
Generator losowych testów zawodowych on-line

www.testy.egzaminzawodowy.info

wersja: SD1JD7EI

Zawód: przedsiębiorczość

Symbol cyfrowy:
BRAK

Wersja arkusza:
SD1JD7EI

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.

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje

 

A. dyrektor urzędu statystycznego.

B. naczelnik urzędu skarbowego.

C. prezydent miasta.

D. dyrektor urzędu pracy.

Zadanie 2.

 

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

wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca

 

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

lekarskiego.

B. nie udzielił urlopu wypoczynkowego w żądanym przez niego terminie.

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

D. nie przyznał mu premii.

Zadanie 3.

 

Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu

niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży?

 

A. Oświadczenie klienta.

B. Karta gwarancyjna.

C. Instrukcja obsługi.

D. Paragon fiskalny.

Zadanie 4.

 

Przedstawiciel handlowy jest zatrudniony w wydawnictwie na podstawie umowy agencyjnej.

Otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji wynoszącej 1% wartości sprzedaży. W maju

bieżącego roku sprzedał książki o wartości 150 000 zł. W jakiej wysokości otrzyma

wynagrodzenie za ten miesiąc?

 

A. 75 zł

B. 1 500 zł

C. 150 zł

D. 750 zł

Zadanie 5.

 

W wyniku ankiety przeprowadzonej w sklepie "SARA" stwierdzono, że klienci nie są

zadowoleni ze standardu obsługi. Które działanie powinien podjąć właściciel, aby poprawić

jakość obsługi klienta?

 

A. Zorganizować konkurs z nagrodami dla klientów

B. Zatrudnić nowego pracownika w dziale "Zaopatrzenie"

C. Zmienić dostawcę towarów

D. Przeszkolić personel w zakresie obsługi klienta
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Zadanie 6.

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj.

 

 

A. Na czas określony.

B. Na zastępstwo.

C. Na okres próbny.

D. Na czas nieokreślony.

Zadanie 7.

 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność

gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy

 

A. o swobodzie działalności gospodarczej.

B. Kodeks spółek handlowych.

C. Prawo spółdzielcze.

D. Kodeks pracy.

Zadanie 8.

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu, określ rodzaj umowy.

 

 

A. Zlecenia.

B. Najmu.
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C. O dzieło.

D. Sprzedaży.

Zadanie 9.

 

Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia

 

 

A. Mirosław - wykształcenie średnie, dobra znajomość j. angielskiego, umiejętność pisania

komputerowego, doświadczenie na stanowisku magazynier, wiek 27 lat.

B. Zofia ? wykształcenie wyższe, 5 letnie doświadczenie na stanowisku sekretarki, znajomość

programów Word, Excel, umiejętność szybkiego pisania komputerowego, biegła znajomość j.

angielskiego, wiek 39 lat.

C. Zbigniew - wykształcenie średnie, znajomość programów Word, Excel, umiejętność

szybkiego pisania komputerowego, brak doświadczenia zawodowego, biegła znajomość j.

angielskiego, wiek 20 lat.

D. Ewa - wykształcenie średnie, podstawowa znajomość j. angielskiego, znajomość

programów Word, Excel, umiejętność szybkiego pisania komputerowego, 2 letnie

doświadczenie na stanowisku sekretarki, wiek 30 lat.

Zadanie 10.

 

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę przy

 

A. rozwiązaniu stosunku pracy.

B. dokształcaniu.

C. nawiązaniu stosunku pracy.

D. urlopowaniu.

Zadanie 11.

 

Która osoba zostanie zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna?

 

A. Ewelina Nowak - przebywa na urlopie macierzyńskim.

B. Tadeusz Mądry - emeryt, poszukuje dodatkowej pracy.

C. Elżbieta Kos - pobiera zasiłek przedemerytalny.

D. Czesław Kowalski - absolwent technikum handlowego, gotowy podjąć pracę w pełnym

wymiarze czasu pracy.

Zadanie 12.

 

Przedstawiony odcinek polecenia przelewu przeznaczony jest dla
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A. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

B. zleceniodawcy.

C. odbiorcy.

D. banku.

Zadanie 13.

 

Przedstawiony fragment CV napisała osoba, która ubiega się o pracę w hotelu na stanowisku

 

 

A. kierownika recepcji.

B. kelnera.

C. barmana.

D. kucharza.

Zadanie 14.

