
 

Zawód: piekarz  
Symbol cyfrowy zawodu: 741[02]    
Wersja arkusza: X     

EGZAMIN  

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE 741[02]-0X-092 
ZAWODOWE  

 CZERWIEC 
2009 

Instrukcja dla zdającego  
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron. Ewentualny brak 

stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: 

− wpisz symbol cyfrowy zawodu, 
− zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 
− wpisz swój numer PESEL, 
− wpisz swoją datę urodzenia, 
− przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na 

karcie. 
3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera  

50 zadań, część II 20 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uzyskasz 1 punkt. 
5. Aby zdać etap pisemny egzaminu, musisz uzyskać co najmniej 25 punktów 

z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub 

piórem z czarnym tuszem/atramentem. 
8. Dla każdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.  

Odpowiada im następujący układ kratek na 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. 

 
 

Czas trwania 
egzaminu 
120 minut 

 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 

z części I – 50 pkt. 
z części II – 20 pkt. 
 

Powodzenia!  
 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpoczęcia egzaminu 

ETAP PISEMNY 
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CZĘŚC I 
Zadanie 1. 
„Są to substancje, które dodane w niewielkich ilościach (od ułamka do kilku procent) 
skutecznie poprawiają właściwości wyrobów piekarskich oraz znakomicie podnoszą ich 
atrakcyjność sensoryczną.” Podany opis definiuje 

A. środek żelujący. 
B. polepszacz. 
C. kwas spożywczy. 
D. barwnik. 

Zadanie 2. 
„(…) Ten typ drożdży jest szczególnie przydatny w produkcji wyrobów półcukierniczych  
i produkcji ciast drożdżowych o dużej zawartości cukru. Nie wymagają one wstępnej aktywacji,  
a nawet uwalniania. Wsypuje się je do dzieży i miesza z mąką(…)” Opisany typ drożdży to drożdże 

A. nieaktywne. 
B. spożywcze. 
C. szlachetne. 
D. instant. 

Zadanie 3. 
Do produkcji chleba żytniego razowego należy użyć mąki żytniej  

A. gruboziarnistej typ 200. 
B. razowej typ 2000. 
C. typ 1850. 
D. typ 800. 

Zadanie 4. 
Na którym z rysunków przedstawiono bułkę kajzerkę? 

 
A. B. C. D. 

Zadanie 5. 
Mąka pszenna typ 650, drożdże, cukier, miód, jaja, margaryna, rodzynki, sól, kawa zbożowa 
– to składniki ciasta na chleb 

A. turecki. 
B. litewski. 
C. beskidzki. 
D. starogardzki. 
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Zadanie 6. 
Na opakowaniu mąki pszennej typ 450 podano termin przydatności do spożycia 05.08.2008 r. 
Oznacza to, że mąkę tę należało zużyć 

A. do 5 sierpnia 2008 r. 
B. miesiąc po upływie 5 sierpnia 2008 r. 
C. w okresie od 5 do 15sierpnia 2008 r. 
D. do 10 sierpnia 2008 r. 

Zadanie 7. 
Zgodnie z wymaganiami, sól używana w piekarstwie powinna być sucha, sypka, barwy białej 
lub szarej, smaku słonym bez obcych posmaków i zapachów. Ocenie organoleptycznej 
poddano partię soli kuchennej dostarczonej do piekarni. Próbka badanej soli wykazała obcy 
posmak. Taką sól należy 

A. rozsypać w magazynie i poddać procesowi wietrzenia. 
B. użyć w postaci wodnego roztworu do produkcji. 
C. zmieszać z partią soli bez obcych posmaków. 
D. wyeliminować z produkcji. 

Zadanie 8. 
Wodę wodociągową przed użyciem do produkcji pieczywa należy 

A. podgrzać i odmierzyć. 
B. zdekantować i ochłodzić. 
C. przefiltrować i zdekantować. 
D. zmieszać z gorącą, przegotowaną wodą. 

Zadanie 9. 
Etap w produkcji pieczywa pszennego, w którym w kęsie ciasta następuje intensywna 
fermentacja oraz gromadzenie się CO2 to  

A. fermentacja podmłody. 
B. rozrost końcowy kęsów ciasta. 
C. fermentacja przedkwasu. 
D. rozrost końcowy ciasta. 

Zadanie 10. 
Schemat przedstawia przygotowanie ciasta na chleb graham metodą trójfazową. 

