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Pytanie nr 1 

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej reguluje: 
  A)  ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
  B)  ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego 
  C)  ustawa o działalności leczniczej 

 

Pytanie nr 2 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo procedurę rejestracyjną firmy załatwia w: 

A) Krajowym Rejestrze Sądowym 
B) Urzędzie Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
C) Urzędzie Skarbowym 

 

Pytanie nr 3 

Zjawisko utrzymującego się ogólnego wzrostu cen na towary i usługi to: 
A) inflacja 
B) deflacja 
C) dewaluacja 

 

Pytanie nr 4 

Giełda Papierów Wartościowych to miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży: 

A) określonych typów towarów 
B) papierów wartościowych, np. akcji i obligacji 
C) praw własności 

 

Pytanie nr 5 

Prospekt emisyjny to: 

A) zbiór informacji z zakresu działalności, wyników ekonomicznych danej spółki akcyjnej 
B) wykaz spółek dopuszczonych do obrotu giełdowego 
C) zbiór informacji o Giełdzie Papierów Wartościowych 

 

Pytanie nr 6 

Popyt to dobra i usługi: 

A) które konsumenci chcą kupić w danym czasie 
B) które konsumenci chcą sprzedać w danym czasie 
C) oferowane przez producentów w danym czasie i po danej cenie 

Pytanie nr 7 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ewidencję działalności gospodarczej 
prowadzi: 

A) gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy 
B) marszałek województwa 
C) sąd rejonowy 

 

Pytanie nr 8 

Przyrzeczenie wydania koncesji, o które może ubiegać się przedsiębiorca, który zamierza podjąć 
działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji to: 

A) promesa 
B) obietnica 
C) deklaracja 

 

Pytanie nr 9 

Działalnością gospodarczą jest: 

A) działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt 
B) działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i 

rybactwa śródlądowego 
C) zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa 
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Pytanie nr 10 

Co oznacza skrót CEIDG? 
A)  Ewidencję Informacji Publicznej Ministra Gospodarki 
B)  Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 
C)  Krajową Ewidencję Podatników 

 

Pytanie nr 11 

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność 
gospodarczą: 

A) po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej 

B) po złożeniu wniosku o otwarcie działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym 
C) po otrzymaniu zgody od Marszałka Województwa 

 

Pytanie nr 12 

We wniosku o wpis do CEIDG albo do KRS niezbędne jest: 

A) określenie kodów PKD 
B) umieszczenie nadanego przez Urząd Statystyczny numeru REGON  
C) zawarcie zgłoszenia jako podatnik podatku akcyzowego 

 

Pytanie nr 13 

Zmiana kodów PKD w CEIDG w przypadku rozszerzenia, zawężenia bądź zgłoszenia zmiany profilu 
działalności przez przedsiębiorcę odbywa się: 

A) poprzez złożenie nowego wniosku w celu zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG 
B) przez aktualizację danych we wniosku 

C) nie ma możliwości zmiany kodu wiodącej działalności bądź zmiany kodów pozostałej 
działalności 

 

Pytanie nr 14 

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy: 
A) wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) 
B) wyłącznie podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

czyli np. spółek, spółdzielni, fundacji 
C) zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) jak i 

podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
 

Pytanie nr 15 

Kiedy należy ustalić kod prowadzonej działalności gospodarczej? 
A) na etapie składania wniosku – należy podać kody PKD podczas jego wypełniania 
B) po otrzymaniu numeru Regon z Urzędu Statystycznego 
C) po zakończeniu rejestracji w CEIDG 

 

Pytanie nr 16 

PKD jest wprowadzona do polskiego prawa: 
A) rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności 
B) rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności 
C) rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności 
Pytanie nr 17 

Opłata za dokonanie wpisu do CEIDG wynosi: 
      A)  200 zł 
      B)  50 zł od każdego wskazanego rodzaju działalności gospodarczej 
      C)  wpis do CEIDG jest wolny od opłat 
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Pytanie nr 18 

Potwierdzenie o nadaniu numeru  REGON otrzymujemy: 
      A)  w Urzędzie Skarbowym 
      B)  w Głównym Urzędzie Statystycznym 
      C)  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
 

Pytanie nr 19 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej 
maksymalnie  na okres: 

