demokratyczny. 

Zadanie 10. 

Producent przetworów mięsnych postanowił dofinansować organizowane przez Stowarzyszenie 

Producentów Trzody Chlewnej Święto Wieprzowiny. Takie działanie marketingowe to  

A. barter. 

B. kabotaż. 

C. sponsoring. 

D. franchising. 
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Zadanie 11  

Zbiór dokumentów opisujących sposób wykonania wyrobu oraz określających niezbędne do tego celu środki 

to dokumentacja  

A. fabryczna. 

B. techniczna. 

C. kosztorysowa. 

D. technologiczna.  

Zadanie 12. 

Dodatek, który przeciwdziała jełczeniu tłuszczów to 

A. barwnik. 

B. stabilizator. 

C. przeciwutleniacz. 

D. regulator kwasowości. 

Zadanie 13. 

W technologii produkcji kapusty kiszonej stosowana jest fermentacja  

A. octowa. 

B. mlekowa. 

C. alkoholowa. 

D. propionowa. 

Zadanie 14. 

Proces pozwalający oddzielić spirytus od zacieru to  

A. osmoza. 

B. destylacja. 

C. koagulacja. 

D. pasteryzacja. 

Zadanie 15. 

Pozbawione łuski ziarno owsa poddano obróbce hydro-termicznej i przepuszczono pomiędzy dwoma 

walcami. Jest to proces produkcji 

A. mąki. 

B. otrąb. 

C. kaszy. 

D. płatków. 

Zadanie 16. 

Producent surówek produkuje dziennie 2 000 kg surówek. Produkty pakowane są w pojemniki 0,5 kg. Firma 

pracuje 24 dni w miesiącu. Ile szt. pojemników należy zakupić aby zapewnić ciągłość produkcji? 

A. 24 000 szt. 

B. 48 000 szt. 

C. 72 000 szt. 

D. 96 000 szt. 
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Zadanie 17. 

Najważniejszą funkcją wynikającą ze specyfiki budowy przedstawionego na ilustracji opakowania jest funkcja 

A. ochronna. 

B. jakościowa. 

C. informacyjna. 

D. marketingowa. 

 
 
 
 

Zadanie 18. 

Urządzenie przedstawione na rysunku to  

A. przenośnik poziomy.  

B. myjka automatyczna. 

C. sortownik do warzyw. 

D. waga o pomiarze ciągłym. 

 
 
 
 
 

Zadanie 19. 

Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym w produkcji kapusty kiszonej jest 

A. kuter. 

B. blender. 

C. pasteryzator. 

D. szatkownica. 

Zadanie 20. 

Otręby powstałe jako produkt uboczny są wykorzystywane najczęściej w przemyśle 

A. paszowym. 

B. spożywczym. 

C. spirytusowym. 

D. browarniczym. 

Zadanie 21. 

Który z wymienionych sposobów zagospodarowania odpadów jest najkorzystniejszy dla środowiska? 

A. Spalanie. 

B. Recykling. 

C. Utylizacja. 

D. Segregacja. 
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Zadanie 22. 

W zakładach przetwórstwa spożywczego badania sanitarno-epidemiologiczne 

A. muszą mieć wszyscy pracownicy. 

B. są nieobowiązkowe dla pracowników. 

C. są obowiązkowe tylko dla kadry kierowniczej. 

D. są obowiązkowe dla pracowników mających kontakt z żywnością. 

Zadanie 23. 

Ile lat wynosi minimalny okres przechowywania przez firmę dokumentów dotyczących sprzedaży? 

A.   1 rok. 

B.    5 lat. 

C.  10 lat. 

D.  15 lat. 

Zadanie 24. 

Dostawca dostarczył zamówiony towar. Dostawa została potwierdzona fakturą. Po przeprowadzeniu kontroli 

ilościowej stwierdzono brak części towaru. Dostawca powinien  

A. wystawić fakturę korygującą. 

B. zniszczyć błędny dokument i wystawić nowy. 

C. przekreślić błędny wpis i wpisać poprawną wartość. 

D. wystawić nową fakturę i podczepić do faktury błędnej. 

Zadanie 25. 

Aktywem trwałym jest  

A. gotówka w kasie. 

B. ładowarka czołowa. 

C. należność od odbiorcy. 

D. zapas materiałów do produkcji. 

Zadanie 26. 

W bilansie jednostki gospodarczej zgodnie z ustawą o rachunkowości układ pozycji pasywów uszeregowany 

jest według zasady 

A. malejącej płynności. 

B. wzrastającej płynności. 

C. rosnącego stopnia wymagalności spłaty. 

D. malejącego stopnia wymagalności spłaty. 

Zadanie 27.  

