
 



 
CZĘŚĆ I  

Zadanie 1. 
Dioda półprzewodnikowa jest elementem, który 

A. stabilizuje napięcie. 

B. słuŜy do wzmocnienia prądu. 

C. słuŜy do wzmocnienia napięcia. 

D. przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. 

Zadanie 2. 
Rezystancja przewodnika nie zaleŜy od 

A. napięcia zasilania. 

B. długości przewodnika. 

C. pola przekroju poprzecznego przewodnika. 

D. rodzaju materiału z jakiego został wykonany. 

Zadanie 3. 
Między prądami płynącymi w obwodzie przedstawionym na rysunku zachodzi zaleŜność 

A. I<I 2 

B. I = I, -12 

C. I = I, + I2 

D. I = Ii = I2 

Zadanie 4. 
Symbol graficzny silnika trójfazowego 
klatkowego przedstawia rysunek 
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Zadanie 5. 
W układzie sterowania literą X oznaczono 

A. cewkę stycznika. 

B. przycisk załączający. 

C. bezpiecznik topikowy. 

D. styki główne stycznika. 

N

  
X  

Zadanie 6. 
Symbol przełącznika świecznikowego jcdnobiegunowego przedstawia rysunek opisany literą 

 

Zadanie 7. 
W którym układzie  sieci  elektroenergetycznych przewód  neutralny  nie   jest  połączony 
z przewodem ochronnym? 

A. TT 

B. IT 

C. TN-S 

D. TN-C 

Zadanie 8. 
W którym układzie moŜna zastosować diodę o parametrach: Imax = 2 A, Umax = 500 V? 

(Imax, Umax - dopuszczalny prąd i napięcie przewodzenia diody) 
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Zadanie 9. 
Częstotliwość znamionowa sieci elektroenergetycznej w Polsce wynosi 

A. 60 Hz dla sieci jednofazowych, 50 Hz dla trójfazowych. 

B. 50 Hz dla sieci jednofazowych, 60 Hz dla trójfazowych. 

C. 60 Hz dla sieci jednofazowych i trójfazowych. 

D. 50 Hz dla sieci jednofazowych i trójfazowych. 

Zadanie 10. 
W  układzie  przedstawionym  na  rysunku  amperomierz  wskazuje  natęŜenie  prądu   2 A. 
Rezystor mocno się grzeje, poniewaŜ 

I
=
2
A 

A. jest przeciąŜony. 

B. pracuje w stanie jałowym. 

C. małe jest napięcie zasilania. 

D. w układzie wystąpiło zwarcie. 

Zadanie 11. 
Podczas badania silnika trójfazowego zmierzono omomierzem rezystancję jego uzwojeń. 
Z wyników pomiarów przedstawionych w tabeli wynika, Ŝe jest 

A. przerwa w uzwojeniu W. 

B. przerwa w uzwojeniu U i V. 

C. uszkodzenie izolacji uzwojeń. 

D. dobry stan techniczny uzwojeń. 

Zadanie 12. 
W gnieździe 3 fazowym rozległej sieci elektrycznej stwierdzono niesymetrię wartości 
napięć fazowych. MoŜe to być wynikiem 

A. niewłaściwej kolejności faz. 

B. przerwy w przewodzie neutralnym. 

C. odłączenia się przewodu ochronnego. 

D. duŜej odległości odbiornika od transformatora. 
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Zadanie 13. 
W układzie sterowania silnika strzałka 

wskazuje 

A. falownik napięcia. 

B. prostownik sterowany. 

C. prostownik niesterowany. 

D. przemiennik częstotliwości. 

Zadanie 14. 
Na obudowie elementu widnieje napis: 
1000 (iF, 25 V. Elementem tym jest 

A. cewka. 

B. dławik. 

C. kondensator. 

D. dioda prostownicza. 

Zadanie 15. 
W    dokumentacji    technicznej    projektu    oświetlenia    ulicznego    podany    jest    symbol 
Y AK Y 4x25 mm" l kV. Oznaczenie to dotyczy 

A. przewodu instalacyjnego o Ŝyle stalowej, w izolacji i powłoce polwinitowej. 

B. przewodu oponowego, warsztatowego w izolacji polwinitowej. 

C. kabla o Ŝyle aluminiowej w izolacji i powłoce polwinitowej. 

D. kabla o Ŝyle miedzianej w izolacji i powłoce polwinitowej. 

Zadanie 16. 
W złączu instalacji elektrycznej zamontowano, między innymi, element oznaczony symbolem 
gG 20 A. Jest to 

