
Generator losowych testów zawodowych on-line

www.testy.egzaminzawodowy.info

wersja: EMBONHAK

Zawód: przedsiębiorczość

Symbol cyfrowy:
BRAK

Wersja arkusza:
EMBONHAK

Czas trwania egzaminu: 120 minut

 

EGZAMIN

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRÓBNY STYCZEŃ-CZERWIEC 2012

ETAP PISEMNY

Instrukcja dla zdającego:

1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią ilość 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 możesz uzyskać 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. Do każdego zadania podane są cztery możliwe 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.   

Powodzenia!
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CZĘŚĆ II

 

Zadanie 1.

 

Na podstawie zamieszczonego wyciągu z ustawy określ, od którego klienta zostanie przyjęte

zgłoszenie reklamacji towaru niezgodnego z umową.

 

 

A. Jakub - zachęcony niską ceną, kupił telewizor wymagający naprawy,

B. Marta - kupiła buty w grudniu 2006 r. i w styczniu 2009 r. złożyła reklamację z powodu

odklejonej podeszwy.

C. Zofia - w styczniu zauważyła, że zepsuł się zamek w jej torbie podróżnej, złożyła

reklamację w maju tego samego roku.

D. Iwona - kupiła telefon w maju 2009 r., który po podłączeniu zgodnie z instrukcją nie działa

i złożyła reklamację w czerwcu tego samego roku.

Zadanie 2.

 

Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ

cenę równowagi rynkowej tego produktu.

 

 

A. 52 zł

B. 54 zł

C. 50 zł

D. 56 zł

Zadanie 3.

 

Właściciel hurtowni sprzedał 2 telewizory opodatkowane stawką 22% VAT. Cena jednostkowa

netto wynosi 1 000 zł. Jaką łączną kwotę brutto do zapłaty powinien wpisać sprzedawca na

fakturze VAT?
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A. 1 220 zł

B. 2 440 zł

C. 780 zł

D. 1 560 zł

Zadanie 4.

 

Po zapoznaniu się z fragmentem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskaż rodzaj

działalności wymagający uzyskania koncesji.

 

 

A. Przewozy kolejowe.

B. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

C. Sprzedaż paliwa.

D. Sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadanie 5.

 

W której sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z

tytułu niewykorzystanego urlopu?

 

A. Stanisław - nie wykorzystał urlopu zgodnie z planem urlopów, ponieważ przebywał na

zwolnieniu lekarskim.

B. Tomasz - do końca pierwszego kwartału nie wykorzystał urlopu za poprzedni rok, ponieważ

odbywał ćwiczenia wojskowe.

C. Janusz - zamiast urlopu domaga się wynagrodzenia.

D. Mateusz - nie może wykorzystać w całości przysługującego mu urlopu, bo jego umowa o

pracę uległa rozwiązaniu,

Zadanie 6.

 

Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła

 

A. umowę agencyjną.

B. umowę o pracę.

C. umowę o dzieło.

D. umowę zlecenia.

Zadanie 7.

 

Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest

najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to

 

A. kwestionariusz osobowy.
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B. życiorys zawodowy,

C. świadectwo pracy.

D. list motywacyjny.

Zadanie 8.

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej

przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

A. 1523,00 zł

B. 233,30 zł

C. 83,64 zł

D. 80,36 zł

Zadanie 9.

 

Osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą z powodu zmiany nazwiska

wymieniła dowód osobisty i zamierza dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Na

podstawie informacji zamieszczonych w ramce wskaż formularz, który powinna wypełnić ta

osoba.

(UWAGA: Odpowiedź może być już nieaktualna)

 

 

A. NIP-B
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B. NIP-3

C. NIP-C

D. NIP-1

Zadanie 10.

 

Diagram przedstawia dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych latach. W którym roku

deficyt budżetowy był największy?

 

 

A. 1995

B. 1999

C. 2002

D. 1998

Zadanie 11.

 

Poznańskie Biuro Handlowe zamieściło w prasie lokalnej ofertę pracy. Która osoba spełnia

oczekiwania Poznańskiego Biura Handlowego?

