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Temat: Powtórzenie wiadomości.  

 

 

 

Zrobię zadania, odpowiedzi proszę odesłać.  

 

 

 

Zadanie 51 

Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się : 

A. żywności, 

B. odzieży, 

C. sprzętu RTV, 

D. maszyn produkcyjnych. 

 

Zadanie 52 

Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest: 

A. udostępnienie sejfów bankowych, 

B. prowadzenie badań marketingowych, 

C. gromadzenie depozytów udzielanie kredytów, 

D. Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

Zadanie 53 

Absolwent technikum podjął w dniu 1 stycznia 2005r. pierwszą pracę na podstawie umowy o 

pracę w wymiarze ½ etatu. Na dzień 1 lipca 2005 r. będzie mógł skorzystać z urlopu 

wypoczynkowego wynoszącego: 

A. 5 dni, 

B. 7 dni, 

C. 10 dni, 

D. 13 dni. 

Art. 153 

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym pojął 

pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 

wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku 

 

Art.154 

Wymiar urlopu wynosi: 

- 20 dni roboczych , jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 

- 26 dni roboczych, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy  ustala 

się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 

 

Wyciąg z Kodeksu pracy. Art. 153 i art. 154 

 

Zadanie 54 

Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to: 

A. 1%, 

B. 2,5%, 

C. 3%, 

D. 4,5%. 
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Zadanie 55 

Na rynku pojawił się nowy produkt. Ceny, ilości oferowane przez producenta oraz ilości 

nabywane przez  konsumenta przedstawi tabela. Ile wynosi cena równowagi rynkowej? 

A. 50 zł, 

B. 52 zł, 

C. 54 zł, 

D. 56 zł. 

 

Ilość oferowana w szt. Cena zł/szt. Ilość nabywana w szt. 

100 50 500 

200 52 400 

300 54 300 

400 56 200 

500 58 100 

 

Zadanie 56 

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu 

miesiąca 5000 sztuk produktu, otrzymuje 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie: 

A. 1400 zł, 

B. 1500 zł, 

C. 1600 zł, 

D. 1700 zł. 

 

Zadanie 57 

Najstarsza forma handlu, której istotą jest wymiana towaru na inny towar to: 

A. barter, 

B. import, 

C. eksport, 

D. reeksport. 

 

Zadanie 58 

Zgodnie z prawem popytu, wzrost ceny danego dobra powoduje, że: 

A. nabywcy zwiększają zakupy, 

B. nabywcy ograniczają zakupy, 

C. producenci ograniczają produkcję, 

D. producenci wytwarzają więcej dóbr. 

 

Zadanie 59 

Podatek VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi 11000zł. 

Podatek VAT obliczony od zakupu według faktur VAT wynosi 4700 zł. Jaką kwotę podatku 

VAT odprowadzi podatnik do urzędu skarbowego? 

A. 4700, 

B. 6300, 

C. 11000, 

D. 15700. 

 

 

 

 



 3 

 

Zadanie 60 

Życiorys zawodowy powinien zawierać zwięzłe informacje na temat: 

A. doświadczenia zawodowego, 

B. danych dotyczących rodziny, 

C. oczekiwanego wynagrodzenia, 

D. motywów podjęcia oferowanej pracy. 

 

Zadanie 61 

Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym: 

A. udzielenie pożyczki, 

B. zaciągnięcie kredytu, 

C. udział w kapitale spółki akcyjnej, 

D. udział w kapitale Skarbu Państwa. 

 

Zadanie 62 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 

zmierza złożyć w  urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Którą deklarację podatkową 

powinien wypełnić? 

A. PIT – 36, 

B. PIT – 36L, 

C. PIT – 16A, 

D. PIT – 28. 

 

PIT – 36 przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły dochody (poniosły straty) z 

działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z której rozliczyły się w 

trakcie roku samodzielnie. 

 

PIT - 36L zeznanie o wysokości osiągniętego w roku poprzednim dochodu (poniesionej 

straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową 19 %. 

 

PIT -16A przeznaczony dla podatników karty podatkowej; roczna deklaracja o wysokości 

składki na powszechne ubezpieczenie w NFZ zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w 

poszczególnych miesiącach. 

 

PIT – 28 przeznaczony dla osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych. 

 

Zadanie 63 

Na podstawie wykresu określ, w którym roku w Polsce nastąpił najwyższy przyrost 

bezrobocia w stosunku do 

okresu poprzedniego: 

A. 1998, 

B. 2000, 

C. 2002, 

D. 2004. 
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Zadanie 64 

Proces wzrostu ogólnego poziomu cen to: 

A. inflacja, 

B. deflacja,  

C. indeksacja, 

D. dewaluacja. 

 

Zadanie 65 

Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów 

podatkowych, którego należy dopełnić w: 

A. Urzędzie Miasta, 

B. Urzędzie Skarbowym, 

C. Urzędzie Statystycznym, 

D. Krajowych Rejestrze Sądowym. 

 

Zadanie 66 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje 

działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy: 

A. Kodeks pracy, 

B. Prawo spółdzielcze, 

C. Kodeks spółek handlowych, 

D. O swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Zadanie 67 

Wykres przedstawia wyniki sprzedaży samochodów osobowych w kraju w danym roku. 

Która z marek samochodów (X, Y, Z, T) była najczęściej kupowana? 

A. X, 

B. Y, 

C. Z, 

D. T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 68 

Dokumentem określającym tryb rozwiązania stosunku pracy, w którym zawarte są także 

informacje dotyczące między innymi okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych 

stanowisk, wysokości i składników wynagrodzenia jest: 

A. umowa o pracę, 

B. list motywacyjny, 

C. świadectwo pracy, 

D. życiorys zawodowy. 
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Zadanie 69 

Podatnik złożył roczne zeznanie podatkowe w dniu 28 kwietnia 2005r. Zamieszczony poniżej 

fragment deklaracji PIT – 36 dotyczy zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) w roku podatkowym: 

A. 2002, 

B. 2003, 

C. 2004, 

D. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 70 

Cechą  umowy o pracę na czas określony jest miedzy innymi to, że: 

A. zawiera tylko datę rozpoczęcia pracy, 

B. nie jest podana data ustania stosunku pracy, 

C. zawiera okres wypowiedzenia stosunku pracy, 

D. zawiera wyraźnie określoną datę zakończenia pracy. 

 

…………                                                                                    Katowice, dn.1 grudnia 2001r. 

Pieczęć pracodawcy 

 

Umowa o pracę na czas określony 

 

Zawarta 1 grudnia 2001 r. w Katowicach pomiędzy Kola Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

ul. Dworska 31, zwanej dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Pana Marcina 

Kowalskiego a Panią Marią Nowak zamieszkałą w Sosnowcu, ul. Długa 4, zwana dalej 

Pracownikiem o treści następującej: 

 

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony od 1 grudnia 2001 r. do 31 lipca 

200r. na stanowisku przedstawiciela Handlowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Do obowiązków Pracownika należy nawiązywanie kontaktów z nowymi oraz 

utrzymywanie z dotychczasowymi klientami, oferowanie i sprzedaż komputerów. 

3. Pracownik wykonuje pracę na terenie województwa śląskiego. 

4. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy 1 grudnia 2001 r. w siedzibie 

Pracodawcy. 

5. Za wykonaną pracę Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 300 zł brutto 

oraz miesięczną prowizję od obrotu: 100 zł brutto od sprzedaży każdego komputera. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Pracownik                                                                                           Pracodawca 

……………….                                                                                   ……………….. 

Podpis                                                                                                     podpis 

 