A. wyłącznik nadprądowy. 

B. wyłącznik róŜnicowoprądowy. 

C. przekaźnik termobimetalowy. 

D. wkładka topikowa bezpiecznika. 

Zadanie 17. 
Przewodzące obudowy  maszyn  elektrycznych  łączy  się  przewodem  z  uziomem.  Takie 
połączenie nazywa się 

A. uziemieniem ochronnym. 

B. uziemieniem roboczym. 

C. izolacją ochronną. 

D. zerowaniem. 
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Zadanie 18. 
Do zasilania gniazd wtyczkowych w łazienkach hotelowych, przeznaczonych do przyłączania 
golarek elektrycznych, stosuje się transformatory ochronne. Taki rodzaj ochrony nazywa się 

A. izolacją stanowiska. 

B. separacją elektryczną. 

C. izolacją części czynnych. 

D. nieuziemionymi połączeniami wyrównawczymi. 

Zadanie 19. 
Jak nazywa się urządzenie, będące uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
i reagujące na sumę prądów płynących w przewodach fazowych L i neutralnym N? 

A. Bezpiecznik. 

B. Przekaźnik. 

C. Wyłącznik nadprądowy. 

D. Wyłącznik róŜnicowoprądowy. 

Rysunek do wykorzystania w zadaniach 20 i 21 

 

Zadanie 20. 
Rysunek przedstawia fragment trasy 

A. linii kablowej. 

B. linii napowietrznej. 

C. instalacji elektrycznej. 

D. linii napowietrznej i kablowej. 

Zadanie 21. 
Na rysunku strzałka wskazuje słup 

A. odporowy. 

B. krańcowy. 

C. przelotowy. 

D. odporowo - naroŜny. 
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Zadanie 22. 
W budynku mieszkalnym wielopiętrowym wewnętrzną linię zasilającą (wiz) wykonuje się 
przy uŜyciu przewodów wieloŜyłowych wykonanych z 

A. miedzi na napięcie 500 V i przekroju minimalnym 4 mm . 
' j  

B. miedzi na napięcie 750 V i przekroju minimalnym 10 mm . 

C. aluminium na napięcie 750 V i przekroju minimalnym 6 mm2. 

D. aluminium na napięcie 750 V i przekroju stopniowanym na kaŜdym piętrze. 

Zadanie 23. 
Ochrona kabli krzyŜujących się pod drogą kołową polega na zastosowaniu 

A. przepustów betonowych lub mechanicznie wytrzymałych rur. 

B. elementów ceramicznych ułoŜonych nad kablem. 

C. siatki z tworzywa sztucznego. 

D. rur stalowych. 

Zadanie 24. 
Przeglądy  techniczne  maszyn  i  urządzeń elektrycznych przeprowadza  się  w  terminach 
zaleŜnych od 

A. mocy maszyn i urządzeń. 

B. wielkości maszyn i urządzeń. 

C. moŜliwości organizacyjnych zakładu. 

D. wymagań ustalonych w instrukcji eksploatacji. 

Zadanie 25. 
W   sieci   prądu  przemiennego,   zabezpieczenia  zwarciowe   i   przeciąŜeniowe   stosuje   się 
w przewodach 

A. fazowych. 

B. ochronnych. 

C. uziemień roboczych. 

D. ochronno - neutralnych. 

Zadanie 26. 

Obwód elektryczny składa się z trzech rezystorów o wartościach:  RI  = l Q, R2 = 2 H, 
R3 = 5 Q. Ile wynosi natęŜenie prądu I|, 
jeŜeli napięcie Ua = 10 V? 

A. 10 A 

B. 7 A 

C. 5 A 

D. 3 A 
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Zadanie 27. 
Do sieci o napięciu 230 V włączono grzejnik elektryczny 
pobierający prąd I = 2 A. Jaką energię pobierze z sieci ten grzejnik w 
czasie t = 4 h? 

A. 1840Wh 

B. 1480 Wh 

C. 460 Wh 

D. 115 Wh 

Zadanie 28. 
Do obwodu złoŜonego z rezystora i cewki połączonych szeregowo 
doprowadzono napięcie o wartości skutecznej U = 230 V. Jaki prąd 
płynie w tym obwodzie, jeśli impedancja zastępcza obwodu wynosi Z 
= 200 O? 