Podmłoda I  X  
Ciasto 

Symbolem X oznaczono 

A. kwas. 
B. zaczątek. 
C. przedkwas. 
D. podmłodę II. 
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Zadanie 11. 
Ocenie organoleptycznej poddano kwas i stwierdzono, że jest dobry i nadaje się do produkcji. 
Jakie wyróżniki jakościowe zadecydowały o przydatności technologicznej tej partii kwasu? 

A. Zbita struktura o dużych równomiernych porach. 
B. Zbita struktura o małych nierównomiernych porach. 
C. Gąbczasta struktura o małych nierównomiernych porach. 
D. Gąbczasta struktura o dużych równomiernych porach. 

Zadanie 12. 
Ocenie poddano chleb pszenno-żytni wypiekany przy zbyt dużym zaparowaniu komory 
wypiekowej. W wyniku oceny stwierdzono 

A. kulistość chleba. 
B. plackowatość chleba. 
C. plamkowatość miękiszu. 
D. marmurkowatość miękiszu. 

Zadanie 13. 
Przeprowadzono długi wypiek chleba pszennego w zbyt wysokiej temperaturze. W związku  
z tym ocena organoleptyczna wykazała  

A. miękisz porozrywany. 
B. miękisz odstający od skórki. 
C. miękisz wilgotny, lepki, mało elastyczny. 
D. miękisz rozerwany w dolnej części bochenka, nadmiernie wysuszony. 

Zadanie 14. 
Którą z form należy wykorzystać do wypieku bułek bagietek? 

 
A. B. C. D. 

Zadanie 15. 
Na rysunku przedstawiono miesiarkę z miesidłem 

A. łapowym. 
B. hakowym. 
C. spiralnym. 
D. śmigłowym. 
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Zadanie 16. 
Na zdjęciu przedstawiono formę do chleba.  

A. tostowego.                                     
B. graham.  
C. pytlowego.  
D. razowego. 

Zadanie 17. 
Podane schematy przedstawiają rozczyn w różnych stadiach fermentacji. Który z nich 
dotyczy rozczynu dojrzałego? 

   
A. B. C. D. 

Zadanie 18. 
Podczas wypieku w cieście zachodzą zmiany fizykochemiczne. W temperaturze około 70ºC 
następuje 

A. parowanie wody. 
B. zamieranie drożdży. 
C. ulatywanie alkoholu. 
D. denaturacja białka. 

Zadanie 19. 
Niewłaściwe warunki przechowywania tłuszczu piekarskiego spowodują jego 

A. jełczenie. 
B. ciemnienie. 
C. kruszenie. 
D. kleikowanie. 

Zadanie 20. 
Najlepszym sposobem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-zdrowotnych 
pieczywa oraz przedłużenia jego przydatności konsumpcyjnej jest 

A. krojenie po wychłodzeniu. 
B. przechowywanie w koszach. 
C. pakowanie w torebki papierowe. 
D. pakowanie w torebki celofanowe i zamykanie klipsem. 
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Zadanie 21. 
Esencje spożywcze są to w większości mieszaniny związków zapachowych uzyskiwanych 
syntetycznie w roztworze alkoholowo-wodnym lub w oleju roślinnym, zamknięte w szklanej 
butelce. Najlepsze warunki ich przechowywania, to pomieszczenia 

A. suche, słoneczne. 
B. słoneczne, wilgotne. 
C. suche, zaciemnione. 
D. zaciemnione, wilgotne. 

 

Zadanie 22. 
Stygnięcie pieczywa związane jest z odparowywaniem wody. W zależności od warunków,  
w jakich pieczywo stygnie, może tracić nawet do 4% swojej masy. Zjawisko to nazywane jest  

A. ususzką pieczywa. 
B. czerstwieniem pieczywa. 
C. rozmiękaniem miękiszu. 
D. zapadnięciem miękiszu. 

 

Zadanie 23. 
Całe ziarno zbożowe poddane przemiałowi daje mąkę zawierająca wszystkie elementy ziarna. 
Nazywa się ją mąką 

A. jasną. 
B. typu 100. 
C. o wyciągu 100 %. 
D. o granulacji 100 nm. 

 

Zadanie 24. 
Zapoznaj się z recepturą na chleb praski. Jaką ilością otrąb należy dysponować, aby posypać 
koszyczki i deski przy produkcji tego pieczywa ze 150 kg mąki ? 

