
Zestaw 19 .  
Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem  i działalnością gospodarczą. 

  

     Zadanie 1 

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: 

a) O podatku dochodowym od osób fizycznych. 

b) O podatku od towarów i usług VAT. 

c) O systemie ubezpieczeń społecznych. 

d) O swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Zadanie 2 

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą musi    

     złożyć wniosek o wpis do: 

a) Krajowego Rejestru Sądowego. 

b) Krajowego Rejestru Zastawów. 

c) Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

d) Ewidencji Zatrudnienia. 

 

      Zadanie 3 

Do spółek kapitałowych prawa handlowego zalicza się: 

a) Spółkę akcyjną i spółkę partnerską. 

b) Spółkę z o.o. i spółkę komandytową. 

c) Spółkę partnerską i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

d) Spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

      Zadanie 4 

Przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w celu ustalenia podstawy 
opodatkowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia: 

a) Ewidencji przychodów. 

b) Ewidencji sprzedaży. 

c) Księgi handlowej. 



d) Księgi przychodów i rozchodów. 

 

      Zadanie 5  

Spółką cywilną jest: 

a) Spółka 1 – Najważniejszym organem spółki jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. 

b) Spółka 2 – Spółka osobowa prawa handlowego. 

c) Spółka 3 – Spółka osobowa z dwoma rodzajami wspólników: kompelentariusze i komandytariusze. 

d) Spółka 4 – Każdy wspólnik działa pod swoją firmą; nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. 

 

 Zadanie 6 

Do obcych źródeł finansowania przedsiębiorstwa zalicza się: 

a) Kredyt bankowy i kapitał właściciela. 

b) Pożyczkę i kapitał zapasowy firmy. 

c) Pożyczkę i kredyt bankowy. 

d) Kredyt bankowy i zysk firmy. 

 

Zadanie 7 

Plan marketingowy jako element biznesplanu powinien zawierać między innymi: 

a) Charakterystykę konkurencji. 

b) Charakterystykę przedsięwzięcia. 

c) Charakterystykę pracowników. 

d) Charakterystykę posiadanego majątku. 

     

      Zadanie 8 

Średniookresowy plan firmy to plan: 

a) Bieżący. 

b) Miesięczny. 

c) 2-letni. 

d) 6-letni. 



 

      Zadanie 9 

Odliczeniem od podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad ogólnych jest: 

a) Składka na ubezpieczenia społeczne. 

b) Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

c) Ulga rehabilitacyjna. 

d) Ulga na Internet. 

 

      Zadanie 10  

 Podstawą obliczania podatku dochodowego na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego dla      

 podatnika będącego płatnikiem podatku VAT jest: 

a) Przychód netto. 

b) Przychód brutto. 

c) Dochód netto. 

d) Dochód brutto 

 

       Zadanie 11 

Spółka akcyjna płaci podatek dochodowy: 

a) W formie karty podatkowej. 

b) Od osób prawnych w wysokości 19%. 

c) Od osób fizycznych w wysokości 18%. 

d) W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

 

      Zadanie 12 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydaje: 

a) Urząd Gminy. 

b) Urząd Pracy. 

c) Urząd Skarbowy. 

d) Urząd Statystyczny. 



 

    

  Zadanie 13 

Wydatki związane z opłaceniem czynszu i energii elektrycznej należy zaksięgować w podatkowej księdze 
przychodów i rozchodów w kolumnie: 

a) Pozostałe przychody. 

b) Pozostałe wydatki. 

c) Koszty uboczne zakupu. 

d) Zakup towarów i materiałów. 

 

      Zadanie 14 

Przedstawiciel handlowy otrzymuje 5% od wartości zawartych z klientami umów sprzedaży. Jest to system 
wynagrodzeń: 

a) Czasowy. 

b) Prowizyjny. 

c) Akordowy. 

d) Kafeteryjny. 

 

Zadanie 15 

Podatek naliczony wynosi 6000,00zł, podatek należny 9500,00zł. Zobowiązanie firmy z tytułu podatku od 
towarów i usług powstanie w kwocie: 

a) 15500,00 zł. 

b) 9500,00 zł. 

c) 6000,00 zł. 

d) 3500,00 zł. 