A. 1,91 A 

B. l,43 A 

C. l,15 A 

D. 0,47 A 

Zadanie 29. 
Impedancję cewki wyznacza się w układzie oznaczonym literą 

Zadanie 30. 
Częstotliwości nie moŜna zmierzyć 

A. fazomierzem. 

B. częstościomierzem, 

C. oscyloskopem dwukanałowym. 

D. oscyloskopem jednokanałowym. 

Zadanie 31. 
Do pomiaru natęŜenia prądu o wartości 0,8 A naleŜy uŜyć amperomierza o zakresie 

A. 75 mA 

B. 300 mA 

C. 750 mA 

D. 1500mA 
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Zadanie 32. 
  

A. 370 zł 

B. 915 zł 

C. 1300 zł 

D. 1515 zł 

Zadanie 33. 
JeŜeli koszt jednej roboczogodziny (r-g) wynosi 20 zł, to koszt montaŜu szafki złączowo 
licznikowej i ułoŜenie kabla wiz wynosi 

A. 60 zł 

B. 120 zł 

C. 180 zł 

D. 240 zł 

Zadanie 34. 
Naprawa części elektrycznej tokarki zajęła elektrykowi 1,5 dniówki. Jakie wynagrodzenie otrzyma 
za tę pracę, jeŜeli stawka za l r-g wynosi 20 zł? 

A. 30 zł 

B. 120 zł 

C. 240 zł 

D. 360 zł 

Zadanie 35. 

Cztery wyłączniki róŜnicowoprądowe o IA = 30 mA zostały poddane badaniu na prąd 
zadziałania. Sprawny wyłącznik róŜnicowoprądowy, to ten, dla którego wartość prądu zadziałania 
wynosi 

A. 23mA 

B. 38 mA 

C. 44mA 

D. 56 mA 
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Jaki będzie koszt szafki złączowo - licznikowej i materiałów wchodzących w jej skład? 

 



 

Zadanie 36. 
Tabela przedstawia spadki napięć występujące na czterech liniach zasilających wiz. Wymogi 
eksploatacyjne spełnia linia oznaczona literą 

 

Zadanie 37. 
Mostkiem Whcatstone^a zmierzono rezystancje uzwojeń stojana czterech silników 
trójfazowych. Wymogów eksploatacyjnych nie spełnia silnik, którego rezystancje uzwojeń 

wynoszą 

A. 

B

C

D

. 

 

Zada
ni 38. 

Otwór pod puszki elektroinstalacyjne naleŜy wykonać 

A. frezarką. 

B. wiertnicą. 

C. wiertarką z wiertłem do betonu. 

D. wiertarką z wiertłem koronowym. 

Zadanie 39. 
Zestaw   narzędzi   niezbędny   do  przygotowania   i   połączenia   przewodu   wielodrutowego 
typu LgY z wyłącznikiem instalacyjnym, to: 

A. szczypce boczne, ściągacz izolacji, praska, wkrętak krzyŜakowy. 

B. szczypce uniwersalne, nóŜ, wkrętak płaski. 

C. nóŜ, młotek, wkrętak krzyŜakowy. 

D. nóŜ, młotek, wkrętak płaski. 
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Zadanie 40. 
Do zabezpieczenia zwarciowego silnika trójfazowego o danych: PN = 2,2 kW, UN = 400 V, 
IN = 4,9 A, kr - 6, a = 2,5 naleŜy zastosować wkładkę topikową o wartości prądu 
znamionowego 

A. 10 A 

B. 16 A 

C. 20 A 

D. 25 A 

Zadanie 41. 
Jednofazowy obwód instalacji mieszkaniowej U = 230 V, zasilającej odbiorniki gospodarstwa 
domowego o łącznym zapotrzebowaniu na moc 2 300 W zabezpieczy wyłącznik nadprądowy serii 
S301 typu 

A. B10 

B. BJ6 

C. CIO 

D. C16 

Zadanie 42. 

Spadek napięcia na linii zasilającej odbiornik wynosi AU|. Odległość odbiornika od źródła 
napięcia zwiększono trzykrotnie I2 = 3 x l i .  Aby spadek napięcia AU2<AU] naleŜy 
zastosować przewód o przekroju 

A. S2> 3Si 

B. S7<3S, 

C. S2 = 3S, 

D. S2 = S, 

Zadanie 43. 
Wartość prądu nastawy przekaźnika term ob i metalowego zabezpieczającego przed 
przeciąŜeniem silnik elektryczny, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku wynosi 

A. 72 A 

B. 76 A 

C. 80 A 

D. 96 A 
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Zadanie 44. 
Korzystając   z   tabeli   określ   nastawę  zabezpieczenia  termicznego   dla   silnika  o prądzie 
rozruchowym 160 A, przy be/,pośrednim rozruchu średnim 