A. 0,400 kg 
B. 0,700 kg 
C. 1,050 kg 
D. 1,500 kg 

 
 
 
 
 
 

Surowce Ilość w kg na 
100kg mąki 

Mąka żytnia typ 800 
Mąka pszenna typ 850 
Sól biała 
Drożdże 
Do posypywania desek i 
koszyczków 
- otręby 
- mączka ziemniaczana 

50,0 
50,0 

1,6 – 1,7 
0,5 – 1,0 

 
 

0,7 
0,4 
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Zadanie 25. 
Który z zestawów surowców jest niezbędny do produkcji chleba skrobiowego 
bezglutenowego? 

Skrobia 
kukurydziana  
Mąka 
ziemniaczana 
Pektyna 
Drożdże 
Cukier 
Olej sojowy 
Sól biała 

 Mąka żytnia 
typ1400 
Mąka pszenne 
typ 850 
Sól biała 
Ekstrakt 
słodowy 
Olej jadalny 

 Mąka graham 
typ1850 
Gluten mokry 
Sól  
Drożdże 
Cukier 
Kminek 

 Mąka żytnia 
razowa typ 200 
Mąka pszenna 
typ 850 
Sól biała  
Koper 

A.  B.  C.  D. 
       

Zadanie 26. 
Wydajność średnia chleba żytniego pytlowego przy masie jednostkowej wynosi 
- bochenki 1kg  (rozrost na deskach)               137,0 % 
- bochenki 1kg  (rozrost w koszyczkach)         138,0 % 
- bochenki 1kg  (rozrost w formach)                139,0 % 
- bochenki 2kg  (rozrost na deskach)                138,0 % 
- bochenki 2kg  (rozrost w koszyczkach)         139,0 % 
- bochenki 2kg  (rozrost w formach)                140,0 % 
Określ wydajność chleba o masie 2 kg poddanego rozrostowi w formach. 

A. 137,0 % 
B. 138,0 % 
C. 139,0 % 
D. 140,0 % 

 

Zadanie 27. 
W tabeli przedstawiono schemat prowadzenia ciasta pszennego zwykłego metodą 
bezpośrednią. 

Faza 
fermentacji 

Surowce w kg na 100 kg mąki Temp. w ºC Wydajność
% mąka woda drożdże sól cukier

Ciasto 98 50÷53 2,5÷3 1÷ 1,5 1 28÷32 151÷154 
Optymalna temperatura fermentacji ciasta na bułki zwykłe pszenne, to 

A. 25 ºC 
B. 30 ºC 
C. 35 ºC 
D. 40 ºC 
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Uwaga. Dane w tabeli do wykorzystania w zadaniach nr 28 i 29. 
Składniki ciasta na bułki szwedki. 

Surowce Ilość w kg na 100 kg mąki 
Mąka pszenna typ 650 80,0 
Mąka żytnia typ 800 20,0 
Sól biała  1,3-1,5 
Drożdże 1,0-1,5 
Cukier 2,0 
Kminek do ciasta 0,6 
Dopuszczalne odchylenia: 
1. Ilość drożdży używanych przy wytwarzaniu ciasta 
metodą jednofazową wynosi w okresie letnim 2,5 kg,  
w okresie zimowym 3,0 kg. 

Zadanie 28. 
Ile kg kminku należy użyć, aby wyprodukować ciasto na bułki szwedki z 300 kg mąki ? 

A. 0,6 kg  
B. 1,2 kg  
C. 1,8 kg  
D. 2,4 kg 

Zadanie 29. 
Ile kg drożdży należy użyć do sporządzenia ciasta na bułki szwedki ze 150 kg mąki metodą 
jednofazową w okresie zimowym? 

A. 1,5 kg  
B. 2,5 kg  
C. 3,5 kg  
D. 4,5 kg 

Zadanie 30. 
Chleb słodowy o masie jednostkowej 500 g pakowano w torebki woskowane. Ile torebek 
potrzebuje zakład, aby zapakować 250 kg chleba? 

A. 150 sztuk. 
B. 250 sztuk. 
C. 500 sztuk. 
D. 750 sztuk. 

Zadanie 31. 
W celu uzyskania pieczywa pszennego o dobrych właściwościach z mąki zawierającej mocny 
gluten piekarz powinien przygotować ciasto metodą 

A. trójfazową. 
B. dwufazową. 
C. jednofazową. 
D. pięciofazową. 
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Zadanie 32. 
Formowanie ciasta bułkowego rozpoczyna się od 

A. włożenia kęsa wtórnego do dzielarki. 
B. kulistego obtaczania kęsów wtórnych 
C. włożenia kęsa pierwotnego do dzielarki. 
D. podziału kęsa pierwotnego na kęsy wtórne. 

