
 

Temat: Egzamin Cech – dokumentacja działalności gospodarczej część II 

 

 

Zakończyliśmy materiał z podstaw przedsiębiorczości, a teraz czas na powtórki. 

Dziś przesyłam Wam  pytania  z egzaminu czeladniczego. Spróbujcie rozwiązać i przesłać mi 

odpowiedzi. Zadanie macie rozłożone na 2 dni. Jest ich dość dużo ale one mogą pojawić się  na 

egzaminie czeladniczym.  

 

 

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   

21 Kto podpisuje umowę o pracę?  

22 Kto jest osobą fizyczną?  

23 Kto nadaje numer NIP i jaka jest jego pełna nazwa? 

 24 Gdzie pracodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i 

zdrowotne?  

25 Podaj definicję podmiotu gospodarczego?  

26 Kto nadaje numer identyfikacji podatkowej w ramach Krajowej Ewidencji Podatkowej?  

27 Podaj pojęcie, które określa zapotrzebowanie klientów na produkty i usługi po określonej cenie w 

danym czasie.  

28 Kto może być przedsiębiorcą?  

29 Co rozumiemy pod potocznym skrótowym określeniem „PIT”?  

30 Co rozumiemy pod potocznym skrótowym określeniem „CIT”?  

31 Co to jest VAT i jak brzmi jego pełna nazwa?  

32 Podaj pojęcie, które określa sumę pieniędzy stanowiącą wartość towaru lub usługi.  

33 Jakie znasz papiery wartościowe?  

34 Co to jest oferta i w jakim celu opracowuje się ją?  

35 Wyjaśnij pojęcie polecenie przelewu.  

36 Jakie znasz dokumenty księgowe? 

 37 Jakie informacje muszą być zawarte w wypowiedzeniu umowy o pracę?  

38 Zdefiniuj CV (Curriculum Vitae).  

39 Jaki dokument spisuje się przy zamówieniu usługi przez klienta?  



40 Do kogo kierujemy wniosek o przyjęcie do pracy?  

41 Co stanowi podstawę do sporządzenia odpisu dokumentu np. świadectwa szkolnego? 

 42 Co to jest płaca brutto?  

43 Gdzie powinien zarejestrować się pracownik po zwolnieniu go z pracy z przyczyn ekonomicznych? 

44 Co to są referencje?  

45 Jaki dokument księgowy potwierdza w obrocie gospodarczym zakup materiałów?  

46 Gdzie składa się formularze(druki) o symbolu „PIT”?  

47 Jakie informacje powinny być zawarte w upoważnieniu do odbioru wynagrodzenia pracownika? 

48 Jaki dokument sporządzony w zakładzie pracy potwierdza wypłatę wynagrodzenia pracownika?  

49 Jakie skutki na rynku może powodować wzrost ceny towaru?  

50 Jakie dokumenty należy przedłożyć w banku w celu założenia rachunku podmiotu gospodarczego? 

51 Czy istnieje obowiązek zakładania rachunku firmowego w banku?  

52 Czy istnieje obowiązek przedłożenia orzeczenia lekarskiego przy podjęciu zatrudnienia?  

53 Wyjaśnij pojęcie rozliczenie gotówkowe?  

54 Jakie są podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej i która z nich jest formą 

najprostszą?  

55 Wyjaśnij pojęcie obrotu bezgotówkowego?  

56 Jakie symbole mają w Polsce roczne zeznania osób fizycznych o wysokości osiągniętego dochodu 

/poniesionej straty/?  

57 Jakie znasz stawki podatku VAT i która z nich jest podstawową?  

58 Zdefiniuj pojęcie papiery wartościowe.  

59 Jakie składki ubezpieczeniowe są opłacane z wynagrodzenia pracownika młodocianego? 60 Jakie 

są możliwości reklamacji w przypadku zakupu towaru wadliwego?  

61 Czy działalność społeczna jest działalnością gospodarczą? 

 62 Jakie dokumenty muszą złożyć w urzędzie skarbowym osoby fizyczne zgłaszające działalność 

gospodarczą?  

63 Jak często składa się w urzędzie skarbowym deklarację PIT -37?  

64 Co musi zawierać upoważnienie do odbioru wynagrodzenia pracownika?  

65 W jakim terminie pracownik musi przedłożyć pracodawcy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku?  

66 Do czego służą raporty fiskalne sporządzane przez kasę fiskalną?  

67 Jakie dokumenty musi posiadać przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą? 

 68 W jakim celu po sprzedaży drukuje się paragon fiskalny?  

69 Jak często zakład pracy odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne?  



70 W jakim terminie klient, który dokonał zakupu towaru potwierdzonym paragonem fiskalnym, ma 

prawo żądać wystawienia faktury VAT?  

71 Co zawarte jest w rocznym zeznaniu podatkowym PIT?  

72 Kto ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy?  

73 Czy posiadanie pieczątki firmowej jest obowiązkiem właściciela zakładu? 