A. 22,5 A 

B. 23,0 A 

C. 23,5 A 

D. 24,5 A 

 
Warunki rozruchu Prąd wkładki topikowej 

bezpiecznika I Prąd 
rozruchowy 

obliczony 
znamionowy 

przyjętej 
wkładki 

Nastawa 
wyzwalaczy 
termicznych 

Sposób załączenia 
silnika do sieci 

A 

Rodzaj 
rozruchu 

A A A 

lekki 53,3 60 22,5 
średni 64 80 25,5 Bezpośrednio 160 
cięŜki 100 1 00 24,5 

Zadanie 45. 
Środkiem ochrony przepięciowej nie jest 

A. iskiernik. 

B. odgromnik. 

C. ogranicznik przepięć. 

D. wyłącznik róŜnicowoprądowy. 

Zadanie 46. 
W łazience uległo zniszczeniu gniazdo wtyczkowe z zaciskiem ochronnym. Właściciel chce 
zamontować gniazdo bez zacisku ochronnego. Jakie mogą być konsekwencje tej zamiany? 

A. Uszkodzenie odbiornika. 

B. PoraŜenie prądem elektrycznym. 

C. Wystąpienie poŜaru instalacji. 

D. ObniŜenie sprawności odbiornika. 

Zadanie 47. 
Elektronarzędzia  na napięcie 230 V  uŜywane przy pracach  w  warunkach  szczególnego 
zagroŜenia poraŜeniem (np. w metalowych zbiornikach) naleŜy zasilać 

A. bezpośrednio z sieci 230 V. 

B. z dowolnego, dostępnego źródła napięcia. 

C. z sieci poprzez transformator separacyjny. 

D. bezpośrednio z sieci pod warunkiem, Ŝe obudowa narzędzia jest 
połączona 
z przewodem PE. 

Zadanie 48. 
Jaki sprzęt ochronny jest niezbędny monterowi podczas wymiany wkładki bezpiecznika 
wysokonapięciowego? 

A. DrąŜek manipulacyjny. 

B. Rękawice anty wibracyjne. 

C. Kleszcze izolacyjne. 

D. Zarzutki. 
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Zadanie 49. 
Okulary ochronne naleŜy uŜywać podczas 

A. wykonywania w murze otworów na puszki rozgałęźne. 

B. łączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych. 

C. uruchamiania instalacji elektrycznej. 

D. lutowania przewodów. 

Zadanie 50. 
U poraŜonego łukiem elektrycznym stwierdzono rozległe oparzenia.  Podczas  udzielania 
pierwszej pomocy nie naleŜy 

A. miejsca oparzenia polewać wodą. 

B. na ranę zakładać jałowego opatrunku. 

C. usuwać stopionego, przyklejonego do rany ubrania. 

D. owijać oparzonego w koc, aby chronić go przed utratą ciepła. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CZĘŚĆ II  

Zadanie 51. 
Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła 

A. umowę o pracę. 

B. umowę o dzieło. 

C. umowę zlecenia. 

D. umowę agencyjną. 

Zadanie 52. 
W celu ustalenia wysokości naleŜnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w 
kaŜdym miesiącu 

A. ZUS-ZUA 

B. ZUS-DRA 

C. YAT-7 

D. NIP-1 

Zadanie 53. 
Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 104. 
Za  mikroprzedsiębiorcę  uwaŜa  się przedsiębiorcę,   który w co  najmniej jednym  z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót  netto ze  sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, (...) 

Art. 105. 
Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, (...) 

Art. 106. 
Za średniego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, (...) 

Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku 
zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów wyniósł 7 200 000 zł (w przeliczeniu l 870 130 euro). 
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest 

A. mikroprzedsiębiorcą. 

B. małym przedsiębiorcą. 

C. średnim przedsiębiorcą. 

D. duŜym przedsiębiorcą. 
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Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do 

A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. 

C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. 

D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zadanie 55. 
Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy 
firmy Y, naleŜy sporządzić 

 

 Nazwa dokumentu Wybrane informacje zawarte w dokumencie 

A. weksel własny 
przyrzeczenie jego wystawcy, Ŝe w określonym czasie 
i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę 

B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi 

C. polecenie przelewu polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku 
bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy 

D. deklaracja podatkowa 
zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który 
naleŜy rozliczyć z urzędem skarbowym 

Zadanie 56. 
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 
zamierza złoŜyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji 
zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić. 