Zadanie 33. 
W tabeli zawarto dane dotyczące prowadzenia ciasta na chleb praski na tak zwanym żurku. 
Faza 
fermentacji 

Namiar surowców  w kg Wydajność 
% 

Temp. 
º C 

Czas 
Fermentacji 

h 
Mąka 
żytnia 

Mąka 
pszenna 

Woda 
w dm³ 

drożdże sól 

Zaczątek 
Półkwas 
Kwas 
Ciasto 

- 
5 

33 
12 

- 
- 
- 

50 

- 
15 
30 

11÷15 

- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 

1,5÷1,7 

400 
400 
215 
160 

- 
24÷25 
28÷30 
28÷32 

- 
20 
3 

0,5 
Ogółem 158÷162 50 56÷60 1 1,5÷1,7 - - 23,5 

Parametry procesu fermentacji półkwasu w produkcji chleba praskiego wynoszą 

A. czas: 23 h, temperatura od  28 do 30 ºC 
B. czas: 20 h, temperatura od 24 do 25 ºC 
C. czas: 0,5 h temperatura od  28 do 32 ºC 
D. czas: 20 h, temperatura  od 28 do 30 ºC 

Zadanie 34. 
Określ sposób wypieku bułek półcukierniczych smarowanych jajem. 

A. Wypiek w formach w atmosferze pary wodnej. 
B. Wypiek na trzonie z zaparowaniem komory wypiekowej. 
C. Wypiek w formach bez zaparowana komory wypiekowej. 
D. Wypiek na blachach bez zaparowania komory wypiekowej. 

Zadanie 35 
Schemat przedstawia fragment linii do produkcji bułek pszennych. 

Miesiarka 
ciasta 

 
Dzielarka 

 Urządzenie 
formujące 

 
X 

 
Piec 

Symbolem X w linii oznaczono 

A. wywrotnicę dzież. 
B. przesiewacz mąki. 
C. komorę rozrostową. 
D. urządzenie do konfekcjonowania. 
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Zadanie 36. 
W linii uniwersalnej do produkcji chleba tuż za dzielarką powinna być umieszczona 

A. wydłużarka. 
B. zaokrąglarka. 
C. komora rozrostu wstępnego. 
D. komora rozrostu końcowego. 

Zadanie 37. 
Podczas wypieku pieczywa następuje tak zwany upiek. Jaka jest zależność między masą kęsa 
a ubytkiem wypiekowym?  

A. Im większa masa kęsa tym ubytek wypiekowy większy. 
B. Im większa masa kęsa tym ubytek wypiekowy mniejszy. 
C. Ubytek wypiekowy jest zawsze na poziomie do 5 % masy. 
D. Masa kęsa nie ma wpływu na  wielkość ubytku wypiekowego. 

Zadanie 38. 
Jaką wadę chleba przedstawiono na rysunku? 

A. Boczne pęknięcie miękiszu. 
B. Odstawanie skórki od miękiszu. 
C. Nierównomierna porowatość miękiszu. 
D. Odstawanie miękiszu od skórki spodniej. 

Zadanie 39. 
W procesie wytwarzania pieczywa pszennego stwierdzono zbyt sztywną konsystencję ciasta. 
Aby zapobiec kulistości pieczywa należy w procesie miesienia ciasta 

A. zastosować kwas o pełnej dojrzałości. 
B. zmniejszyć dodatek drożdży. 
C. zwiększyć dodatek wody. 
D. zwiększyć dodatek soli. 

Zadanie 40. 
Chleb mazowiecki nie zostanie dopuszczony do sprzedaży, jeśli stwierdzono 

A. nieznacznie jaśniejszą lub ciemniejszą barwę skórki. 
B. skórkę z ciemnymi pęcherzami, odstającą, poszarpaną. 
C. miękisz o nieco zróżnicowanym zabarwieniu, krojący się dostatecznie. 
D. pieczywo dostatecznie wyrośnięte, z nieznacznymi odchyleniami kształtu. 
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Zadanie 41. 
Miękisz chleba poznańskiego, w którym nie stwierdzono żadnych odchyleń jakościowych, 
powinien charakteryzować się 

A. dość równomiernymi porami, wśród nich nieco większymi porami cienkościennymi. 
B. nieco nierównomiernymi porami, na ogół cienkościennymi. 
C. drobnymi porami, równomiernymi, cienkościennymi. 
D. zbitymi porami, bardzo dużymi. 

