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Przykład 4. Zadania testowe z eliminacji okręgowych Turnieju WiUHM 
 

 

1.  Występująca w gospodarce dezinflacja może doprowadzić do:  

A. deflacji 

B. wzrostu gospodarczego 

C. dewaluacji 

D. deregulacji 

 

2. Rygorom Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie podlega działalność: 

A. touroperatorów 

B. polegająca na eksploatacji zasobów naturalnych 

C. banków 

D. w zakresie agroturystyki 

  

3. Która zasada rachunkowości wymaga ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich 

przypadających na dany okres przychodów oraz odpowiadających im kosztów, bez 

względu na termin ich zapłaty:  

A. ciągłości 

B. ostrożnej wyceny 

C. współmierności 

            D.        memoriału 

 

4. Koszt obowiązkowych, wstępnych badań lekarskich pracownika, podejmującego nową 

pracę, ponosi:  

A. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

B. Zakład Ubezpieczeń społecznych (ZUS) 

C. pracodawca 

D. pracownik 

 

5. Pracodawca odprowadza swoim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę zaliczkę 

na podatek dochodowy: 

A. raz w roku 

B. do końca kwietnia następnego roku 

C. raz na kwartał 

D. raz w miesiącu 

 

6. Jeżeli dobra A oraz B są substytutami, to wzrost ceny dobra A spowoduje: 

A. spadek ilości nabywanej dobra A i przesunięcie krzywej popytu na B na lewo 

B. spadek ilości nabywanej dobra A i przesunięcie krzywej popytu na B na prawo  

C. spadek popytu na A i utrzymanie się na dotychczasowym poziomie nabywanej   

ilości dobra B 

D. przesunięcie obydwu krzywych popytu 

 

7. Monopol naturalny powstaje w wyniku: 

A. zwycięskiej wojny cenowej 

B. stosowania cen dyskryminacyjnych 

C. wykorzystania ekonomii skali 

D. decyzji administracyjnej władz publicznych 

 

8. Produkt na rynku monopolu jest: 

A. unikatowy  

B. standardowy 

C. zróżnicowany 

D. substytucyjny 
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9. Ekspansywna polityka monetarna:  

A. polega na zakupie przez bank centralny na otwartym rynku kapitałowym papierów 

wartościowych 

B. prowadzi do ograniczenia podaży pieniądza  

C. oznacza zwiększenie wydatków budżetu państwa 

D. prowadzi do wzrostu bezrobocia i hamowania inflacji 

 

10. Jaką część polskiego PKB, według szacunków GUS, wytwarza tzw. szara strefa:  

A. poniżej 10% 

B. 10% - 30% 

C. 31% - 40% 

D. powyżej 50% 

 

11. Zmiany cen kursu akcji prognozuje się w analizie technicznej na podstawie: 

A. wskaźników makroekonomicznych gospodarki 

B. historycznych kursów akcji  

C. analizy finansowej spółek 

D. analizy rynku towarów konsumpcyjnych i inwestycyjnych 

 

12.    Jeżeli realny PKB wynosi 1000, a deflator jest na poziomie 105%, to: 

A. nominalny PKB wynosi 1050 

B. realny PKB wzrósł o 5% 

C. tempo wzrostu nominalnego PKB wynosi 105% 

D. realny PKB jest wyższy od nominalnego PKB o 50 

 

13. Według koncepcji A. Laffera dochody budżetowe państwa zależą od: 

A.       stopy rezerw obowiązkowych  

B.       stopy procentowej  

C.  stopy inflacji  

D.  stopy podatkowej 

 

14. Jeśli popyt na pracę jest równy 100 tys. osób, a podaż pracy wynosi 120 tys. osób, to: 

A.        na rynku pracy występuje nierównowaga popytowa 

B.        pracodawcy są skłonni przyjąć do pracy jeszcze 20 tys. osób  

C.        występuje bezrobocie w wysokości 20 tys. osób 

D.  poziom zatrudnienia wynosi 120 tys. osób 

 

15. Jeżeli: (a) bank komercyjny zgromadził depozyty gotówkowe w kwocie 2000 zł, (b) stopa 

rezerw obowiązkowych wynosi 10%, to maksymalna kwota udzielonych kredytów przez 

ten bank wynosi: 

A. 2100 zł 

B. 200 zł   

C. 2200 zł  

D. 1800 zł 

 

16. „Dojna krowa” w metodyce BCG oznacza sytuację, w której występuje: 

A. wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku 

B. niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku  

C. niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku 

D. wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku 

 

17. Przedsiębiorstwo, wprowadzające na dotychczasowe rynki nowe odmiany dotychczas 

sprzedawanych produktów, realizuje strategię: 

