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Przykład 10. Zadania testowe z eliminacji okręgowych Olimpiady WiUHM 
 

1. Rodzajami szoku podażowego (czyli zmiany cen krajowych spowodowanej przez inne czynniki, 

niż zmiana popytu krajowego) jest szok podażowy  …………………………………………….. 

       oraz  …………………………………. 
 

2. Spadek tempa wzrostu cen to ………………….., a trwały spadek ogólnego poziomu cen 

to …………………. 
 

3. Ze względu na kryterium przewidywalności inflację można podzielić na …………………………  

oraz ……………………………. 
 

4. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub ………………... 
 

5. Dwoma podstawowymi wskaźnikami (indeksami) inflacji, ustalanymi na podstawie różnych 

koszyków dóbr, są (wpisać angielskie akronimy) ……………….. oraz ………………. 
 

6. Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. w porównaniu                                     

z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o (wpisać liczbę z dokładnością do 

0,1 %) ………….., natomiast  w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług 

wzrosły o (wpisać liczbę z dokładnością do 0,1 %)……………….. 
 

7. Przedsiębiorstwa handlowe mogą świadczyć usługi związane, częściowo związane 

oraz ………………... 
 

8. Mechanizm zwiększenia rentowności kapitałów własnych z tytułu finansowania działalności 

kapitałami obcym nazywa się …………………………….. 
 

9. Społeczny proces gospodarowania obejmuje produkcję, konsumpcję, podział i ………………….. 
 

10. Wartość utworzonego odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług stanowi dla 

przedsiębiorstwa ……………………... 
 

11. Oblicz wielkość planowanego zatrudnienia (liczbę pracowników), jeżeli: (a) planowana roczna 

produkcja wynosi 148000 szt. wyrobów, (b) norma pracochłonności - 30 minut na sztukę,                        

(c) zakłada się zwiększenie efektywnego czasu pracy 1 robotnika o 50 godz., wynoszącego                          

w poprzednim okresie 1800 godz. 
      Wynik: ……………... 

12. Oblicz  wskaźnik rocznej przepustowości magazynu, jeżeli: (a) powierzchnia składowa 

magazynu wynosi 1 250 m2, (b) norma składowania na 1 m2 wynosi 120 kg, (c) wskaźnik 

rotacji w dniach wynosi 45. 

         Wynik: ………………… 

 

13. Oblicz różnicę między cenami sprzedaży towaru, ustalonymi metodą „od sta” i metodą „w stu”, 

jeżeli cena zakupu towaru wynosi 160 zł, (b) marża wynosi 20%.   

         Wynik: ………………... 

 

14. Oblicz  wielkość produkcji (w szt.) w roku 2021, jeżeli: (a) w trzech poprzednich latach wielkość 

produkcji wynosiła kolejno (w szt.): 40000, 42000, 44100, (b) tempo jej wzrostu w 2021 ma 

być takie samo, jak w latach ubiegłych. 

         Wynik: .………………... 

 

15. Oblicz  poziom wykonania normy czasu pracy, jeżeli: (a) wynosi ona 0,5 godz./szt.,                                     

(b) pracownik wykonał w ciągu 50 godzin 90 sztuk wyrobu. 

         Wynik: ………………... 
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16. Poziom cen, potrzebny do obliczenia stopy inflacji, jest ustalany za pomocą: 

A. średniej ważonej cen towarów i usług w gospodarce 

B. średniej arytmetycznej cen towarów i usług w gospodarce 

C. średniej geometrycznej cen towarów i usług w gospodarce 

D. średniej harmonicznej cen towarów i usług w gospodarce 
 

17. Założenie, że szybszy wzrost obiegu pieniężnego od wzrostu PKB jest przyczyną inflacji, 

stanowi sedno teorii: 

A.  popytowej inflacji 

B.  ilościowej inflacji 

C.  neoilościowej inflacji 

D.  kosztowej inflacji 
 

18. Złudzenie inflacyjne: 

A. oznacza błędną ocenę tempa inflacji   

B. powoduje zmniejszanie podaży globalnej 

C. to mylenie inflacji z dezinflacją 

D. polega na utożsamianiu zmian nominalnych wielkości ekonomicznych z ich 

zmianami realnymi 
   

19. Jeżeli w ciągu roku nastąpił wzrost nominalnego PKB o 8% i wzrost wskaźnika cen 

konsumpcyjnych o 5%, a liczba ludności nie uległa zmianie, to  zmiana w realnym PKB per 

capita wynosi: 