Zadanie 42. 
Tabela przedstawia dane o zawartości witamin z grupy B w wybranych rodzajach pieczywa. 
Największa ilość tych witamin znajduje się  

A. w bułce grahamce. 
B. w chlebie praskim. 
C. w chlebie graham. 
D. w bułce kajzerce. 

Zadanie 43. 
Wartość kaloryczna 100 g chleba baltonowskiego wynosi 136 kcal. Ile kcal dostarczy 
organizmowi  spożycie 50 g chleba baltonowskiego? 

A.   50 kcal 
B.   68 kcal 
C. 136 kcal 
D. 208 kcal 

Zadanie 44. 
Większość technologicznych wad pieczywa powstaje na skutek użycia mąki  
o nieodpowiedniej wartości wypiekowej. Aby ograniczyć występowanie tych wad należy 
stosować 

A. mieszanki mąki. 
B. mąkę z ziarna porośniętego. 
C. mąkę o małej chłonności wody. 
D. domieszkę mąki o niskiej zdolności do tworzenia gazów. 

Zadanie 45. 
Jedynym sposobem radykalnego zahamowania procesu czerstwienia pieczywa jest 

A. chłodzenie. 
B. zamrażanie. 
C. dodatek konserwantów. 
D. dodatek stabilizatorów. 

 

Nazwa produktu Witamina B1 
mg/100 g 

Witamina B6 
mg/100 g 

Chleb praski 0,17 0,10 
Chleb razowy 0,18 0,17 
Chleb graham 0,23 0,16 
Bułka grahamka 0,24 0,17 
Bułka kajzerka 0,11 0,04 
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Zadanie 46. 
Zagrożenie dla środowiska naturalnego ze strony piekarni stanowią  

A. rozpuszczalniki organiczne. 
B. kwasy organiczne. 
C. środki utleniające. 
D. środki myjąco- dezynfekujące. 

 

Zadanie 47. 
Określenie wartości wypiekowej mąki przed jej użyciem wpływa na dobór 

A. temperatury wypieku pieczywa. 
B. metody przygotowania ciasta. 
C. czynności dodatkowych przed wypiekiem. 
D. parametrów dojrzewania mąki. 

 

Zadanie 48. 
Pracownik w magazynie piekarni nie może 

A. używać otwartego ognia. 
B. sprawdzać szczelności krat i zamknięć. 
C. sprawdzać temperatury w pomieszczeniu. 
D. sprawdzać wilgotności względnej powietrza. 

 

Zadanie 49. 
Jedną z zasad przestrzegania higieny produkcji w piekarni jest noszenie odzieży ochronnej. 
Komplet odzieży ochronnej dla mężczyzn składa się 

A. ze spodni, bluzy, obuwia. 
B. ze spodni lub fartucha, obuwia. 
C. ze spodni, bluzy, obuwia, czapki. 
D.  z fartucha, obuwia, czepka na głowę. 

 

Zadanie 50. 
W przypadku urazu kręgosłupa poszkodowanego należy 

A. położyć na plecach, na miękkiej powierzchni. 
B. ułożyć w pozycji bocznej, z głową lekko odchyloną do tyłu. 
C. ułożyć w pozycji siedzącej, z nogami lekko uniesionymi do góry. 
D. pozostawić nieruchomo do momentu przyjazdu zespołu medycznego. 
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CZĘŚĆ II 

Zadanie 51.  
Na wykresie przedstawiono dane statystyczne dotyczące rocznej sprzedaży kawy na 
światowym rynku tego produktu. W którym roku, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił 
największy przyrost sprzedaży kawy? 
 

A. W 2005 r. 
B. W 2006 r. 
C. W 2007 r. 
D. W 2008 r. 

 

Zadanie 52. 
Wybrane informacje o podatkach w Polsce 

P o d a t k i 
bezpośrednie pośrednie 

dochodowe majątkowe konsumpcyjne 
 dochodowy od osób 
prawnych 

 dochodowy od osób 
fizycznych 

 od spadków i darowizn 
 od nieruchomości 
 rolny 
 leśny 

 od wartości dodanej (VAT) 
 akcyzowy 
 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, który podatek zalicza się do grupy 
podatków pośrednich. 