A)  20 dni 
B)  24 m-cy 
C)  36 m-cy 

 
Pytanie nr 20 

Czy dla każdego pracownika zakłada się akta osobowe? 
      A)  tak 
      B)  nie  
      C)  wystarczą zbiorowe akta osobowe 
 
Pytanie nr 21 

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG należy zgłosić w ciągu: 
A)  30 dni od dnia kiedy nastąpiła zmiana 
B)  14 dni od dnia kiedy nastąpiła zmiana 
C)   7 dni  od dnia kiedy nastąpiła zmiana 

 
Pytanie nr 22 

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy: 
A)  każdego przedsiębiorcy  
B)  tylko przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników  
C)  tylko przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Pytanie nr 23 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: 

A)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 30 pracowników 
B)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników 
C)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników 

 
Pytanie nr 24 

Właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych działalności gospodarczej określa się :  
A)  według miejsca pobytu prowadzącego działalność gospodarczą 
B)  według miejsca zamieszkania prowadzącego działalność gospodarczą 
C)  według głównego miejsca wykonywania wskazanej działalności gospodarczej 

 

Pytanie nr 25 

Czy wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o umowie spółki cywilnej? 
A)  tak, jeżeli taka umowa została zawarta 
B)  nie 
C)  istnieje dowolność  

 

Pytanie nr 26 

Kto prowadzi rejestr działalności regulowanej? 
A)  właściwy minister w zależności od rodzaju działalności gospodarczej  
B)  Izba Rzemieślnicza  
C)  Inspekcja Pracy  
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Pytanie nr 27 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może rozpocząć działalność gospodarczą po zarejestrowaniu 
się: 

A)  w Krajowym Rejestrze Sądowym 
B)  w Izbie Rzemieślniczej 
C)  w Urzędzie Pracy 

 
Pytanie nr 28 

Do Państwowej Inspekcji Pracy zgłaszamy: 
A)  każdy prowadzony rodzaj działalności gospodarczej 
B)  prowadzenie  działalności gospodarczej tylko w przypadku zatrudniania pracowników 
C)  tylko prowadzenie działalności wymagającej szczególnych procedur wynikających                         

z  bezpieczeństwa i higieny pracy  
 
Pytanie nr 29 

Przyszły przedsiębiorca, który zamierza zatrudniać pracowników w swojej firmie, ma obowiązek przy 
rejestrowaniu działalności gospodarczej zgłosić ją do PIP. Obowiązek ten nakłada na niego art. 209 
Kodeksu Pracy. Ma na to: 

A)  30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, w której zatrudniani są pracownicy 
B)  20 dni od dnia rozpoczęcia działalności, w której zatrudniani są pracownicy 
C)  10 dni od dnia rozpoczęcia działalności, w której zatrudniani są pracownicy 

 

Pytanie nr 30 

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż: 
A)  11 godzin 
B)  14 godzin 
C)   8 godzin 

 
Pytanie nr 31 

Czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą? 
A)  tak 
B)  nie 
C)  tylko określone przez przepisy rodzaje działalności 

 
Pytanie nr 32 

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą: 
A)  przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców 
B)  od dnia określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności   

Gospodarczej późniejszego niż dzień  złożenia wniosku  
C)  po uzyskaniu wpisu do Punktu Kontaktowego właściwego ministra 

 

Pytanie nr 33 

Działalność gospodarcza dotycząca ochrony osób i mienia wymaga: 
A) koncesji 
B) zezwolenia 
C) jest działalnością regulowaną 

 
Pytanie nr 34 

Czy przedsiębiorca musi zatrudniać pracowników? 
A)  nie musi zatrudniać pracowników  
B)  musi zatrudniać co najmniej 1 pracownika  
C)  musi zatrudniać co najmniej  10 pracowników 

 
Pytanie nr 35 

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  może świadczyć pracę na 
podstawie umowy o dzieło: 

A) tak  
B) nie  
C) tylko można świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę  
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Pytanie nr 36 

Jaką formę prawną posiada spółka cywilna ? 
       A)  osób fizycznych, które wchodzą w skład spółki 
       B)  posiada osobowość prawną i wpis do KRS-u 
       C)  nie posiada żadnej formy prawnej 
 

Pytanie nr 37 

Aby zachęcić klientów do korzystania z usług naszej firmy przesyłamy im: 
       A)  fakturę 
       B)  ofertę 
       C)  rękojmię 
 