 

Absolwent technikum podjął w dniu 1 stycznia 2008 r. pierwszą pracę na podstawie umowy o

pracę w wymiarze 1/2 etatu. Na dzień 1 lipca 2008 r. będzie mógł skorzystać z urlopu

wynoszącego
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A. 13 dni.

B. 10 dni.

C. 5 dni.

D. 7 dni.

Zadanie 15.

 

Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się

 

A. odzieży.

B. maszyn produkcyjnych.

C. sprzętu RTV.

D. żywności.

Zadanie 16.

 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ cenę równowagi rynkowej produktu.

 

 

A. 300 zł

B. 400 zł

C. 150 zł

D. 200 zł

Zadanie 17.

 

Który list motywacyjny sporządzony jest poprawnie?

 

 

Strona 6 z 15

Arkusze i przykładowe rozwiązania: www.EgzaminZawodowy.info           Forum: www.forum.egzaminzawodowy.info

www.testy.egzaminzawodowy.info
http://www.egzaminzawodowy.info
http://forum.egzaminzawodowy.info


Generator losowych testów zawodowych on-line

www.testy.egzaminzawodowy.info

wersja: SD1JD7EI

A. B

B. C

C. A

D. D

Zadanie 18.

 

Przedstawiony odcinek polecenia przelewu przeznaczony jest dla
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A. odbiorcy.

B. zleceniodawcy.

C. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

D. banku.

Zadanie 19.

 

Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym

 

A. udzielenie pożyczki.

B. zaciągnięcie pożyczki.

C. udział w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

D. udział w kapitale spółki akcyjnej.

Zadanie 20.

 

Urząd Pracy przeprowadził na lokalnym rynku badania dotyczące zapotrzebowania na usługi.

Wyniki badań będą wykorzystane przy ocenie ryzyka związanego z otwieraniem nowych

punktów usługowych. Na podstawie zamieszczonego wykresu wybierz przedsiębiorstwo

usługowe, które ma najmniejsze szanse utrzymania się na rynku.

 

 

A. Zakład szewski.

B. Zakład krawiecki.
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C. Zakład kaletniczy.

D. Gabinet kosmetyczny.

Zadanie 21.

 

Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 01.12.2007 roku do 31.12.2007 roku.

Na podstawie zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy, określ jaki okres wypowiedzenia

przysługiwał pracownikowi.

 

 

A. 2 tygodnie.

B. 3 miesiące.

C. 3 dni robocze.

D. 1 tydzień.

Zadanie 22.

 

W rejonowym urzędzie pracy nie można

 

A. zarejestrować działalności gospodarczej na własny rachunek.

B. zapisać się na kurs szkolenia zawodowego.

C. skorzystać z pośrednictwa pracy.

D. zarejestrować bezrobotnego.

Zadanie 23.

 

Pracownik pobiera wynagrodzenie w systemie prowizyjnym. Otrzymuje 5% prowizji od

wartości miesięcznej sprzedaży. W marcu zrealizował obrót w wysokości 50 000 zł. Ile

wyniesie jego wynagrodzenie za ten miesiąc?

 

A. 5 000 zł

B. 500 zł

C. 7 500 zł

D. 2 500 zł

Zadanie 24.

 

Zamieszczone CV nie zostało sporządzone poprawnie ponieważ
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A. brak w nim podstawowych danych osobowych.

B. zastosowano niewłaściwą chronologię przy opisie doświadczenia zawodowego.

C. wprowadzono zbędne informacje.

D. zastosowano niewłaściwą formę graficzną.

Zadanie 25.

 

Absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej podjęła pierwszą pracę na podstawie umowy o

pracę w wymiarze 1 etatu. Jaki wymiar urlopu przysługuje jej po przepracowaniu 6 miesięcy?

 

 

A. 10 dni.
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B. 20 dni.

C. 13 dni.

D. 26 dni.

Zadanie 26.

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wspólnicy spółki jawnej mają równy udział w zyskach

niezależnie od wniesionych wkładów. Jaka kwota zysku przypadnie każdemu z czterech

wspólników, jeżeli spółka wypracowała w ciągu roku obrotowego dochód w wysokości 10 000

zł, od którego zobowiązana jest zapłacić podatek w wysokości 2 000 zł?

 

A. 2 000 zł

B. 8 000 zł

C. 4 000 zł

D. 6 000 zł

Zadanie 27.

 

Umowa o pracę to

 

A. zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy.

B. oświadczenie woli pracodawcy do zatrudnienia pracownika.

C. oświadczenie woli pracownika do świadczenia pracy.

D. zobowiązanie pracodawcy do wynagradzania pracownika.

Zadanie 28.