A. Podatek od nieruchomości. 
B. Podatek od wartości dodanej (VAT). 
C. Podatek dochodowy od osób prawnych. 
D. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Zadanie 53. 
Dyrektor cukrowni zwolnił 50 pracowników po zakończeniu kampanii cukrowniczej. 
Zwolnienie to spowodowało na rynku lokalnym bezrobocie 

A. frykcyjne. 
B. sezonowe. 
C. chroniczne. 
D. koniunkturalne. 

Sprzedaż kawy (w mln kg)

72,0
74,4 75,2

77,8

81,6

66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
82,0
84,0

2004 2005 2006 2007 2008

lata

m
ln

 k
g
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Zadanie 54. 
Fragment umowy o pracę 

 
Umowa o pracę 

 
zawarta 1 lutego 2009 r. w Gdańsku pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowym Meblex, 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Portowa 6, reprezentowanym przez Tomasza Kowalskiego – 
dyrektora, zwanego dalej Pracodawcą,  
a Panią Anną Flis zamieszkałą w Sopocie, ul. Cicha 31, zwaną dalej Pracownikiem 
o następującej treści: 
1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Sylwii Bąk, której udzielono urlopu 

wychowawczego na okres od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2012 r. Przez ten czas 
Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. 

2.   Do obowiązków Pracownika należy: nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami 
oraz oferowanie i sprzedaż mebli. 

3. Pracownik wykonuje pracę na terenie województwa pomorskiego, czas pracy jest 
określony wymiarem jego zadań. 

4. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy 1 lutego 2009 r. w siedzibie 
Pracodawcy. 

5. Za wykonaną pracę Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 
3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie oraz prowizję od obrotu 
w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto od sprzedaży każdego  
kompletu mebli. 

(…) 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy o pracę, określ jej rodzaj. 

A. Umowa na okres próbny. 
B. Umowa na czas nieokreślony. 
C. Umowa na czas określony na zastępstwo. 
D. Umowa na czas wykonania określonej pracy. 

Zadanie 55. 
Prezes spółki zamówił obraz, który będzie zdobił salę konferencyjną przedsiębiorstwa.  
W związku z tym powinien zawrzeć z artystą malarzem  

A. umowę na czas nieokreślony. 
B. umowę  na czas określony. 
C. umowę zlecenie. 
D. umowę o dzieło. 

Zadanie 56. 
Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich i rozlicza się  
z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  
Którą deklarację podatkową powinien złożyć w urzędzie skarbowym? 

A. PIT – 28 
B. PIT – 36 
C. PIT – 16A  
D. CIT - 8 

Formy opodatkowania Roczna 
deklaracja 
podatkowa 

Karta podatkowa PIT – 16A 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT - 28 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów PIT - 36 
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 8 
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Zadanie 57. 
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia  

A. wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
B. wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 

Narodowej (RG – 1). 
C. zgłoszenia/zmiany danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS  ZFA). 
D. zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT – R). 

 

 

Zadanie 58. 
Zamieszczony dokument upoważnia do  

A. wpłaty gotówki do kasy 
przedsiębiorstwa. 

B. podjęcia gotówki z banku do 
kasy. 

C. wypłaty gotówki z kasy 
przedsiębiorstwa. 

D. odprowadzenia gotówki z kasy 
do banku. 

 
 

PPH  EKONOMIK sp. z o.o. 
Wrocław, ul. Polna 5 
Dowód wypłaty Kasa wypłaci 
Wrocław, dnia  ....15.06.2009 r. KW   Nr ..........45.........
Komu : Ewa Malina Ma 

Kasa 
Winien 
Konto 

Za co zł gr Numer 
Wypłata wynagrodzenia niepodjętego w 
terminie. 

1000 00  

Słownie złotych   =jeden tysiąc 00/100------------ 
 
 groszy jak wyżej 

   

Wystawił Sprawdził Zatwierdził Raport 
kasowy 
Nr 15......... 
Pozycja..8. 

Kwotę powyższą 
A. Sowa K. Ptak D. Flis wypłaciłem otrzymałem

A. Sowa E. Malina 

 

 

Zadanie 59. 
Która sytuacja uprawnia pracodawcę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia? 

A. Pracownik spóźnił się do pracy. 
B. Pracownik był na zwolnieniu lekarskim. 
C. Pracownik spożywał alkohol na stanowisku pracy. 
D. Pracownik korzystał z zaległego urlopu wypoczynkowego. 
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Zadanie 60. 
Pani Anna podpisała w swoim mieszkaniu umowę na wymianę okien, ale po naradzie  
z rodziną zdecydowała odłożyć remont do wiosny. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem 
przepisu Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności  
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Pani Anna może odstąpić od umowy 

A. w każdym momencie. 
B. wyłącznie w dniu podpisania umowy. 
C. w terminie 10 dni od dnia zawarcia 

umowy. 
D. w ciągu miesiąca od dnia podpisania 

umowy. 