A. rozwoju rynku 

B. dywersyfikacji  



 3 

C. rozwoju produktu 

D. penetracji rynku   

 

18. W celu porównania warunków finansowych udzielenia kredytów w różnych bankach 

należy kierować się przede wszystkim:  

A. wysokością nominalnego oprocentowania kredytu 

B. wysokością prowizji od udzielenia kredytu 

C. wysokością rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

D. długością okresu spłaty kredytu 

 

19. Zapas materiału X, przechowywany w magazynie na wypadek opóźnienia dostawy, to 

zapas:  

A. produkcyjny 

B. bieżący 

C. maksymalny 

D. minimalny 
 

20. Aby określić liczbowo wpływ poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska, 

należy wykorzystać: 

A. metodę kolejnych podstawień 

B. metodę kolejnych przybliżeń 

C. metodę kolejnego wykonania 

D. metodę korygowania odchyleń 
 

21. Liczba państw Unii europejskiej, stosujących wspólna walutę, wynosi: 

A. 17 

B. 18 

C. 19 

D. 20 
 

22. Przedsiębiorstwo, udzielając pożyczki długoterminowej, wykaże ją w bilansie jako:  

A. aktywa trwałe     

B. aktywa obrotowe 

C. kapitały własne 

D. zobowiązania 
 

23. Do analizy poziomu finansowania działalności przedsiębiorstwa przez źródła zewnętrzne 

stosuje się wskaźniki: 

A. rentowności 

B. zadłużenia 

C. sprawności działania 

D. płynności 
 

24. Aktywa obrotowe nie obejmują: 

A. inwestycji krótkoterminowych 

B. należności krótkoterminowych 

C. wartości niematerialnych i prawnych 

D. gotówki w kasie  
 

25. ROE to skrót nazwy wskaźnika: 

A. rentowności kapitału własnego 

B. stopy zwrotu z inwestycji 

C. rentowności sprzedaży 

D. rentowności aktywów 
 

26. Formą prawną, w ramach której może funkcjonować bank, jest: 

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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B. przedsiębiorstwo państwowe 

C. spółka akcyjna 

D. spółka osobowa prawa handlowego 

 

27. Osobowości prawnej nie posiadają: 

A. spółki kapitałowe prawa handlowego 

B. spółdzielnie 

C. spółki osobowe prawa handlowego 

D. fundacje 

 

28. W przypadku zakładania spółki cywilnej zgłoszenia do CEIDG dokonuje: 

A. tylko jeden wspólnik 

B. co najmniej jeden wspólnik 

C. każdy wspólnik  

D. spółka jako przedsiębiorca 
 

29. W zestawie instrumentów klasycznego marketingu mix nie ma: 

A. produktu 

B. ludzi 

C.       dystrybucji 

D. występuje w transakcjach międzynarodowych 
 

30. W polityce gospodarczej rządu nie wykorzystuje się: 

A. instrumentów monetarnych 

B. instrumentów podatkowych 

C. inwestycji finansowanych z budżetu państwa 

D. transferów  
 

31. Jeżeli pracownik, zatrudniony na umowę o pracę, otrzymuje płacę brutto w wysokości 

3000 zł, to jego pracodawca ponosi koszt zatrudnienia tego pracownika w wysokości:  

A. mniejszej niż 3 000 zł 

B. równej  3 000 zł 

C.  większej niż 3 000 zł  

D. 3 000 zł pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych  
 

32. Strategia szybkiego zbierania śmietanki jest elementem cyklu życia produktu w fazie: 

A. wprowadzenia 

B. wzrostu 

C. dojrzałości 

            D.        schyłkowej 
 

33. Bardzo dobra kondycja finansowa spółki będzie wpisana w analizie SWOT po stronie: 

A. szans 

B. zagrożeń  

C. słabych stron 

D. mocnych stron 
 

34. Jeżeli współczynnik elastyczności mieszanej jest dodatni, to badane: 

A. dobra są substytucyjne 

B. dobra są komplementarne 

C. dobra są  neutralne 

D. dobra są wolne 
 

35. Koszty, związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej na nowym rynku i 

osiągnięciem korzystnej pozycji konkurencyjnej, stanowią: 

A. bariery wejścia  
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B. przeszkody konkurencyjne  

C. wydatki produkcyjne 

D. koszty stałe 
 

36. Emitentem obligacji nie może być 

A. gmina 

B. spółka cywilna 

C. spółka z o. o. 

D. S. A. 
 
 