 

Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła

 

A. umowę o pracę.

B. umowę o dzieło.

C. umowę agencyjną.

D. umowę zlecenia.

Zadanie 29.

 

Pan Jan ubiega się o roczny kredyt w wysokości 10 000 zł na uruchomienie działalności

gospodarczej. W której ofercie bank zaproponował klientowi najniższe koszty obsługi kredytu?

 

 

A. A

B. B

C. C

D. D

Zadanie 30.

 

Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresie

 

A. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
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B. rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.

C. nadania numeru identyfikacji podatkowej.

D. nadania statystycznego numeru identyfikacyjnego podmiotów gospodarki narodowej.

Zadanie 31.

 

Z zamieszczonego przepisu prawnego wynika, że pracownik nie jest zobowiązany do

 

 

A. wykonywania pracy w godzinach ustalonych przez pracodawcę.

B. stosowania zasad zawartych w instrukcjach obsługi maszyn.

C. udzielania osobom postronnym wszelkich informacji na temat zakładu pracy.

D. używania środków ochrony indywidualnej przewidzianych na danym stanowisku pracy.

Zadanie 32.

 

W rejonowym urzędzie pracy nie można

 

A. skorzystać z pośrednictwa pracy.

B. zapisać się na kurs szkolenia zawodowego.

C. zarejestrować bezrobotnego.

D. zarejestrować działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zadanie 33.

 

Przedstawiony dokument to
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A. czek bezgotówkowy.

B. czek gotówkowy.

C. weksel suchy.

D. polecenie przelewu.

Zadanie 34.

 

Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku.

Na podstawie zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy, określ jaki okres wypowiedzenia

przysługiwał pracownikowi.

 

 

A. 3 miesiące.

B. 2 tygodnie.

C. 3 dni robocze.

D. 1 tydzień.

Zadanie 35.

 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej

zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Którą deklarację podatkową

powinien wypełnić?
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A. PIT-36

B. PIT-28

C. PIT-36L

D. PIT-16A

Zadanie 36.

 

Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym

 

A. udział w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

B. udział w kapitale spółki akcyjnej.

C. udzielenie pożyczki.

D. zaciągnięcie pożyczki.

Zadanie 37.

 

Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia

 

 

A. Wiesław ? ukończył technikum handlowe, od roku pracuje w sklepie ze sprzętem AGD, zna

język niemiecki.

B. Zofia ? ukończyła technikum handlowe, od dwóch lat pracuje w hurtowni odzieży,

dyspozycyjna.

C. Alina ? ukończyła technikum ekonomiczne, od dwóch lat pracuje w sklepie odzieżowym,

dyspozycyjna.

D. Adam ? ukończył liceum ogólnokształcące, od dwóch lat pracuje w hurtowni odzieży,

dyspozycyjny.

Zadanie 38.

 

Pracownik zamieszkały w Krakowie, jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy w centrum

miasta. Na podstawie zamieszczonych informacji, określ kwotę rocznych kosztów uzyskania
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przychodu przysługujących temu pracownikowi.

 

 

A. 1 627,56 zł

B. 2 441,54 zł

C. 1 302,00 zł

D. 1 953,23 zł

Zadanie 39.

 

Przedstawiony dokument to

 

 

A. faktura VAT.

B. czek.

C. weksel.

D. polecenie przelewu.

Zadanie 40.

 

W wyniku ankiety przeprowadzonej w sklepie ?SARA? stwierdzono, że klienci nie są zadowoleni

ze standardu obsługi. Które działanie powinien podjąć właściciel, aby poprawić jakość obsługi

klienta?

 

A. Zorganizować konkurs z nagrodami dla klientów.

B. Przeszkolić personel w zakresie obsługi klienta.

C. Zmienić dostawcę towarów.

D. Zatrudnić nowego pracownika w dziale ?Zaopatrzenie?.
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KLUCZ ODPOWIEDZI

Zawód: przedsiębiorczość

Symbol cyfrowy:
BRAK

Wersja arkusza:
SD1JD7EI

Nr

zad.

Poprawna

odpowiedź

1 B

2 A

3 D

4 B

5 D

6 A

7 A

8 C

9 B

10 A

11 D

12 D

13 D

14 C

15 B

16 A

17 D

18 D

19 D

20 A

21 D

22 A

23 D

24 A

25 A

Nr

zad.

Poprawna

odpowiedź

26 A

27 A

28 A

29 B

30 C

31 C

32 D

33 B

34 D

35 D

36 B

37 B

38 D

39 C

40 B
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