 
Art.2.1. Konsument, który zawarł umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej 
odstąpić bez podania przyczyn, składając 
stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 
dziesięciu dni od zawarcia umowy. 
 

Zadanie 61. 
Fragment Kodeksu pracy 

   Art.37.§ 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę 
dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie 
pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
   § 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, (....)  

Pracodawca wypowiedział Janowi Kowalskiemu umowę o pracę z miesięcznym 
wypowiedzeniem. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem przepisu przysługuje temu 
pracownikowi prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy 

A. bez ograniczeń czasowych. 
B. poza miejscem zamieszkania. 
C. bez prawa do wynagrodzenia. 
D. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Zadanie 62. 
Właściciel Zakładu Remontowego Retro opracował kosztorys renowacji drzwi wejściowych 
zabytkowej kamienicy. W kalkulacji kosztów uwzględnił: 
zużycie materiałów  – 1 000 zł 
zużycie energii  –    300 zł 
zużycie specjalistycznych narzędzi  –    500 zł 
wynagrodzenia pracowników  – 5 000 zł 
Na jaką kwotę sporządzono kosztorys tej usługi? 

A. 1 000 zł 
B. 5 000 zł 
C. 6 000 zł 
D. 6 800 zł 
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Zadanie 63. 
Przedsiębiorca produkuje cztery rodzaje batonów: W, X, Y, Z. Jaki jest procentowy udział 
sprzedaży batonów Z w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa? 

A. 60% 
B. 40% 
C. 25% 
D. 15% 

 
 
 
 
 
 

 

 

Zadanie 64. 
Mazowieckie Biuro Handlowe zamieściło w prasie lokalnej ofertę pracy: 

 
poszukuje pracownika na stanowisko 

- M a g a z y n i e r  - 
Od kandydatów oczekujemy: 
- doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, 
- biegłej znajomości obsługi komputera, 
- minimum średniego wykształcenia. 
Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować   
do dnia 15.06.2009 r. na adres: (…) 

Która osoba spełnia oczekiwania Mazowieckiego Biura Handlowego? 

A. Piotr – absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, biegle obsługuje komputer, posiada 
prawo jazdy kat.B. 

B. Janek – absolwent liceum profilowanego, biegle obsługuje komputer, zna język 
angielski. 

C. Paweł – absolwent technikum handlowego, biegle obsługuje komputer, posiada 3-letni 
staż pracy w magazynie hurtowni. 

D. Basia – absolwentka Politechniki Warszawskiej, biegle obsługuje komputer, zna język 
angielski.  

 
 
 
 
 

MMMaaazzzooowwwiiieeeccckkkiiieee      
BBBiiiuuurrrooo   HHHaaannndddlllooowwweee   

batony Z

batony Y
20%

batony X
15%

batony W
25%
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Zadanie 65. 
Pan Janek po utracie pracy na stanowisku kierowcy poszukuje zatrudnienia zgodnie ze swoim 
zawodem. Którym kursem organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy powinien być 
zainteresowany? 

Kurs A. Kurs B. Kurs C. Kurs D. 

 
Kurs  
dla wychowawców 
kolonijnych 
- termin: kwiecień br. 
W y m a g a n i a  
- wiek: od 18 lat, 
- ukończona co najmniej 

szkoła średnia. 
PRACA: 
ośrodki kolonijne w całym 
kraju 

Kurs 
językowy dla dorosłych 
 
- termin: ferie zimowe br. 
W y m a g a n i a  
- wiek: od 18 lat. 
 
Możliwość wyjazdu  
do PRACY za granicę 
w charakterze opiekuna 
do dziecka 
 

Kurs  
dla kierowców wózków 
jezdniowych 
- termin: czerwiec br. 
W y m a g a n i a  
- wiek: ukończone 21 lat, 
- posiadanie prawa jazdy 
kat. B,C lub D 
PRACA:  
Przedsiębiorstwo Dróg 
Publicznych 

Kurs 
komputerowy 
podstawowy MS 
WINDOWS  
z INTERNETEM 
- termin: lipiec br. 
W y m a g a n i a  
- wiek: od 18 lat. 
PRACA:  
sekcja administracji 
w Urzędzie Miasta 

tel. 071 341 21 21, tel/fax 071 34176 98, kom. 0-606 876 098 

Zadanie 66. 
Pracownik działu sprzedaży PP GRACJA sporządził zamieszczoną fakturę VAT. 