 

 

A. Piotr - absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, biegle obsługuje komputer, posiada prawo

jazdy kat. B

B. Basia - absolwentka Politechniki Warszawskiej, biegle obsługuje komputer, zna język

angielski.

C. Paweł - absolwent technikum handlowego, biegle obsługuje komputer, posiada 3-letni staż

pracy w magazynie hurtowni.

D. Janek - absolwent liceum profilowanego, biegle obsługuje komputer, zna język angielski.

Zadanie 12.

 

Warunki do korzystania z urlopu wychowawczego spełnia

 

A. Anna - umowa zlecenie, od 6 miesięcy roznosi ulotki.
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B. Elżbieta - staż pracy 4 miesiące, umowa na czas nieokreślony.

C. Jan - staż pracy 2 lata, umowa na czas nieokreślony.

D. Tomasz - pierwsza praca, zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny.

Zadanie 13.

 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaż, w jakiej wysokości zasiłek dla

bezrobotnych otrzyma pracownik z 6-letnim stażem pracy, który został zwolniony na skutek

redukcji etatów.

 

 

A. 0% stawki podstawowej.

B. 120% stawki podstawowej.

C. 80% stawki podstawowej.

D. 100% stawki podstawowej.

Zadanie 14.

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj.

 

 

A. Umowa zlecenia.

B. Umowa o pracę.

C. Umowa o pracę nakładczą.

D. Umowa o dzieło.

Zadanie 15.

 

Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej
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A. spółki komandytowej.

B. spółki jawnej.

C. osoby fizycznej.

D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zadanie 16.

 

W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące
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A. wysokości wynagrodzenia.

B. danych pracodawcy.

C. okresu zatrudnienia.

D. daty rozpoczęcia pracy.

Zadanie 17.

 

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła

 

 

A. technikum ekonomiczne i zna język angielski.

B. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną.

C. zasadniczą szkołę zawodową i ma prawo jazdy kat. B

D. technikum handlowe i obsługuje komputer.

Zadanie 18.

 

Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma

przynosi straty?

 

A. K=0

B. P>=K

C. P>K

D. P<K
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Zadanie 19.

 

Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany

wydać pracownikowi

 

A. pełną dokumentację pracowniczą.

B. kartę wynagrodzeń.

C. akta osobowe.

D. świadectwo pracy.

Zadanie 20.

 

W celu ustalenia wysokości należnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w

każdym miesiącu

 

A. ZUS-DRA

B. NIP-1

C. VAT-7

D. ZUS-ZUA

Zadanie 21.

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, którego fragment zamieszczono w ramce, spółka

partnerska prowadzona przez Jana Kowalskiego i Henryka Nowaka - prawników, powinna

mieć nazwę

 

 

A. Nowak, sp.p., Kancelaria Prawnicza.

B. Kowalski, spółka partnerska.

C. Kancelaria Prawnicza, sp.p.

D. Nowak i Kowalski, Kancelaria Prawnicza.

Zadanie 22.

 

Zamieszczone wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest niezgodne z

prawem, ponieważ nie zawiera
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A. danych pracodawcy.

B. przyczyny wypowiedzenia.

C. okresu wypowiedzenia.

D. pouczenia o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy.

Zadanie 23.

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli przedsiębiorca, który w ubiegłym roku obrotowym

zatrudniał 9 osób i osiągnął roczny obrót netto w wysokości 3 mln euro, jest

 

 

A. małym przedsiębiorcą.

B. średnim przedsiębiorcą,

C. mikroprzedsiębiorcą.

D. dużym przedsiębiorcą.

Zadanie 24.

 

Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu

niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży?

 

A. Instrukcja obsługi.

B. Karta gwarancyjna.

C. Paragon fiskalny.

D. Oświadczenie klienta.

Zadanie 25.

 

Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu

kodeksu może być zatrudniona jako pracownik młodociany.
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A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową.

B. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum.

C. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum.

D. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum.

Zadanie 26.

 

Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania

przez niego składek na ubezpieczenie

 

A. rentowe.

B. zdrowotne.

C. emerytalne.

D. chorobowe.

Zadanie 27.

