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Przykład 2 - test z eliminacji okręgowych Turnieju WiUHM 

 

1. Outplacement to koncepcja zarządzania, która może być wykorzystana: 
A. w rekrutacji  pracowników 

B. do motywowania pracowników 

C. w optymalizacji zatrudnienia poprzez zwalnianie pracowników 
D. do zwiększania zatrudnienia w przedsiębiorstwie  

2. Zjawisko synergii występuje przede wszystkim w: 

A. w rozwiązywaniu problemów 

B. tworzeniu zespołów 
C. pracy zespołowej 

D. kontrolowaniu pracowników  

3. Za twórcę teorii kapitału ludzkiego uważa się zazwyczaj: 
A. G. S. Beckera 

B. J. M. Keynesa 

C. M. Friedmana 
D. D. Ricardo 

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest finansowany głównie z: 

A. PKB 

B. EFS 
C. budżetu państwa 

D. Funduszu Pracy 

5. Odpowiednikiem angielskiego akronimu HRM jest polski skrót: 
A. ZZL 

B. ZUS 

C. PKN 

D. MPM 
6. Kosztowa metoda pomiaru wartości kapitału ludzkiego polega na: 

A. określeniu aktualnej wartości strumienia dochodów ludzi 

B. ustaleniu wydatków na wynagrodzenia pracowników 
C. ustaleniu wielkości wszystkich wydatków, będących inwestycją w człowieka 

D. obliczeniu kosztów utrzymania człowieka  

7. Które stwierdzenie jest fałszywe: 
A. zasoby siły roboczej obejmują osoby pracujące i poszukujące pracy 

B. zasoby siły roboczej są częścią zasobów ludności w wieku produkcyjnym 

C. zasoby siły roboczej i ludność aktywna zawodowo to pojęcia synonimiczne 

D. ludność bierna zawodowo obejmuje również osoby bezrobotne 
8. Który czynnik nie określa rozmiarów bezrobocia: 

A. współczynnik aktywności zawodowej  

B. liczba ludności w wieku produkcyjnym  
C. liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym 

D. wielkość zatrudnienia 

9. Assessment Center to:  
A. metoda rekrutacji pracowników 
B. rodzaj struktury organizacyjnej 

C. sposób działania przedsiębiorstwa na rynku 

D. sposób na likwidację nadmiernego zatrudnienia w firmie 
10. Kapitał ludzki jest częścią: 

A. kapitału intelektualnego 

B. kapitału strukturalnego 
C. kapitału klienckiego 

D. kapitału organizacyjnego 

11. Dobro materialne w stanie naturalnym, przeznaczone do przetworzenia lub spożycia, to: 
A. materiał 

B. surowiec 

C. półprodukt 

D. towar 
12. Just In Time to: 
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A. Zarządzanie łańcuchem dostaw 

B. Planowanie produkcji na najbliższy kwartał 
C. Obsługa klienta na czas 

D. Strategia dokładnie na czas 

 
13. W poniższym szeregu statystycznym wartość dominanty wynosi: 

         