 

Jaka kwota podatku VAT powinna być zapisana na fakturze? 

A.   1 320 zł 
B.   1 610 zł 
C. 13 200 zł 
D. 16 104 zł 

 

 

Faktura VAT 
NR 140/06/2009r. 

Łódź, dnia 15.06.2009 r. ORYGINAŁ / KOPIA * 
Data: sprzedaży, wykonania usługi, 
wydania towaru, wypłaty zaliczki* 15.06.2009 r. 

Środek transportu: 
własny 

Sprzedawca: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne GRACJA  sp. z o.o. 
87-330 Łódź ul. Piotrkowska 5 
Nr konta: 43 1020 3668 0000 0080 4476 
NIP: 747-24-59-889   REGON: 543208145 

Nabywca: 
  
Hurtownia Odzieży DIANA sp. z o.o. 
50-302 Wrocław, ul. Polna 56 
NIP: 898-14-45-689     REGON: 864320987 

L.p. Nazwa towaru 
lub usługi 

PKW 
i U** J.m. Ilość 

Cena jedn. bez 
podatku VAT 

Wartość bez 
podatku VAT Podatek VAT Wartość sprzedaży z 

podatkiem VAT 
zł gr zł gr % zł gr zł gr 

1. Bluzki damskie  szt 1 000 60 00 60 000 00 22 ?  73 200 00 
Sposób zapłaty: przelew – 14 dni          
 
* niepotrzebne skreślić 
** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22% 

w
 ty

m
: 

  zw.     
60 000 00 22 ?  73 200 00 
  7     

Imię i nazwisko oraz podpis osoby 
upoważnionej do otrzymywania faktury 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby 
upoważnionej do wystawiania faktury 
 

Jan Nowakowski 

  3     
  0     

słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100 
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Zadanie 67. 
Pracownik sekretariatu sporządzający umowę o pracę pominął istotną informację w zapisie 
warunków zatrudnienia. Jakiej informacji brakuje w przestawionej Umowie o pracę? 

 
A. Daty zawarcia umowy. 
B. Daty rozpoczęcia pracy. 
C. Daty zakończenia pracy. 
D. Daty sporządzenia umowy. 

 

Zadanie 68. 
Na stanowisku pracy stolarza wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej.  
Właściciel zakładu stolarskiego jest obowiązany 

A. zlecić pracownikowi zakup odzieży ochronnej. 
B. wymagać od pracownika własnej odzieży ochronnej. 
C. dostarczyć pracownikowi odpłatnie odzież ochronną. 
D. dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież ochronną. 

 
 

Bydgoszcz, 16.06.2009 r.
Zakład Usługowy  
Jedność sp. z o.o.  
85-825 Bydgoszcz  
ul. Pułku Piechoty 56 
REGON: 148743907 

Umowa o pracę 
 
Zawarta 15 czerwca 2009 r. w Bydgoszczy pomiędzy Zakładem Usługowym Jedność 
sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Pułku Piechoty 56, zwanym dalej Pracodawcą 
reprezentowanym przez Pana Jana Kłosa 
a Panem Pawłem Kozikiem, zamieszkałym w Bydgoszczy, ul. Walecznych 8/55, zwanym dalej 
Pracownikiem. 
 
Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony, 
2. miejsce wykonywania pracy: Zakład Usługowy Jedność sp. z o.o. 
3. stanowisko: mechanik samochodowy, 
4. wymiar czasu pracy: etat – 40 godz. tygodniowo, 
5. wynagrodzenie: 2 000 zł /słownie: dwa tysiące złotych/ oraz premia w wysokości 

30% wynagrodzenia zasadniczego, 
6. data rozpoczęcia pracy: 
 
 

(…) 
 

Pracownik                                                                                                      Pracodawca 
Paweł Kozik                                                                                                    Jan Kłos 
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Zadanie 69. 
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany 
wydać pracownikowi  

A. akta osobowe. 
B. świadectwo pracy. 
C. kartę wynagrodzeń. 
D. pełną dokumentację pracowniczą. 

Zadanie 70. 
Pracownicy zatrudnionej w przedsiębiorstwie na czas nieokreślony bezpośrednio po 
urodzeniu dziecka przysługuje 

A. urlop macierzyński. 
B. urlop wychowawczy. 
C. urlop wypoczynkowy. 
D. urlop okolicznościowy. 



 