Pytanie nr 38 

Dokumenty w sprawach pracowniczych powinny być sporządzone: 
       A)  w 1 egzemplarzu 
       B)  w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach pracodawcy, a drugi  przeznaczony   

jest dla pracownika 
       C)  w 3 egzemplarzach 
 
Pytanie nr 39 

Curriculum Vitae to: 
      A)  list motywacyjny 
      B)  podanie o pracę 
      C)  życiorys 
 
Pytanie nr 40 

Wskaż dokument, którego nie składa się u pracodawcy w związku z zatrudnieniem: 
      A)  list motywacyjny 
      B)  metryka urodzenia 
      C)  życiorys zawodowy 
 
Pytanie nr 41 

Dowodem księgowym dotyczącym wydatków jest: 
      A)  umowa o pracę 
      B)  faktura 
      C)  ewidencja wyposażenia 
 
Pytanie nr 42 

Faktura VAT: 
      A)  musi posiadać numer i datę wystawienia 
      B)  nie musi zawierać numeru ani daty wystawienia 
      C)  może posiadać datę wystawienia bez numeru 
 
Pytanie nr 43 

Polecenie przelewu jest: 
      A)  poleceniem przekazania towaru do sklepu 
      B)  poleceniem przekazania wspólnikowi dokumentów finansowych 
      C) dyspozycją posiadacza rachunku bankowego skierowaną do banku, która dotyczy przelewu 

określonej kwoty z rachunku bankowego posiadacza do innej osoby 
 
Pytanie nr 44 

Z kasy fiskalnej otrzymujemy: 
      A)  paragon 
      B)  fakturę 
      C)  czek 
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Pytanie nr 45 

Umowę o pracę powinni podpisać: 
      A)  pracownik 
      B)  pracodawca 
      C)  pracodawca i pracownik 
 
Pytanie nr 46 

Obrót bezgotówkowy to: 
A) wpłaty i wypłaty gotówki z kasy 
B) regulowanie należności i zobowiązań za pomocą gotówki bądź czeków gotówkowych 

potwierdzonych 
C) transakcje finansowe, które realizowane są bez wykorzystywania gotówki 

Pytanie nr 47 

Dokument sporządzony w zakładzie pracy potwierdzający naliczanie wynagrodzeń pracownikom to: 
A) kwestionariusz osobowy 
B) lista płac 
C) akta osobowe 

 
Pytanie nr 48 

Co to jest biznesplan? 
A) narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych 
B) dokument ujawniający poufne informacje o firmie 
C) dokument, który pozwala utrzymać nadzór pracodawcy nad pracownikami 

 
Pytanie nr 49 

Co to jest PIT? 
      A)  rozliczenie podatkowe za dany rok 
      B)  rodzaj podatku, jaki będziemy płacić w następnym roku 
      C)  akt założycielski przedsiębiorstwa 
 
Pytanie nr 50 

Obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie pracownikowi na piśmie zawarcia umowy o  pracę w 
ciągu: 

A) 14 dni od rozpoczęcia pracy 
B) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 
C) 7 dni od rozpoczęcia pracy 

 

Pytanie nr 51 

Obowiązkiem pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę jest wydanie pracownikowi świadectwa 
pracy w ciągu: 
      A)  7 dni 
      B)  2 tygodni 
      C)  3 dni 
 

Pytanie nr 52 

Księga przychodów i rozchodów to: 
A) papier wartościowy 
B) sposób prowadzenia ewidencji obrotów w przedsiębiorstwie 
C) zabezpieczenie na nieruchomości zwrotu zaciągniętego długu 

 
Pytanie nr 53 

Dywidenda to: 
A) opłata bankowa 
B) zysk wypłacany akcjonariuszom spółki  
C) podatek 

 
 



Dokumentacja działalności gospodarczej / podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności  gosp. 
i zarządzania przedsiębiorstwem  – baza pytań przykładowych 2015 r. 

 

 

 
 

Pytanie nr 54 

Co to jest zeznanie podatkowe? 
A) opłata pobierana przez banki za dokonanie przelewu 
B) składanie raportu do ZUS-u 
C) dokument, który musi złożyć do Urzędu Skarbowego każda osoba posiadająca jakiś dochód 

 
Pytanie nr 55 
Uproszczona forma opodatkowania to: 

A)  weksel trasowany  
B)  karta podatkowa  
C)  księga rachunkowa  

 
Pytanie nr 56 
Referencje nie są: 

A) opinią  
B) świadectwem 
C) wynagrodzeniem 

 
Pytanie nr 57 
Którego z wymienionych elementów nie musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę  przez 
pracownika? 

