Gzęść|I
Zadanie 51.
Które składniki, oprócz podatku VAT, powinny być uwzg|ędnione przy ustalaniu ceny
deta icznej wyrobów
I

A. Cena
B. Cena

C'

n

ieopod atkowa nych

akcyz{

zakupu i maża detaliczna.
huńowa i maża hurtowa.

Cena zakupu i maża huńowa.

D' Cena deta|iczna imaża deta|iczna.

Zadanie 52.
Papier wartościowy własnościowy,stwierdzĄący uczestnictwo jego właścicie|aw majątku
przedsiębiorstwa to

A.

czek.

B. weksel.

C.

akcja.

D. obligacja.

Zadanie 53.
Które zadanie na|eŻy do kompetencji sądow rejestrowych, prowadzących Krajowy Rejestr
Sądowy?

A.
B.
C.

Kontro|owanie działa|nościpodmiotu gospodarczego,
Kontro|owanie działa|nościadministracji rządowej.

Prowadzenie cyfrowej identyfikacji firm.

D. Prowadzenie rejestru pzedsiębiorców.

Zadanie 54.
Który rodzĄ działaInościwymaga uzyskania koncesji?

A. Sprzedaz napojów
B. Sprzedaż pa|iwa.

a|koho|owych.

C. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych.
D. Przewozy kolejowe.
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Zadanie 55.
Który rodzaj działa nościjest działa| nościągospod
I

A.
B.
C.

arcz{

Zorganizowanie zbiórki prezentów na gwiazdkę d|a dzieci z Domów Dziecka.
Zorganizowanie szko|nego kiermaszu podręczników.
Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych.

D. Praca najemna

w firmie budowlanej.

Zadanie 56.
Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest osoba

A. zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej.
B. posiadająca umowę o pracę nakładczą.
C. świadcząca usługi na podstawie umowy z|ecenia.
D. zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zadanie 57.
Podatnik, który zamierza prowadzić działa|nośćgospodarcząi roz|iczac się
towarów i usług musi złożyćw Urzędzie Skarbowym Wypełniony formu|arz

z podatku

od

A. NIP-1
B. VAT-R
c. vAT-11
D. NIP-B
Zadanie 58.

2

pracowników. Jaki dokument powinien sporządzic w ce|u
od prowad zenia składek na u bezpieczen ia społeczn e?

Przedsiębiorca zatrudnia

A.
B.
C.

Dek|arację podatkową.
Deklarację ZUS DRA.
Po|ecenie zapłaty.

D. Fakturę VAT.
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Zadanie 59.
Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy okreś|,jaka to umowa.
UMOWA NR 39212010
Zawańa w dniu 15.12.2010 r. pomiędzy prcedsiębiorstwem PHU
zwanym
'Boguś'',
da|ej zamawiającym, reprezentowanym przez Jana Kowalskiego' a Justyną Zawada,
zwaną da|ej wykonawcą o następującej treści:
$1. Zamawiający z|eca a wykonawca pnyjnnuje do wykonanie dzieło:
usługi remontowe pomieszczenie biurowego, w terminie do dnia 10.01 '2011 r,
$2. Za wykonanie dzieła zamawiający zapłaciwykonawcy wynagrodzenie 3 000 zł.
$3. Umowę sporządzono w dwóch egzemp|a|zach, po jednym d|a stron'

fu

?ąed$
Wykonawca

fu4t,#4

Kóaa4lAAł

Zamawiający

A' o
B.

C'

L

pracę nakładczą.
Na czas probny.
Na zastępstwo.
o dzieło.

Zadanie 60.
Jaki dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, jeze|i w jego umowie o pracę
zna|azł się zapis ,,wynagrodzenie pracownika zwiększa się o 1oń rocznie od 2' do 20. roku
pracy, po 20 |atach pracy zawsze jest przyznawany w wysokości 20o/o wynagrodzenia,,?

A.
B.
C.

D

Stazowy.

Specjalny.
Funkcyjny.
Motywacyjny.

Zadanie 61.
Pani Jo|anta Wąs kupiła pra|kę automatyczną, na ktorą otrzymała 24-miesięcznągwarancję
potwierdzoną w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Wskai podmiot, który petni
ro|ę gwaranta w tej transakcji.

A.

Producent.

B. Sprzedawca.

C.