37. Refinansowanie banków polega na: 

A. udzielaniu kredytów bankowi centralnemu przez banki komercyjne 

B. udzielaniu kredytów bankom komercyjnym przez bank centralny 

C. wzajemnym kredytowaniu się przez banki komercyjne 

D. udzielaniu kredytów przez banki komercyjne ludności na spłatę jej zobowiązań                

w innych bankach  
 

38. Osoby decydujące o polityce pieniężnej, które nie dostrzegają zagrożeń inflacyjnych i są 

skłonne pobudzać gospodarkę niższymi stopami procentowymi, nazywane są popularnie: 

A. gołębiami 

B. biedronkami 

C. skowronkami 

D. sowami 
  

39. W ramach podziału inflacji ze względu na jej tempo nie występuje inflacja: 

A. krocząca 

B. ciągniona 

C. galopująca 

D. pełzająca 
 

40. Czas trwania urlopu pracownika jest określony przepisami: 

A. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

B. Ustawy Kodeks pracy 

C. regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa 

D. harmonogramu Gannta 
 

41.  Jeżeli Jan Kowalski zarabia o 50% więcej niż Karol Malinowski, to o ile procent Karol 

Malinowski zarabia mniej niż Jan Kowalski: 

A. %
3

1
33

    

 

B. 40%      

C. 60% 

D. %
3

2
66  

 

42. Jeżeli: (a) początkowo czekolada mleczna i czekolada gorzka kosztowały tyle samo,               

(b) cenę czekolady mlecznej podniesiono o 10%, a potem obniżono o 10%, (c) cenę 

czekolady gorzkiej obniżono o 10%, a potem podniesiono o 10%, to obecnie:  

             A.         czekolada mleczna jest droższa od czekolady gorzkiej 

             B.         czekolada gorzka  jest droższa od czekolady mlecznej 

             C.         cena obydwu czekolad jest jednakowa  

             D.         nie wiadomo,  która jest droższa, bo nie znamy początkowej ceny  
  

43. Jeżeli cena netto pewnego towaru wynosi 800 zł, a cena brutto jest wyższa od niej o VAT 

w stawce podstawowej, to jaką część ceny brutto stanowi ten podatek: 

A. 17,8% 

B. 18,7% 

C. 19,6% 
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D. 22,0% 
 

44. Jeżeli: (a) ciężar gotowego wyrobu gotowego, powstającego z jednego materiału, wynosi 

15 kg, (b) współczynnik strat produkcyjnych wynosi 20%, to na jakim poziomie 

kształtuje się norma techniczna zużycia tego materiału: 

A. 27 kg/szt. 

B. 20 kg/szt.  

C. 18 kg/szt. 

D. 12 kg/szt. 

 

45. Jeżeli zapasy materiałów wynoszą: sezonowy – 100 t, produkcyjny - 10 000 t, rezerwowy 

– 500 t, to zapasy: bieżący i prawidłowy wynoszą odpowiednio: 

A. 10 500 t i 10 600 t 

B. 10 600 t i 9 400 t 

C. 10 100 t i 10 500 t  

D.  600 t i 9 500 t 
 

46. Jeżeli po upływie 30 dni przedstawiono do dyskonta weksel na kwotę 10 000 zł, to przy 

stopie procentowej, wynoszącej 10% oraz zakładając, że rok ma 360 dni – kwota 

dyskonta wyniesie: 

A. 136,00 zł 

B. 116,70 zł 

C. 100,00 zł 

D. 83,33 zł 
 

47. Jeżeli: (a) kapitał własny – 20 250 zł, (b) kredyty bankowe – 45 000 zł, (c) suma pasywów 

– 450 000 zł, to ile wynosi wskaźnik udziału kapitału własnego w pasywach ogółem: 

A. 22,2% 

B. 10,0% 

C. 4,5% 

D. 1,0% 
 

48. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu na towaru X wynosi 1,2 i cena jego spadła o 

20 %, to: 

A. wielkość popytu na ten towar  wzrośnie o 36 % 

B. wielkość popytu na ten towar spadnie o 36 % 

C. wielkość popytu na ten towar spadnie o 24 % 

D. wielkość popytu na ten towar wzrośnie o 24 % 
 

49. Jeżeli na słodycze każdy: (a) z trzech uczniów wydał po 11 zł, (b) z pięciu uczniów wydał 

po 9 zł, (c) z czterech uczniów wydał po 4,5 zł, to ile wynosił średni wydatek na słodycze: 

A. 7,83 zł 

B. 8,00 zł 

C. 8,17 zł 

D. 9,00 zł 
 

50. Jeżeli cena brutto pewnego towaru uwzględnia obniżoną stawkę VAT, to jaką część ceny 

brutto stanowi cena netto: 

A. 77,0% 

B. 80,4% 

C. 92,0% 

D. 92,6% 

 
  

 

 