A) imienia i nazwiska pracownika  
B) wysokości wynagrodzenia  
C) daty rozwiązania umowy o pracę  

 
Pytanie nr 58 
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi: 
      A)  20 lat 
      B)  30 lat 
      C)  50 lat 

 
Pytanie nr 59 
W jakim terminie od momentu zatrudnienia należy dokonać zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń 
społecznych? 
      A)  w terminie 7 dni 
      B)  w terminie 14 dni 
      C)  w terminie  21 dni 

 
Pytanie nr 60 
Płynność finansowa to: 
       A)  zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań finansowych 
       B)  ujemny wynik finansowy w działalności gospodarczej 
       C)  nadwyżka przychodów nad kosztami w działalności gospodarczej 

 
Pytanie nr 61 

Która formalność związana jest z założeniem firmy? 
A) zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego (i wybór formy opodatkowania) 
B) zgłoszenie działalności do Powiatowego Urzędu Pracy 
C) zgłoszenie działalności do Państwowej Inspekcji Pracy 

 
Pytanie nr 62 

Czy dla każdego pracownika zakłada się akta osobowe? 
      A)  pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe 
      B)  pracodawca zakłada i prowadzi  ogólne akta osobowe  
      C)  nie ma obowiązku prowadzenia akt osobowych 
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Pytanie nr 63 

Deklarację PIT – 37 składa się  w urzędzie skarbowym: 
A) co pół roku 
B) raz na kwartał 
C) jeden raz w roku 

 
Pytanie nr 64 

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza się: 
A)  składki na ubezpieczenie od pożarów 
B)  składki AC 
C)  składki emerytalne  

    
Pytanie nr 65 

Którą z poniższych kart nie uiścisz należności za zakupiony towar: 
A) złotej karty płatniczej 
B) karty stałego klienta     
C) karty płatniczej 

 
Pytanie nr 66 
Podanie o przyjęcie do pracy powinno być podpisane przez: 

A)  ubiegającego się o pracę    
B)  rodziców 
C)  szefa zakładu 

Pytanie nr 67 
Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika: 

A) bez podatku dochodowego 
B) pomniejszoną o składki ZUS 
C) określoną w umowie o pracę      

 
Pytanie nr 68 

Jeden z podstawowych typów działań w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem, który polega 
na kierowaniu ludźmi i motywowaniu ich dla organizacji to: 

A) kontrolowanie 
B) przewodzenie 
C) planowanie i podejmowanie decyzji 

 

Pytanie nr 69 

Jeden z podstawowych typów działań w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem, który polega 
na obserwowaniu bieżących działań i ich korygowaniu to: 

A) kontrolowanie 
B) przewodzenie 
C) planowanie i podejmowanie decyzji 

 

Pytanie nr 70 

Jeden z podstawowych typów działań w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem, który polega 
na określaniu celów i strategii działania to: 

A) kontrolowanie 
B) przewodzenie 
C) planowanie i podejmowanie decyzji 

 

Pytanie nr 71 
Zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. 
kierowanie ludźmi i kontrolowanie nazywamy: 

A) zarządzaniem 
B) sterowaniem 
C) dowodzeniem 

 

 



Dokumentacja działalności gospodarczej / podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności  gosp. 
i zarządzania przedsiębiorstwem  – baza pytań przykładowych 2015 r. 

 

 

 
 

Pytanie nr 72 
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych: 

A) zatrudnia mniej niż 10 pracowników 
B) zatrudnia mniej niż 20 pracowników 
C) zatrudnia mniej niż 5 pracowników 

 

Pytanie nr 73 
Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 
pracowników, to: 

A) mikroprzedsiębiorca 
B) mały przedsiębiorca 
C) średni przedsiębiorca 

 

Pytanie nr 74 
Dane osobowe, przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, znajomość języków obcych to informacje 
zawarte w dokumencie: 
      A)  kwestionariusz osobowy 
      B)  zgłoszenie do ZUS 
      C)  deklaracja podatkowa 
 

