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Test
1. (1 pkt) W którym podpunkcie obok przykładu komunikacji niewerbalnej wskazano też
przykład komunikacji werbalnej?
a. ton głosu i mimika rozmówcy,
b. charakter pisma i treść odręcznej notatki,
c. ubiór i postawa przypadkowej osoby,
d. treść wypowiadana w trakcie wystąpienia publicznego oraz podsumowanie spisane
na slajdach.
2. (1 pkt) Konflikt w grupie:
a. prędzej czy później prowadzi do jej rozpadu,
b. jest zjawiskiem, którego należy unikać za wszelką cenę,
c. jest zjawiskiem neutralnym dla grupy,
d. może być zjawiskiem pozytywnym dla grupy.
3. (1 pkt) Największy wpływ na procesy gospodarcze w Polsce ma:
a. rząd,
b. Unia Europejska,
c. mechanizm rynkowy,
d. Narodowy Bank Polski.
4. (1 pkt) PKB jest wykorzystywany do pomiaru:
a. dynamiki rozwoju gospodarczego,
b. inflacji,
c. bezrobocia,
d. deficytu budżetowego.
5. (1 pkt) 23% to jedna ze stawek podatku:
a. PIT,
b. CIT,
c. CET,
d. VAT.
6. (1 pkt) Jeżeli przedsiębiorstwo osiąga dobre wyniki w zakresie sprzedaży dzięki unikalnej
recepturze swoich produktów, to możemy powiedzieć, że jego sukces wynika z:
a. zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa,
b. zasobów materialnych przedsiębiorstwa,
c. efektywnej strategii działania,
d. efektywnej organizacji pracy.
7. (1 pkt) Celem większości przedsiębiorstw jest:
a. zaspokajanie potrzeb konsumentów,
b. osiąganie zysków,
c. zwiększanie swojej wartości,
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
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8. (1 pkt) Warunkiem osiągania zysków jest:
a. osiąganie wysokich przychodów,
b. obniżanie kosztów,
c. osiągnięcie przychodów pokrywających wszystkie koszty,
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
9. (1 pkt) W którym dokumencie związanym z karierą zawodową umieszcza się informacje o
danych osobowych, edukacji i doświadczeniu zawodowym?
a. w życiorysie,
b. w liście motywacyjnym,
c. w liście referencyjnym,
d. w umowie o pracę.
10. (1 pkt) Podstawowym czynnikiem produkcji nie jest:
a. ziemia,
b. kapitał,
c. praca,
d. inwestycja.
11. (1 pkt) Osoby pracujące na własny rachunek to:
a. bezrobotni,
b. bierni zawodowo,
c. samozatrudnieni,
d. zatrudnieni.
12. (1 pkt) Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można kupić:
a. akcje,
b. obligacje,
c. opcje,
d. wszystkie powyższe instrumenty.
13. (1 pkt) Długotrwałe dręczenie lub szykanowanie kogoś w pracy to inaczej:
a. lobbing,
b. mobbing,
c. dyskryminacja,
d. korupcja.
14. (1 pkt) Zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa:
a. potrzeby ludzkie mają swoją hierarchię,
b. najważniejsza jest potrzeba samorealizacji,
c. ludzie dążą do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych po zaspokojeniu potrzeby
bezpieczeństwa,
d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
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15. (1 pkt) Za emisję pieniądza w Polsce odpowiada:
a. rząd w porozumieniu z prezydentem,
b. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych z Mennicą Państwową,
c. Komisja Nadzoru Finansowego,
d. Narodowy Bank Polski.
16. (1 pkt) Do podstawowych narzędzi marketingu zaliczamy:
a. cenę
b. promocję,
c. dystrybucję,
d. wszystkie powyższe narzędzia.
17. (1 pkt) Monopol to:
a. jedna z gałęzi gospodarki,
b. rodzaj sklepów detalicznych,
c. rynek, na którym działa jeden producent,
d. rynek bardzo konkurencyjny.