 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej

zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji

zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić.

 

 

A. PIT ? 36L

B. PIT ? 16A

C. PIT - 36

D. PIT - 28

Zadanie 28.

 

Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku

zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów wyniósł

7 200 000 zł (w przeliczeniu 1 870 130 euro). Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej Jan Nowak jest
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A. dużym przedsiębiorcą.

B. mikroprzedsiębiorcą.

C. średnim przedsiębiorcą.

D. małym przedsiębiorcą.

Zadanie 29.

 

Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest osoba

 

A. zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

B. zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej.

C. posiadająca umowę o pracę nakładczą.

D. świadcząca usługi na podstawie umowy zlecenia.

Zadanie 30.

 

Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy firmy Y,

należy sporządzić

 

 

A. faktura VAT

B. polecenie przelewu

C. weksel własny

D. deklaracja podatkowa

Zadanie 31.

 

Przedsiębiorca produkuje cztery rodzaje batonów: W, X, Y, Z. Jaki jest udział sprzedaży

batonów Z w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa?
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A. 60%

B. 15%

C. 40%

D. 25%

Zadanie 32.

 

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu

miesiąca 5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie

 

A. 1 500 zł

B. 1 600 zł

C. 1 400 zł

D. 1 700 zł

Zadanie 33.

 

Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla

stawki 22%.

 

 

A. 1,40 zł

B. 30,44 zł

C. 29,04 zł

D. 161,04 zł

Zadanie 34.
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Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje

 

A. naczelnik urzędu skarbowego.

B. prezydent miasta.

C. dyrektor urzędu pracy.

D. dyrektor urzędu statystycznego.

Zadanie 35.

 

Anna Kowalska prowadzi salon kosmetyczny w miejscowości liczącej 55 tyś. mieszkańców.

Zatrudnia 4 pracowników. Rozlicza się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej.

Korzystając z danych umieszczonych w tabeli ustal wysokość miesięcznego zobowiązania z

tytułu podatku dochodowego.

 

 

A. 559 zł

B. 570 zł

C. 611 zł

D. 516 zł

Zadanie 36.

 

Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu

wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca

 

A. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku pracy.

B. nie przyznał mu premii.

C. nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia

lekarskiego.

D. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w żądanym terminie.

Zadanie 37.

 

Papierem wartościowym własnościowym, stwierdzającym uczestnictwo jego właściciela w

majątku przedsiębiorstwa jest
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A. weksel.

B. akcja.

C. czek.

D. obligacja.

Zadanie 38.

 

Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do

 

 

A. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych.

B. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

C. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

D. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych.

Zadanie 39.

 

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę zawartą na 2-miesięczny okres

próbny. Korzystając z zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy ustal okres wypowiedzenia

tej umowy.

 

 

A. 2 tygodnie.

B. 3 dni robocze.

C. 1 miesiąc.

D. 1 tydzień.

Zadanie 40.

 

Inwestor chce zainwestować 100 000 zł na okres 5 lat i akceptuje największe ryzyko w

zamian za możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Z której opcji inwestowania powinien

skorzystać?
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wersja: EMBONHAK

A. Fundusz akcyjny,

B. Fundusz papierów dłużnych.

C. Fundusz zrównoważony.

D. Fundusz stabilnego wzrostu.
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wersja: EMBONHAK
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wersja: EMBONHAK

KLUCZ ODPOWIEDZI

Zawód: przedsiębiorczość

Symbol cyfrowy:
BRAK

Wersja arkusza:
EMBONHAK

Nr

zad.

Poprawna

odpowiedź

1 D

2 B

3 B

4 C

5 D

6 B

7 D

8 B

9 D

10 C

11 C

12 C

13 D

14 D

15 C

16 A

17 D

18 D

19 D

20 C

21 A

22 B

23 A

24 C

25 D

Nr

zad.

Poprawna

odpowiedź

26 B

27 B

28 B

29 A

30 B

31 C

32 A

33 C

34 A

35 C

36 C

37 B

38 C

39 D

40 A
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