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Przykład 7. Zadania testowe z eliminacji okręgowych Olimpiady WiUHM 

 
 

1. Działalnością gospodarczą jest ……………………………. działalność zarobkowa, 

wykonywana we własnym imieniu i w sposób ………………………………………………… . 
 

2. Nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której 

przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty 

…………………………… wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich …….. miesięcy 

nie wykonywała działalności gospodarczej. 
 

3. Mikroprzedsiębiorca musi zatrudniać średnioroczne mniej niż …….. pracowników i osiągać 

roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, który 

nie przekracza równowartości w złotych …………………………. euro.  
 

4. Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze 

względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga 

uzyskania zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub …………………….. 
 

5. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o wpis do 

……………………………………………………………………………………albo dokonania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………………. 
 

6. W roku 2019 płaca minimalna brutto będzie wynosić ………………… zł, czyli będzie wyższa 

od obecnie obowiązującej o …………………. zł.  
 

7. PARP to skrót nazwy centralnego organu administracji, wspierającego zwłaszcza małych                        

i średnich przedsiębiorców. Pełna nazwa tego organu to ………………………………. 

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

8. Przedsiębiorczość - jako zdolność i umiejętność organizowania i wykorzystywania ziemi, pracy 

i kapitału w działalności gospodarczej - jest traktowana w ekonomii jako czwarty czynnik 

……………………………………….. 
 

9. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (biznesu) jest określana w skrócie 

angielskiej nazwy jako ……………………………….. 
 

10. Wczuwanie się w motywy, postawy i emocje innych ludzi oraz rozumienie ich zachowań 

nazywa się ……………………………………………. 

 

11. Oblicz przeciętny koszt całkowity produkcji, jeżeli: (a) koszt wyprodukowania dziesięciu sztuk 

wyrobu wynosi 100 zł, (b) koszt krańcowy kolejnej (jedenastej) sztuki wyrobu wynosi 21 zł.  

Wynik: ……………………. 

 

12. Jeżeli 5 obrabiarek wytwarza w ciągu 5 minut 5 sztuk półproduktu, to ile czasu zajmie 100 

obrabiarkom wytworzenie 100 półproduktów? 

Wynik: ……………………. 
 

13.  Jeżeli przychody ze sprzedaży w lutym wzrosły względem stycznia o 10%, a w marcu 

zmniejszyły się o 10% w stosunku do lutego, to ile wynosi wskaźnik dynamiki (o stałej 

podstawie) przychodów ze sprzedaży w badanym kwartale? 

Wynik: ……………………. 

  

14. Oblicz wskaźnik elastyczności mieszanej popytu, jeżeli: (a) przy cenie 1 kg gruszek, 

wynoszącej 1,5 zł, popyt na jabłka wynosił 100 kg, (b) wzrost ceny gruszek do poziomu 2 zł 

za kilogram spowodował wzrost popytu na jabłka do 140 kg. 

 Wynik: ……………………. 
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15. Ile będzie wynosiła wielkość produkcji (w szt.) w roku 2018, jeżeli: (a) w trzech poprzednich 

latach wielkość produkcji wynosiła kolejno (w szt.): 40000, 42000, 44100, (b) tempo jej 

wzrostu w 2018 roku ma być takie samo, jak w latach poprzednich? 

Wynik: ……………………. 

    

16. Cechą osoby przedsiębiorczej nie jest: 

A. kreatywność myślenia i działania 

B. impulsywność działania 

C. asertywność  

D. akceptacja ryzyka  

 

17. Przedsiębiorca, zwalniając pracowników z powodu wprowadzonych przez siebie innowacji 

technicznych, spowodował wzrost bezrobocia: 

A. strukturalnego 

B. frykcyjnego 

C. cyklicznego 

D. ukrytego 
 

18. Dokument, stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty w 

określonym czasie i miejscu, to: 