Pytanie nr 75 
Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 50 
pracowników, to: 

A) mikroprzedsiębiorca 
B) mały przedsiębiorca 
C) średni przedsiębiorca 

 

Pytanie nr 76 
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: 

A) zatrudnia mniej niż 250 pracowników 
B) zatrudnia mniej niż 100 pracowników 
C) zatrudnia mniej niż 50 pracowników 

Pytanie nr 77 

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 250 
pracowników, to: 

A) mikroprzedsiębiorca 
B) mały przedsiębiorca 
C) średni przedsiębiorca 

 

Pytanie nr 78 
Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 

A) zatrudnia  250 pracowników lub więcej 
B) zatrudnia  200 pracowników lub więcej 
C) zatrudnia  150 pracowników lub więcej 

 

Pytanie nr 79 
Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał powyżej 250 
pracowników, to: 

A) duży przedsiębiorca 
B) mały przedsiębiorca 
C) średni przedsiębiorca 
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Pytanie nr 80 
VAT to: 

A) rozliczenie podatkowe za dany rok 
B) akt założycielski przedsiębiorstwa 
C) podatek od towarów i usług 

 

Pytanie nr 81 
Podstawowa stawka podatku VAT wynosi: 

A) 30% 
B) 23% 
C) 22% 

 

Pytanie nr 82 
Koncesja to: 

A) akt  administracyjny, który zakazuje  prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
B) zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki 
C) akt  administracyjny, który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej 

działalności gospodarczej 

Pytanie nr 83 
Płatnik podatku to: 

A) podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego 
podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego 

B) osoba wpłacająca gotówkę na konto bankowe kontrahenta 
C) osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji 

Pytanie nr 84 
Kontrahent to: 

A) osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji 
B) osoba wpłacająca gotówkę na konto bankowe kontrahenta 
C) osoba zatrudniająca co najmniej 10 pracowników 

Pytanie nr 85 
Podatek dochodowy jest: 

A) przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa 
B) dobrowolnym świadczeniem, które jest pobierane od osób fizycznych na rzecz państwa 

C) dobrowolnym świadczeniem,  które jest pobierane od osób prawnych na rzecz państwa 

 

Pytanie nr 86 
Podatkiem bezpośrednim nie jest: 

A) podatek od nieruchomości 
B) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 
C) podatek akcyzowy 

 

Pytanie nr 87 
Podatkiem bezpośrednim nie jest: 

A) podatek od nieruchomości 
B) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 
C) podatek od towarów i usług (VAT) 

 
Pytanie nr 88 
Podatkiem pośrednim jest: 

A) podatek od nieruchomości 
B) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 
C) podatek od towarów i usług (VAT) 
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Pytanie nr 89 
Podatkiem pośrednim nie jest: 

A) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 
B) podatek od towarów i usług (VAT) 
C) podatek akcyzowy 

  
Pytanie nr 90 
Tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną tj. 
niezgodnością z umową lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego to: 
       A)  faktura 
       B)  oferta 
       C)  rękojmia 

 
Pytanie nr 91 
Dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego to: 
       A)  weksel 
       B)  biznesplan 
       C)  oferta 

 

Pytanie nr 92 

Biznesplan to: 
A) dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego zawierający 

kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem 
B) tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną 

tj. niezgodnością z umową lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego 
C) akt  administracyjny, który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej 

działalności gospodarczej 

Pytanie nr 93 

Leasing to: 
A) ujemny wynik finansowy w działalności gospodarczej 
B) umowny stosunek cywilnoprawny, w ramach którego jedna ze stron przekazuje drugiej stronie 

prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony czas w zamian za ustalone 
opłaty ratalne 

C) zbiór informacji z zakresu działalności, wyników ekonomicznych danej spółki akcyjnej 
 

Pytanie nr 94 

Odpłatną formą prezentacji dóbr, usług i idei, która oddziałuje bezpośrednio na zjawiska rynkowe, 

postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr 
jest: 

A) reklama 
B) biznesplan 
C) reklamacja 

 
Pytanie nr 95 

NIP to: 
A) Numer identyfikacji krajowej rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 
B) Numer identyfikacji podatkowej 
C) Numer rejestracji samochodowej  

 
Pytanie nr 96 

Paragon jest to: 
A) rozliczenie podatkowe za dany rok 
B) dokument potwierdzający dokonanie zakupu 
C) poleceniem przekazania towaru do sklepu 
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Pytanie nr 97 