Punkt senruisowy.

D. Przedstawiciel handlowy.
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Zadanie 62.

Zamieszczone wypowiedzenie umowy o pracę zawartej
niezgodne z prawem, poniewaz nie zawiera

Hurtownia AńykułrÓw Biurowych DRUK sp. z
u|.

Grażyny Bacewiczówny

KrakÓw
REGON 922103000
NIP 8ss 0002327

31 -711

3

na czas

nieokreś|ony jest

KrakÓw, 31.12.2010 r.

o.o.

l
|
I
I

Kowalski
30.389 Kraków
ul. Babinicza 12 m.5
Pan Jan

zachowaniem

Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawańą2'06.2005 r. z
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31.03.2011 r.
Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma
przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy
w Krakowie.

otzymałem

i
!

.

]

,

l

]

Prezes

?oąĄ.,W

h4K"ąlAźt
31.t2. 2Ol0 r.

A.

I

Tomasz Mai

danych pracodawcy.

8,. przyczyny wypowiedzenia.

C. okresu wypowiedzenia.
D. pouczenia o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy'

Zadanie 63.
Koszty uzyskania przychodu osoby zatrudnionej
20% osiągniętego przychodu.

na

umowę z|ecenie stanowią

Pan Kowa|ski podpisał umowę z|ecenie na kwotę 3 000

określkwotę kosztu uzyskania przychodu wynikającąztej umowy.

A. 2 40o zł
B. 1 20o zł

c.
D,

800 zł
600 zł
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zł.

Zadanie 64.
osoba fizyczna samodzie|n|e prowadząca działa|nośĆgospodarczą

z

powodu zmiany
nazwiska wymieniła dowód osobisty i zamierza dokonać aktua|izacji danych w urzędzie
skarbowym' Który formu|arz powinna wypełnić ta osoba?

A. NIP-1
B. NIP-3
C. NIP-B
D. NIP-C
Zadanie 65.
Zakład Stolarski ',DreWeX'' produkuje meb|e. Właścicie|za}<ładu wybrał opodatkowanie
w formie ryczaftu od przychodÓw ewidencjonowanych. okreś|,według jakiej stawki zakład
,,Drewex'' powinien płacić podatek od uzyskanego przychodu.

A.
B.
c.

5,5oń

D.

17,0oń

3,0%

8,5%

Zadanie 66.
o który e|ement

na|eŻy uzupełnić zamieszczony |ist motywacyjny?
Anna Nowak
.l3l5
uł. Mała
31.135 Kraków

KrakÓw' dn' 03.01.2011

r.

P.H.U. ZODIAK
ut.

Mrozowa 15

31-120 KrakÓłtl

Szanowni Państwo,

Zwracam

się z

uprzejmą prośbąo zatrudnienie mnie

w Państwa firmie na stanowisku sekretarki,
Bardzo proszę o pozytywne rozpatzeni* mojej prośby.

Z poważaniem
/ł847?Mł

A.
B.

O dane osobowe.
O zyciorys zawodowy.

c. o

uzasadnienie ubiegania się o stanowisko pracy.

D. o przyczynę odejścia zpoprzedniego miejsca pracy.
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Zadante 67.
Na diagramie przedstawiono p|anowane dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych
|atach' W ktorym roku zap|anowano największy deficyt budżetowy?
350
300

250
N

200

E

150

I

tr

dochody budżetu państwa
w mld zł

100
50
0

2007

A.

2007

B. 2008

c.

2009

D. 2010

Zadanie 68.
Ktore świadczenie przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę,
z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe?

A.
B.

Bezpłatna opieka zdrowotna.
Renta inwalidzka.

C. Wynagrodzenie za czas niezdo|ności do
D' Bezpłatne |ekarstwa.

pracy.

Zadanie 69.
Jaki okres wypowiedzenia przystuguje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreś|ony, który pracuje w przedsiębiorstwie 32 tygodnie?

A. 2 tygodnie.
B. 1 miesiąc'
C. 2 miesiące'
D. 3 miesiące.
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Zadanie 70.
Z wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę potrącana jest
pokrywająca w całościskładki na ubezpieczenie

A.
B.

chorobowe i zdrowotne.
chorobowe i rentowe.

C. wypadkowe i zdrowotne.
D. wypadkowe irentowe.
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kwota