Inwentaryzację metodą weryfikacji przeprowadza się w odniesieniu do 

A. opakowań. 

B. materiałów. 

C. środków pieniężnych na rachunku bankowym. 

D. maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 7 z 9 

Zadanie 28 

Ubytki powstałe w wyniku procesów biologicznych zachodzących w czasie przechowywania towaru 

nazywamy niedoborami 

A. losowymi 

B. naturalnymi. 

C. zawinionymi. 

D. systematycznymi. 

Zadanie 29. 

Podczas sprzątania pracownik wyłączył zasilanie chłodziarki, co spowodowało zepsucie się 

przechowywanych produktów. Take ubytki określane są jako 

A. naturalne. 

B. zawinione. 

C. niezawinione. 

D. systematyczne. 

Zadanie 30. 

Wartość początkowa środka trwałego wynosi 20 000,00 zł. Jaka będzie wartość tego środka po 5 latach 

użytkowania, jeżeli okres jego amortyzacji wynosi 8 lat? 

A.   2 500,00 zł 

B.   5 000,00 zł 

C.   7 500,00 zł 

D. 10 000,00 zł 

Zadanie 31. 

Jeżeli w planie amortyzacyjnym okres użytkowania środka trwałego ustalono na 40 lat, to roczna stopa 

amortyzacji wynosi  

A. 0,4% 

B. 2,5% 

C. 25% 

D. 40% 

Zadanie 32. 

Konta bilansowe aktywne posiadają saldo początkowe  

A. po dowolnej stronie. 

B. po stronie Ma (Credit). 

C. po stronie Winien (Debet). 

D. po stronie Winien (Debet) i po stronie Ma (Credit). 
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Zadanie 33. 

Operacją gospodarczą, która nie zmienia sumy bilansowej, jest 

A. spłata kredytu gotówką. 

B. sprzedaż towaru za gotówkę. 

C. uzyskanie kredytu krótkoterminowego.  

D. spłata zobowiązań przelewem z rachunku bieżącego. 

Zadanie 34. 

Która operacja gospodarcza wpłynie na wynik finansowy przedsiębiorstwa? 

A. KP – pobrano gotówkę z banku do kasy. 

B. PK – naliczono miesięczną amortyzację środków trwałych. 

C. KW – wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów. 

D. WB – dokonano przelewu wynagrodzeń na konta osobiste pracowników. 

Zadanie 35. 

Do kosztów bezpośrednich w przedsiębiorstwie produkcyjnym zalicza się  

A. koszty reklamy.  

B. koszty ogólne zarządu. 

C. wynagrodzenie magazyniera. 

D. zużycie materiałów w produkcji. 

Zadanie 36. 

Biuro rachunkowe ponosi miesięcznie następujące koszty: 

 wynagrodzenia pracowników – 5 400,00 zł, 

 wynajem lokalu – 600,00 zł, 

 energia elektryczna – 300,00 zł, 

 pozostałe – 700,00 zł. 

Koszty roczne prowadzenia działalności biura wynoszą  

A. 54 000,00 zł 

B. 64 000,00 zł 

C. 74 000,00 zł 

D. 84 000,00 zł 

Zadanie 37. 

Koszty bezpośrednie produkcji 100 ton przecieru pomidorowego wynoszą 400 000,00 zł. Koszty pośrednie 

wynoszą 100 000,00 zł. Ile wynosi koszt całkowity produkcji 1 tony produktu? 

A.   2 500,00 zł 

B.   5 000,00 zł 

C.   7 500,00 zł 

D. 10 000,00 zł 
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Zadanie 38  

Oblicz wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli jego płaca zasadnicza wynosi 4000,00 zł, a dodatek 

motywacyjny wynosi 20% płacy zasadniczej 

A. 4400,00 zł 

B. 4600,00 zł 

C. 4800,00 zł 

D. 5000,00 zł 

Zadanie 39. 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który wybrał opodatkowanie w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dokonuje rocznego rozliczenia podatku, sporządzając 

deklarację 

A. PIT-11 

B. PIT-28 

C. PIT-36 

D. PIT-37 

Zadanie 40. 

Przykładem programu zapewniającego małym i średnim firmom pełną ewidencję przychodów i rozchodów 

dla celów podatku dochodowego i podatku VAT jest program 

A. Płatnik. 

B. Subiekt. 

C. Rewizor. 

D. Gratyfikant. 
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