A. 13% 

B. 6,5% 

C. 5% 

      D.        3% 

20. Do wzrostu PKB, któremu nie towarzyszy zwiększenie inflacji, przyczynia się: 

 A.       zmniejszenie stóp procentowych 

 B.       wzrost wydatków konsumpcyjnych 

 C.       wzrost importu 

 D.       wzrost wydajności pracy 

 

21. Płyty DVD w ofercie księgarni stanowią asortyment: 

A. płytki 

B. wąski 

C. uzupełniający 

D. podstawowy 

 

22. Wzrost wskaźnika rotacji należności krótkoterminowych z 10 dni do 19 dni oznacza: 

A. poprawę zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie 

B. skrócenie okresu spłaty należności krótkoterminowych o 9 dni 

C. wydłużenie okresu spłaty należności krótkoterminowych o 9 dni 

D. zwiększenie skuteczności windykacji należności krótkoterminowych 

 

23. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo wyprodukowało 400 sztuk wyrobów gotowych 

oraz 1000 sztuk produktów niezakończonych o stopniu przetworzenia 40%. Liczba umownych 

jednostek kalkulacyjnych przyjęta do rozliczenia kosztów produkcji wynosi: 

A. 800 szt. 

B. 1000 szt. 

C. 600 szt. 

D. 1200 szt. 

 



 3 

24. W spółce akcyjnej kapitał zakładowy stanowi równowartość wyemitowanych akcji według ich 

wartości: 

A. rynkowej 

B. emisyjnej 

C. nominalnej 

D. transakcyjnej 

 

25. Który z wymienionych podmiotów zobowiązany jest do pobrania i wpłacenia podatku                                

w określonym terminie organowi podatkowemu? 

A. podatnik 

B. płatnik 

C. inkasent 

D.        główny księgowy 

 

26. Wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej stanowią dochód: 

A. gminy 

B. powiatu 

C. województwa 

D. państwa 

 

27. Umowa, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia za 

wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientem umów na rzecz dającego zlecenie, to: 

A. umowa o pracę 

B. umowa o o dzieło 

C. umowa adhezyjna 

D. umowa agencyjna 

 

28. Zapas odpowiadający bieżącym potrzebom w przedsiębiorstwie, utrzymywany w celu 

zaspokojenia zaplanowanego zużycia przy znanym czasie dostaw, to zapas: 

  A.       produkcyjny 

  B.       przeciętny 

  C.       rezerwowy 

  D.       minimalny 
 

29. W celu ustalenia długości okresu, potrzebnego przedsiębiorstwu na odnowienie zapasu     

materiałów w magazynie, należy obliczyć: 

A. wskaźnik rotacji zapasów w dniach 

B. wskaźnik rotacji zapasów w razach 

C. wielkość zapasu minimalnego 

D. wielkość zapasu maksymalnego 
 

30. Do mikrootoczenia przedsiębiorstwa nie zalicza się: 

A.      konkurentów 

B.      dostawców 

C.      odbiorców 

D.      banków 
 

31. Nepotyzm pracodawcy przejawia się: 
A. faworyzowaniem przy obsadzaniu stanowisk pracowników spokrewnionych                             

z pracodawcą 

B. zatrudnianiem pracowników o niskich kwalifikacjach 

C. dbałością o sprawy socjalne pracowników 

D. zatrudnianiem pracowników wysoko opłacanych 
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32. Produkcja potokowa: 

A. charakteryzuje się luźną więzią między stanowiskami pracy 

B. ma zmienną kolejność operacji 

C. ma ustalony kierunek przebiegu przedmiotu pracy 

D. znajduje zastosowanie w produkcji jednostkowej 
 

33. Miarą rytmiczności produkcji jest: 

A. rytm swobodny 

B. takt roboczy 

C. rytm przymusowy 

D. współczynnik rotacji 
 

34. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu potwierdza dowód: 