3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 

A. 3 
B. 5 

C. 7 

D. 8 
14. . Informacja, zawarta na przedstawionym znaku manipulacyjnym oznacza: 

 
A. góra, nie przewracać 

B. dół, nie przechylać   
C. tu otwierać 

D. równa powierzchnia, stawiać pionowo 

15. W spółce z o.o. kapitałem podstawowym jest: 

A. kapitał akcyjny 
B. kapitał udziałowy 

C. kapitał własny 

D. kapitał obcy 
16. Obniżenie ceny jest opłacalne przy popycie:: 

A. nieelastycznym cenowo 

B. elastycznym cenowo 
C. jednostkowym 

D. doskonale elastycznym cenowo 

17. Producent średniej klasy artykułów gospodarstwa domowego, dostarczając swoje produkty 

odbiorcom finalnym najprawdopodobniej wykorzysta: 
A. dystrybucję intensywną 

B. dystrybucję wyłączną 

C. dystrybucję selektywną 
D. dystrybucję ekskluzywną 

18. Strategia efektywnej obsługi klienta jest określana skrótem: 

A. SCM 

B. JIT 
C. DRP 

D. ECR 

19. Droga, którą przebywają towary od początkowego dostawcy do końcowego użytkownika, to: 
A. infrastruktura logistyczna 

B. logistyka zaopatrzenia 

C. kanał dystrybucji 
D. łańcuch wartości 

20. Zarządzanie relacjami z klientem jest określana akronimem: 

A. ZRK  

B. CRM  
C. PKB 

D. MRK 

21. Jedna osoba może założyć spółkę:  
A. z o.o 

B. jawną 

C. cywilną 
D. komandytową 

22. W macierzy BCG produkty, których dynamika sprzedaży jest wysoka, a udział w rynku mały, to: 

A. znaki zapytania    
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B.  gwiazdy 

C. dojne krowy     
D. psy 

23. Zatrudnienie pracownika powoduje dla przedsiębiorstwa powstanie kosztu, który: 

A. jest większy od płacy brutto tego pracownika 
B. jest równy płacy brutto tego pracownika 

C. jest mniejszy od płacy od płacy brutto tego pracownika 

D. mieści się w między płacą brutto a płaca netto 
24. Gwarancja: 

A. nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień klienta, wynikających z niezgodności towaru z 

umową  

B. wyłącza uprawnienia klienta, wynikające z niezgodności towaru z umową  
C. ogranicza uprawnienia klienta, wynikające z niezgodności towaru z umową  

D. jest udzielana obowiązkowo przez producenta 

25. Konsument, który zawarł umowę kupna -sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorstwa, ma prawo do 
odstąpienia od niej, w terminie: 

A. obowiązywania gwarancji  

B. jednego miesiąca  
C. 14 dni od momentu wejścia w posiadanie towaru 

D. 10 dni od dnia zawarcia umowy 

26. Wysoka zdolność kredytowa i wiarygodność finansowa państwa, oceniana na najwyższym 

poziomie przez agencję ratingową, jest określona jako: 
A. AAA 

B. BBB 

C. CCC 
D. DDD 

27. Aktywa finansowe to: 

A. kapitał finansowy 

B. należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu 
C. środki o długim okresie użytkowania 

D. gotówka, waluty obce i dewizy oraz naliczone, ale jeszcze nie wypłacone odsetki 

28. Badanie i ocena kondycji spółki giełdowej oraz perspektyw jej rozwoju na podstawie informacji o 
wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego to: 

A. analiza finansowa 

B. analiza techniczno-ekonomiczna  
C. techniczna 

D. analiza fundamentalna 

29. Polubowne rozstrzyganie sporów między podmiotami ekonomicznymi to: 

A. sondaż ekonomiczny 
B. montaż organizacyjny 

C.       proces gospodarczy 

D. arbitraż gospodarczy 
30. Miarą objętości, stosowaną w handlu ropą naftową, jest jedna baryłka, która w przybliżeniu ma: 

A. 100 litrów  

B. 159 litrów 

C. 195 litrów 
D. 199 litrów 

31. PKB w ujęciu nominalnym od PKB w ujęciu realnym: 

A. różni sposób wyliczenia ze względu na rodzaj wykorzystanych cen  
B.  różni się o dochody netto z tytułu własności z zagranicy 

C.   różni sposób ujęcia amortyzacji  

D.  różni się o wielkość podatków pośrednich 
32. Krótkoterminowy (ważny krócej niż rok) dłużny papier wartościowy, emitowany przez państwo 

w celu sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego to: 

A. bon skarbowy 

B. obligacja  
C. kwit depozytowy 

            D.        certyfikat inwestycyjny  

33. Słaby fiskalizm na ogół: 
 A.        skłania ludzi i ich dochody do ucieczki z kraju 
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 B.          zniechęca do rozwoju przedsiębiorczości 

 C.          zwiększa udział szarej strefy w gospodarce 
 D.          służy szybszemu wzrostowi gospodarczemu 

34. Dobra niższego rzędu (podrzędne) charakteryzują się współczynnikiem dochodowej elastyczności 

popytu: 
A. większym od 1 

B. większym od 0 

C. mniejszym od 1 i większym od 0 
D. mniejszym od 0 

35. Odpowiednikiem linii (krzywej) obojętności konsumenta jest w zakresie zachowań producenta: 

A. linia budżetu 

B. izokwanta  
C. izokoszta 

D. krzywa możliwości produkcyjnych 

36. Do obliczenia różnicy między nominalną a realną stopą procentową wykorzystuje się: 
A. stopę inflacji 

B. stopę bezrobocia 

C. stopę wzrostu gospodarczego 
D. stopę opodatkowania  

37. Które stwierdzenie jest fałszywe: 

A. wydajność pracy i pracochłonność są wielkościami wzajemnie odwrotnymi 

B. wydajność pracy jest rodzajem miernika efektywności gospodarowania 
C. wydajność pracy liczymy jako relację efektów i nakładów pracy 

D. wzrost wydajności pracy nie wpływa na obniżenie jednostkowych kosztów stałych  

38. Złota reguła bilansowa oznacza, że: 
A. wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym powinien wynosić co 

najmniej 1 

B. wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań powinien wynosić od 1,2 do 2,0 

C. wskaźnik rentowności sprzedaży powinien być większy od wskaźnika rentowności 
majątku 

D. wskaźnik relacji kapitałów obcych i własnych powinien wynosić 1  

39. Jeżeli wskaźnik dźwigni finansowej ma wartość dodatnią, to przedsiębiorstwo powinno:  
A. finansować swoją działalność kapitałami własnymi 