Podmiot gospodarczy składa deklaracje na ubezpieczenie zdrowotne do:  
A) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
B) Państwowej Inspekcji Pracy  
C) Firmy Handlowej  

 

Pytanie nr 98 

Okres przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej wynosi: 
      A)  5 lat 
      B)  10 lat 
      C)  15 lat 
 

Pytanie nr 99 

Skrót REGON oznacza: 
A) dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym 

Podmiotów Gospodarki Narodowej 
B) podstawowy rejestr ewidencji ludności w Polsce 
C) Numer identyfikacji podatkowej 

 

Pytanie nr 100 

Skrót PESEL oznacza: 
A) dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym 

Podmiotów Gospodarki Narodowej 
B) podstawowy rejestr ewidencji ludności w Polsce 
C) Numer identyfikacji podatkowej 

 

Pytanie nr 101 

Skrót CIT oznacza: 
A) podatek dochodowy od osób fizycznych 
B) podatek dochodowy od osób prawnych 
C) podatek od towarów i usług 

 
Pytanie nr 102 

Spisu z natury, czyli remanentu nie sporządzają w przypadku likwidacji działalności podatnicy: 

A) rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych 

B) podatnicy VAT 

C) opodatkowani kartą 

 

Pytanie nr 103 

Różnica między przychodami a kosztami stanowi dla przedsiębiorcy: 
       A)  dochód 
       B)  stratę 
       C)  zysk 
 

Pytanie nr 104 

Długookresowy spadek przeciętnych cen towarów i usług to: 
A) bessa 
B) inflacja ukryta 
C) deflacja 

 

Pytanie nr 105 

Tworzenie zakładowego funduszu socjalnego ciąży na pracodawcach zatrudniających do: 
       A)  5-ciu pracowników 
       B)  10-ciu pracowników 
       C)  20-tu pracowników 
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Pytanie nr 106 

Ulga tj. preferencyjna stawka ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przysługuje 
przy spełnieniu określonych warunków: 
       A)  przez 1 rok licząc od dnia rozpoczęcia działalności 
       B)  przez 2 lata licząc od dnia rozpoczęcia działalności  
       C)  nie ma takiej ulgi 
 

Pytanie nr 107 

Złożenie wniosku o  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 
A)  jest równocześnie zgłoszeniem przedsiębiorcy w ZUS jako płatnika składek 
B)  nie jest jednocześnie zgłoszeniem przedsiębiorcy w ZUS jako płatnika składek 
C)  musi nastąpić w terminie 7 dni od zgłoszenia przedsiębiorcy w ZUS jako płatnika składek 

 

Pytanie nr 108 

Gdy przychody ze sprzedaży przewyższały koszty ich uzyskania i na koniec roku firma uzyskała dodatni 
wynik finansowy, to osiągnęła: 
      A)  podatek  
      B)  upadłość 
      C)  zysk 
 
Pytanie nr 109 

Ilość dóbr i usług nabywana przez kupujących po danej cenie i w danym okresie to: 
     A)  popyt 
     B)  podaż 
     C)  rynek konsumenta 
 
Pytanie nr 110 

Ilość dóbr i usług oferowanych do sprzedaży po danej cenie i w danym okresie czasu to: 
     A)  popyt 
     B)  podaż 
     C)  rynek producenta 
 
Pytanie nr 111 

Informacje o rodzaju prowadzonej przez firmę działalności zawarte są w treści decyzji o nadaniu 
numeru: 
     A)  NIP 
     B)  PESEL 
     C)  REGON 
 

Pytanie nr 112 

Działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na 
własny rachunek przedsiębiorcy to: 
      A)  działalność społeczna 
      B)  działalność charytatywna 
      C)  działalność gospodarcza 
 

Pytanie nr 113 

Długookresowy spadek przeciętnych cen towarów i usług to: 
      A)  bessa 
      B)  deflacja 
      C)  inflacja ukryta 
Pytanie nr 114 

Ala kupiła w zeszłym roku wyposażenie całej kuchni za cenę 500 zł. W tym roku za te same sprzęty 
zapłaciłaby 600 zł. To świadczy o tym, że nastąpiło zjawisko: 
      A)  akumulacji 
      B)  podaży 
      C)  inflacji 