 

 
 

 

 

 

 

Strona 14 z 19 

 

 



Zadanie 57. 

Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ 
cenę równowagi rynkowej tego produktu. 

A. 50 zł 

B. 52 zł 

C. 54 zł 

D. 56 zł 

 
 

Ilość produktu 
oferowanego przez 
producentów w szt. 

Cena 
produktu 
w zł/szt. 

Ilość produktu 
nabywanego przez 

konsumentów w szt. 

100 50 500 
200 52 400 
300 54 300 
400 56 200 
500 58 100 

W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące 

A. okresu zatrudnienia. 

B. wysokości wynagrodzenia. 

C. danych pracodawcy. 

D. daty rozpoczęcia pracy. 

Strona 15 z 19 
 



Zadanie 59. 

Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej 
gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. 

Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu 
kodeksu moŜe być zatrudniona jako pracownik młodociany. 

A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. 

B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. 

C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. 

D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. 

Zadanie 60. 

Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje 

A. prezydent miasta. 

B. dyrektor urzędu pracy. 

C. naczelnik urzędu skarbowego. 

D. dyrektor urzędu statystycznego. 

Zadanie 61. 

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRĄ sporządzonej przez 
przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego. 

A. 80,36 zł 

B. 83,64 zł 

C. 233,30 zł 

D. 1523,00 zł 
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Zadanie 62. 

Autoryzowany Salon Samochodowy w związku z 
dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko 



specjalisty ds. sprzedaŜy samochodów. 
Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie minimum średnie, 
• umiejętność obsługi komputera, 
«    dobra prezencja, 
• umiejętność nawiązywania kontaktów, 
• prawo jazdy kat. B, 
B
    duŜa odporność na pracę w stresie. 

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła 

A. zasadniczą szkołę zawodową! ma prawo jazdy kat. B. 

B. technikum handlowe i obsługuje komputer. 

C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. 

D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. 

Zadanie 63. 

 
Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej 

A. spółki jawnej. 

B. osoby fizycznej. 

C. spółki komandytowej. 

D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Zadanie 64. 

Który  dokument jest  niezbędny  przy  dochodzeniu   przez  konsumenta   praw   z   tytułu 
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaŜy? 

A. Karta gwarancyjna. 

B. Instrukcja obsługi. 



C. Paragon fiskalny. 

D. Oświadczenie klienta. 

Zadanie 65. 

Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez 
niego składek na ubezpieczenie 

A. rentowe. 

B. zdrowotne. 

C. emerytalne. 

D. chorobowe, 

Zadanie 66. 

 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. 

A. Umowa o pracę. 

B. Umowa o dzieło. 

C. Umowa zlecenia. 

D. Umowa o pracę nakładczą. 

Zadanie 67. 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca 
5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za l sztukę wyniesie 

A. l 400 zł 

B. l 500 zł 

C. l 600 zł 

D. l 700 zł 
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Zadanie 68. 

Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca 

A. nie  przeniósł go  na  inne  stanowisko  pracy pomimo  przedstawienia  stosownego 
orzeczenia lekarskiego. 

B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku 
pracy. 

C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w Ŝądanym terminie. 



D. nie przyznał mu premii. 

Zadanie 69. 
 

Piaseczno, 02.03.2008 r. FAKTURA VAT 131/03/08         
Oryginał/Ko^ 
SPRZEDAWCA:                                                                                  NABYWCA: 
„XYZ"                                                                                                     TRIAL S.C. 

Nazwa PKWiU 
Symbol 

jm. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
bez podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
bez 

podatku 

Stawka 
podatku 

(%) 

Kwota 
podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
wraz z 
podatkiem 

1 . PodłoŜe 
do warzyw 40162290 kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 

2. Trawa 
gazon owa 

4044083 kg 12 11,00 132,00 22 29,04 161,04 

Razem: 152,00 x 30,44 182,44 

 
w tym: 

 zw   
132,00 22 29,04 161,04 

 

 
  

 
7 1,40 21,40 

Do zapłaty: 182, 44 zł              Sposób zapłaty: przelew                         Termin zapłaty: 16.03.2008 r. 

(...) 

Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla stawki 22%. 

A. l,40 zł 

B. 29,04 zł 

C. 30,44 zł 

D. 161,04 zł 

Zadanie 70. 
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać 
pracownikowi 

A. akta osobowe. 

B. świadectwo pracy. 

C. kartę wynagrodzeń. 

D. pełną dokumentację pracowniczą. 
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