A. PW 

B. WZ 

C. Pz 

D. Rw 
 

35. Raty annuitetowe: 

A. występują jedynie przy kredytach konsumenckich 

B. z każdym okresem spłaty są mniejsze 

C. charakteryzują się stałą wielkością części odsetkowej 

D. charakteryzują się zmienną wielkością części kapitałowej 
 

36. Które twierdzenie jest prawidłowe: 

A. miarą inflacji jest wysokość cen 

B. hamowaniu inflacji sprzyja ekspansywna polityka pieniężno-kredytowa 

C. inflacji mogą towarzyszyć spadki cen niektórych towarów 

D. deflacja oznacza spadek tempa wzrostu cen 

37. Poniższy wykres przedstawia istotę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

            A.        inflacji podażowej 

            B.        inflacji popytowej 

C.        luki deflacyjnej 

D.        równowagi rynkowej 
 

38. Zasada podwójnego zapisu nie obowiązuje na kontach: 

A. wynikowych 

B. syntetycznych 

C. analitycznych 

D. korygujących 
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39. Elementem ksiąg rachunkowych jest: 

A. arkusz spisu z natury 

B. rachunek zysków i strat 

C. rachunek przepływów pieniężnych 

D. dziennik 

40. O poziomie pokrycia przez aktywa obrotowe zobowiązań krótkoterminowych informuje 

wskaźnik:   

A. bieżącej płynności finansowej 

B. pokrycia aktywów kapitałami stałymi 

C.        zadłużenia aktywów 

D.        zadłużenia krótkoterminowego 

 

41. Analiza techniczno-ekonomiczna nie zajmuje się badaniem i oceną: 

A.        wielkości i struktury bilansu przedsiębiorstwa 

B.        wielkości i struktury wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa 

C.        wielkości i struktury zatrudnienia 

            D.        wielkości i struktury produkcji 

 

42. Jednym z parametrów występujących na osiach wykresu krzywej Laffera jest: 

             A.        wielkość dochodów budżetowych 

             B.        wielkość wpływów podatkowych  

             C.        stopa inflacji 

             D.        stopa bezrobocia 

43. Nie stanowią składnika aktywów obrotowych: 

A. zapasy 

B. należności krótkoterminowe 

C. wartości niematerialne i prawne 

D. inwestycje krótkoterminowe 
 

44. Najniższą wartością RSSO (przy standardowych warunkach rynkowych)  charakteryzuje się: 

A.  pożyczka z firmy oferującej „chwilówki: 

B.  kredyt „na święta” 

C.  kredyt w karcie kredytowej 

D.  kredyt hipoteczny 
 

45. Które zdanie jest niezgodne z prawem Engla: 

A. maleje procentowy udział wydatków na żywność 

B. procentowy udział wydatków na odzież i obuwie nie ulega istotnym zmianom 

C. procentowy udział wydatków na mieszkanie, samochody, meble nieznacznie maleje 

D. wzrasta znacznie procentowy udział wydatków na dobra wyższego rzędu 
 

46. Do strategii marketingowych, wyróżnionych ze względu na zdobywanie przewagi nad 

konkurencją, nie zaliczamy: 

A. strategii lidera rynku 

B. strategii naśladownictwa 

C. strategii poszukiwania luk rynkowych 

D. strategii dywersyfikacji 
 

47.  Poszczególne elementy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa łączą więzi funkcjonalne, 

czyli wynikające z: 

A.        przedmiotu działania 

            B.        obiegu informacji 

C.        podziału pracy 

            D.        podporządkowania 
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48. Rolowanie oznacza: 

A. zastępowanie zużycia jednego materiału innym materiałem 

B. spłacanie wcześniej zaciągniętego kredytu następnym kredytem 

C. wymianę składników zużytego majątku trwałego 

D. zmniejszanie zadłużenia przedsiębiorstwa w banku 
 

49.  Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu towar X wynosi 1,2 i jego cena jego spadła                          

o 20 %, to wielkość popytu na ten towar: 

A.  spadnie o 36% 

B.  wzrośnie o 12 % 

C.  spadnie o 24 % 

D.  wzrośnie o 24 % 

  

50. Która z poniższych informacji o wskaźniku bieżącej płynności jest nieprawdziwa: 

A.  wskaźnik jest relacją wartości aktywów obrotowych i zobowiązań 

krótkoterminowych 

B.   uznawany jest za poprawny na poziomie około 1 

C.  zbyt wysoki poziom wskaźnika oznacza nadmierną płynność, co świadczy                                     

o nieprawidłowościach w działaniu przedsiębiorstwa 

            D.        jest określany w języku angielskim jako Current Ratio 

 