B. korzystać z obcych źródeł finansowania  

C. ustalić minimalną wielkość produkcji, poniżej której staje się ona nieopłacalna 
D. zwiększyć produkcję do poziomu, zapewniającego wysoką rentowność sprzedaży 

40. Jeżeli wskaźnik rentowności sprzedaży wynosi 16%, oznacza to, że: 

A. 1 zł przychodu przynosi 0,16 zł zysku 

B. 1 zł przychodu przynosi 16 zł zysku 
C. 1 zł zysku otrzymujemy z 0,16 przychodu 

D. 1 zł zysku otrzymujemy z 16 zł przychodu 

41. Jaka była cena zakupu netto produktu X w hurtowni, jeśli (a) cena sprzedaży brutto wynosi 492 zł 
zł, (b) hurtownia dolicza marżę 20% metodą „w stu”, (c) stawka VAT - 23%:: 

A. 320 zł  

B. 333 zł 

C. 390 zł 
D. 400 zł 

42. Ile wynosi zapotrzebowanie na materiały (wielkość niezbędnej dostawy materiałów) w 

przedsiębiorstwie, jeżeli: (a) zapas początkowy jest równy zapasowi maksymalnemu, (b) 
przewidywany zapas końcowy jest równy zapasowi minimalnemu, (c) zapas rezerwowy wynosi 3 

000 kg, (d) zapas produkcyjny wynosi 30 000 kg, (e) zużycie materiałów wynosi 34 000 kg: 

A. 1000 kg 
B. 4000 kg 

C. 27000 kg 

D. 31000 kg 

43. Jaka jest wielkość rezerwy produkcyjnej tokarki, jeżeli: (a) jej norma czasu pracy wynosi 30 
minut/1 wyrób, (b) jej nominalny czas pracy wyniósł 400 godzin, (c) jej remont trwał 50 godzin, 

(d) faktyczna produkcja wyniosła 600 wyrobów: 

A. 100 wyrobów 
B. 350 wyrobów 
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C. 700 wyrobów 

D. 800 wyrobów 
44. Jaki jest poziom wykonania normy czasu pracy, jeżeli: (a) wynosi ona 0,5 godz./szt., (b) 

pracownik wykonał w ciągu 50 godzin 90 sztuk wyrobu: 

A. 85,5 % 
B. 90,0 % 

C. 111,1 % 

D. 115,0% 
45. Ile kosztowałby dzisiaj samochód, który wejdzie do sprzedaży za dwa lata z ceną 60500 zł, jeżeli 

stopa procentowa w każdym roku będzie wynosić 10 %: 

A. 27500 zł 

B. 50000 zł 
C. 50417 zł 

D. 55000 zł 

46. Wzrost płac realnych z poziomu 1600 zł o 200 zł spowodował wzrost popytu na dobro X o 10 % 
do wysokości 22 kg. Ile wynosi współczynnik dochodowej elastyczności popytu na dobro X: 

A. 0,1 

B. 0,125 
C. 0,8 

D. 1,0 

47. Powierzchnia składowa magazynu wynosi 1 250 m2, norma składowania na 1 m2 wynosi 120 kg, a 

wskaźnik rotacji w dniach wynosi 45. W tej sytuacji wskaźnik rocznej przepustowości magazynu 
to: 

A. 150 t 

B. 200 t 
C. 1 200 t 

D. 6 750 t 

48. Jeżeli: (a) wskaźnik krańcowej skłonności do konsumpcji wynosi 0,8, (b) przyrost inwestycji 

wynosi 1000, to mnożnik inwestycyjny i przyrost PKB wyniosą (odpowiednio): 
A. 1,25 i 800 

B. 1 i 800 

C. 5 i 5000 
A. 4 i 125 

49. Jeżeli: (a) planowany zysk na sprzedaży ma wynosić 2500 zł, (b) koszty stałe przedsiębiorstwa 

wynoszą miesięcznie 5000 zł, (c) jednostkowy koszt zmienny wynosi 15 zł, (d) cena sprzedaży 
wynosi 25 zł, to przedsiębiorstwo musi sprzedać miesięcznie: 

A. 500 wyrobów 

B. 750 wyrobów 

C. 1250 wyrobów  
D. 250 wyrobów 

50. Jeżeli: (a) normatywna pracochłonność planowanej produkcji wynosi 3600 roboczogodzin, (b) 

planowany wskaźnik wykonania norm pracy wynosi 120%, (c) efektywny, miesięczny czas pracy 
jednego robotnika wynosi 150 godz., to planowana liczba robotników wynosi:  

A. 18. 

B. 20  

C. 36 
D. 38 

 

 