 

   Zadanie 16 

Podejmując działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi uzyskać numer statystyczny REGON, który jest 
nadawany na podstawie wniosku RG-1 przez: 

a) Urząd Miasta. 

b) Urząd Skarbowy. 



c) Urząd Statystyczny. 

d) Krajowy Rejestr Sądowy 

 

      Zadanie 17 

W umowie o pracę nie mogą się znaleźć informacje dotyczące: 

a) Danych osobowych pracownika. 

b) Obowiązków pracownika. 

c) Warunków wynagrodzenia. 

d) Stanu zdrowia pracownika. 

 

   Zadanie 18 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe obciąża: 

a) Pracownika w wysokości 100% składki. 

b) Pracodawcę w wysokości 100% składki. 

c) Pracownika w wysokości 50% składki oraz pracodawcę w wysokości 50% składki. 

d) Pracownika w wysokości 25% składki oraz pracodawcę w wysokości 75% składki. 

 

  

   Zadanie 19 

Pracownik handlowy jest zatrudniony w sklepie i wynagradzany w systemie czasowym. Jego wynagrodzenie 
zależy od: 

a) Czasu pracy. 

b) Ilości wykonywanej pracy. 

c) Utargu sklepu. 

d) Czasu otwarcia sklepu. 

 

      Zadanie 20 

Do czynników wewnętrznych wpływających na rozwój przedsiębiorstwa można zaliczyć: 

a) Położenie geograficzne. 

b) Strukturę wiekową klientów. 



c) Pracowników przedsiębiorstwa. 

d) Rozwój gospodarczy regionu. 

 

      Zadanie 21 

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa to podmioty gospodarcze, które: 

a) Pozostają we wzajemnej relacji z przedsiębiorstwem. 

b) Jednokierunkowo oddziaływają na funkcjonujące przedsiębiorstwo. 

c) Działają tylko w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. 

d) Nie pozostają w żadnym związku z przedsiębiorstwem. 

 

   Zadanie 22 

Bankiem centralnym w Polsce jest bank, którego w skrócie oznacza się: 

a) PKO BP. 

b) Pekao S.A. 

c) WBK. 

d) NBP. 

 

      Zadanie 23 

Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, po zaistnieniu określonych przesłanek zgodnie z 
przepisami prawa: 

a) Musi mieć co najmniej jeden rachunek bankowy zwany podstawowym. 

b) Musi mieć dwa rachunki bankowe (podstawowy i pomocniczy). 

c) Musi mieć rachunek podstawowy i rachunek kredytowy. 

d) Nie musi mieć rachunku bankowego do rozliczeń z innymi podmiotami. 

 

      Zadanie 24 

Agencje marketingowe zajmują przede wszystkim: 

a) Opracowaniem wystroju wnętrz placówek handlowych. 

b) Badaniem rynku dla potrzeb prowadzenia kampanii reklamowych. 

c) Przygotowaniem wystroju okien wystawowych w sklepie. 



d) Przygotowanie ulotek reklamowych dla klientów sklepu. 

 

   Zadanie 25 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się kontrolą jakości i bezpieczeństwa: 

a) Towarów sprzedawanych w sklepie. 

b) Materiałów wykończeniowych w sklepie. 

c) Warunków pracy w sklepie. 

d) Pracy w magazynach sklepowych. 

 

      Zadanie 26 

Przepisy dotyczące umowy o pracę są zawarte w : 

a) Kodeksie karnym. 

b) Kodeksie postępowania administracyjnego. 

c) Kodeksie pracy. 

d) Kodeksie spółek handlowych. 

 

      Zadanie 27 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od: 

a) Okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. 

b) Wieku pracownika. 

c) Sytuacji materialnej pracownika. 

d) Kondycji finansowej pracodawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Klucz odpowiedzi do zestawu 19. 
 

 
 

A B C D 

1.    X 
2.   X  
3.    X 
4. X    
5.    X 
6.   X  
7. X    
8.   X  
9.  X   
10. X    
11.  X   
12. X    
13.  X   
14.  X   
15.    X 
16.   X  
17.    X 
18.  X   
19. X    
20.   X  
21. X    
22.    X 
23. X    
24.  X   
25. X    
26.   X  
27. X    
28.  X   
29.  X   
30.   X  
31.  X   
32.  X   
33.   X  
34.   X  
35.    X 
36.    X 
37.    X 
38.  X   
39.    X 
40.   X  

 