A. czek 

B. weksel 

C. obligacja 

D. akcja 
 

19. Przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej: 

A. na czas określony lub nieokreślony (nie krótszy niż 30 dni) 

B. na dowolny czas nieokreślony  

C. na czas określony (do 30 dni) 

      D.       na okres od 30 dni do 24 miesięcy 
 

 

20. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz 

pierwszy, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia podjęcia 

działalności gospodarczej prze okres:  

 A.        1 miesiąca  

 B.        3 miesięcy  

 C.        4 miesięcy 

 D.        6 miesięcy 
 

21. Do mikrootoczenia przedsiębiorstwa nie zalicza się:  

A. obecnych i potencjalnych konkurentów 

B. producentów dóbr substytucyjnych i komplementarnych 

C. odbiorców produktów i usług 

D. postępu naukowo-technicznego 
 

22. Metodą badania makrootoczenia przedsiębiorstwa jest:  

A. metoda SMART 

B. analiza AIDA 

C. analiza PEST 

D. metoda PERT 
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23. Najmniejszym ryzykiem są obarczone inwestycje finansowe w: 

A. zakup obligacji Skarbu Państwa 

B. zakup złota 

C. zakup obligacji korporacyjnych 

D. zakup obligacji komunalnych 
 

24. Wartość produkcji finalnej, wytworzonej na terytorium danego kraju przez wszystkie 

funkcjonujące w nim czynniki produkcji, to: 

A. produkt krajowy netto 

B. produkt krajowy brutto 

C. dochód narodowy 

D. dochód narodowy brutto 
 

25. Wzrost gospodarczy dokonuje się wtedy, gdy: 

A. realny PKB jest większy od realnego PKB w roku poprzednim 

B. wartość produkcji globalnej w danym roku jest większa od produkcji globalnej                  

w roku poprzednim 

C. popyt globalny wzrósł w danym roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego 

D. w dwóch kolejnych latach nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce 

narodowej 
 

26. Wprowadzanie nowych instrumentów ekonomicznych, zachęcających pracowników do 

bardziej efektywnej pracy, jest działaniem przedsiębiorczym, które mieści się w funkcji 

zarządzania: 

A. planowanie 

B. organizowanie 

C. kierowanie 

D. kontrolowanie 
 

27. Wykonywanie stałej pracy i zapewnienie sobie dochodów spełniają potrzeby: 

A. fizjologiczne 

B. bezpieczeństwa 

C. uznania  

D. samorealizacji 
 
 

28. W tegorocznych wyborach samorządowych uprawnieni Polacy głosowali na radnych, 

wybieranych do samorządu terytorialnego: 