18. (1 pkt) Ania ma „niewesołą sytuację” z ocenami z jednego z przedmiotów na koniec
semestru. Jest umówiona z nauczycielem na poprawkę obejmującą cały materiał. Poprawka
jest jutro, a Ania czuje, że powinna jeszcze popracować nad powtórką. Jednocześnie
koleżanki namawiają ją na wspólne wyjście do kina na premierę długo oczekiwanego sequela
hitu filmowego. Premiera ma mieć bardzo atrakcyjną oprawę. Ania jako osoba asertywna:
a. pójdzie do kina, a powtórkę zrobi „zarywając nockę”,
b. umówi się z koleżankami, ale nie przyjdzie do kina,
c. zrobi koleżankom awanturę, że idą do kina, gdy ona musi się uczyć, i zażąda, żeby
wszyscy poszli razem z nią dzień później,
d. odmówi koleżankom i w spokoju zrobi powtórkę materiału.
19. (1 pkt) W negocjacjach należy dążyć do:
a. kompromisu,
b. rozwiązania problemów obu stron,
c. pełnego zaspokojenia własnych żądań,
d. pełnego zaspokojenia żądań obu stron.
20. (1 pkt) Największym polskim przedsiębiorstwem według rankingów „Rzeczpospolitej” z kilku
ostatnich lat jest:
a. PKN Orlen,
b. KGHM,
c. Jeronimo-Martins Dystrybucja,
d. LPP.
21. (2 pkt) Z punktu widzenia jednostki celem racjonalnego gospodarowania jest:
a. zaspokajanie własnych potrzeb w jak najwyższym stopniu,
b. oszczędzanie,
c. osiąganie zysku,
d. maksymalizacja zysku.
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22. (2 pkt) Do filarów gospodarki rynkowej nie zaliczamy:
a. własności prywatnej,
b. konkurencji,
c. wolności gospodarczej,
d. cen urzędowych.
23. (2 pkt) W urzędzie miasta zarejestrujemy działalność gospodarczą prowadzoną przez:
a. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b. osoby fizyczne,
c. spółki akcyjne,
d. wszystkie podmioty.
24. (2 pkt) Gdy dzwoni headhunter, możesz się spodziewać:
a. propozycji pracy,
b. oferty karty kredytowej,
c. propozycji finansowania działalności gospodarczej,
d. propozycji pomocy prawnej.
25. (2 pkt) Pieniądz może pełnić cztery podstawowe funkcje, w tym:
a. środka wymiany,
b. środka tezauryzacji,
c. miernika wartości,
d. wszystkie powyższe.
26. (2 pkt) Kiedy ceny w gospodarce spadają, mamy do czynienia z:
a. inflacją,
b. hiperinflacją,
c. deflacją,
d. hipoinflacją.
27. (2 pkt) Zgodnie z polskim prawem prowadzenie działalności gospodarczej z inną osobą:
a. jest zabronione,
b. jest możliwe wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c. jest możliwe w formie spółki partnerskiej,
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
28. (2 pkt) Które hasło jest związane z kryzysem gospodarczym?
a. boom,
b. prosperity,
c. recesja,
d. inflacja.
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29. (2 pkt) Bogdan rok temu założył w banku bezpłatne konto, na którym środki są
oprocentowane. Przy otwarciu rachunku wpłacił 300 zł i nie dokonywał żadnych innych
operacji. Dziś otrzymał wyciąg bankowy, z którego wynika, że musiał odprowadzić 86 groszy
podatku od dochodów kapitałowych, a na koncie ma 303,64 zł. Ile wynosi oprocentowanie
środków na rachunku Bogdana w skali roku (w zaokrągleniu do jednego miejsca po
przecinku)?
a. 1,0%,
b. 1,2%,
c. 1,5%,
d. 1,8%.
30. (2 pkt) Czarek prowadzi niewielki sklep z własną witryną internetową oraz sprzedażą na
jednym z dużych portali aukcyjnych. Które z podanych kosztów to koszty stałe?
a. koszty znaczków pocztowych i kopert niezbędnych do wysyłki towaru,
b. prowizja od sprzedaży na portalu aukcyjnym,
c. abonament za telefon służący do obsługi klientów sklepu,
d. wszystkie powyższe koszty.
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