A. województwa 

B. powiatu 

C. gminy i powiatu 

D. gminy, powiatu i województwa  
 

29. Przejęcie przez przedsiębiorstwo przetwórcze dostawcy surowców oznacza integrację: 

A. strukturalną 

B. poziomą 

C. horyzontalną 

D. integrację pionową wstecz 
 

30. W Polsce w ostatnich kilku latach występowała inflacja:  

A. pełzająca 

B.       krocząca   

C. galopująca 

D. hiperinflacja 
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31. Rząd nie reguluje: 

A. polityki podatkowej 

B. polityki pieniężno-kredytowej 

C. polityki fiskalnej 

D. polityki na rynku pracy 
 

32. Przeniesienie wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa za granicę to:  

A. offshoring  

B. joint venture 

C. venture capital 

D. outsourcing 
 

33. Takie elementy, jak: cena, jakość, opakowanie, są składnikiem: 

A.  rdzenia produktu 

B. produktu poszerzonego 

C. produktu poszerzonego 

D. produktu rzeczywistego 
 

34. Wskaźnik rotacji należności w przedsiębiorstwie oznacza: 

A. w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów  

B. długość okresu, w którym przedsiębiorstwo jest finansowane przez inne 

przedsiębiorstwa  

C. procentowy udział należności w bilansie tego przedsiębiorstwa 

D. iloraz wielkości sprzedaży i przeciętnego poziomu należności 
 

35. Ekwiwalentne przepływy pieniądza to: 

A. zasiłki dla bezrobotnych 

B. wynagrodzenia za pracę 

C. renty 

D. emerytury 
 

36. W poniższym szeregu statystycznym wartością modalną jest: 
 

3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 
 

A. 10 

B. 5 
C. 4 i 7 

D. 3 i 10 
 

37. Obniżenie ceny jest opłacalne przy popycie:  

A. sztywnym 

B. nieelastycznym cenowo 

C. elastycznym cenowo 

D. jednostkowym 
 

38. Wskaźniki płynności finansowej informują o zdolności przedsiębiorstwa do:  

A. regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi 

B. zaciągania kredytów długoterminowych 

C. do generowania zysku przez sprzedaż 

D. odtwarzania stanu swoich należności 
 

39. Używany często przez polityków termin Public Relations (PR), powinien być prawidłowo 
rozumiany jako:  

A. działalność, mieszcząca się w pojęciu publicity 

B. działanie na rzecz interesu publicznego  

C. oddziaływanie w kierunku umocnienia sektora publicznego w gospodarce 

D. działalność, polegająca na budowania pozytywnego wizerunku organizacji lub 

osoby 



5 

 

 

 

40. Ze względu na wielkość transakcji handlowych i liczbę kupujących i sprzedających wyróżnia 

się rynki: 

A. biały i czarny 

B. konsumenta i producenta 

C. homogeniczny i heterogeniczny 

D. hurtowy i detaliczny 

 

41. Dobra podstawowe i wyższego rzędu identyfikujemy na podstawie 

A. wysokości współczynnika dochodowej elastyczności popytu 

B. struktury dochodów gospodarstw domowych  

C. poziomu ich użyteczności całkowitej 

D. poziomu płac w gospodarce  

 

42. Amortyzacji nie podlegają:  

             A.         grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu 

             B.         budynki 

             C.         maszyny i urządzenia 

             D.         środki transportu 

 

43. Zgodnie z macierzą BCG najbardziej rozwojowym, konkurencyjnym i dającymi dużą 

gwarancję zysków są produkty, zwane: 

A. gwiazdami 

B. znakami zapytania 

C. psami 

D. dojnymi krowami 

 

44. Czynnikiem produkcji nie jest:  

A.  ziemia 

B.  kapitał 

C.  konsumpcja 

D.  przedsiębiorczość 

 
 
 
 

45. Na poniższym rysunku, gdzie: Q - ilość towaru oraz P - cena towaru, przedstawiona jest: 
 

 
A.  linia podaży doskonale elastycznej 

B.  linia popytu paradoksalnego  

C.  linia popytu doskonale elastycznego 

D.  linia popytu doskonale nieelastycznego  
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46. Czynności wykonywane na rzecz innych osób, przyczyniające się do zaspokojenia ich potrzeb, 

są określane jako:  

A.  towary 

B.  materiały  

C.  usługi  

D.  półprodukty 
 

47. Giełda Papierów wartościowych w Warszawie jest: 

A.        przedsiębiorstwem państwowym 

B.  spółką komandytowo-akcyjną 

C.  spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  

D.  spółką akcyjną  
  

48. Cena, przy której  - w poniższym przykładzie – występuje nierównowaga popytowa, wynosi: 

A.  3 zł i 4 zł 

B.  4 zł i 5 zł 

C.  2 zł       

D.   5 zł 
 

Popyt w szt. Cena w zł Podaż w szt. 

80 2 40 

60 3 60 

40 4 80 

20 5 100 
 

49. Zapisanie na dobro konta można też określić jako: 

 A.        uznanie konta 

         B.        zapisanie po stronie Wn konta 

 C.        obciążenie konta  

         D.        zapisanie w ciężar konta 
 

50. Amortyzacja nie pełni funkcji: 

A.          umorzeniowej 

B.           kosztowej  

C.          dochodowej      

D.          finansowej (odtworzeniowej) 
 
 

 
 

 


