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ETAP PISEMNY  
Instrukcja dla zdaj ącego 

l 
Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron. Ewentualny brak 
stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. Do 
arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: — wpisz symbol 
cyfrowy zawodu, 
- zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 
- wpisz swój numer PESEL, 
- wpisz swoją datę urodzenia, 
- przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na 

karcie. 
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 
zadań, część II 20 zadań. 

Za kaŜde poprawnie rozwiązane zadanie uzyskasz l punkt.  
Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów 
z części I i co najmniej 6 punktów z części II.  
Czytaj uwaŜnie wszystkie zadania. 
Rozwiązania  zaznaczaj   na  KARCIE   ODPOWIEDZI   długopisem   lub 
piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

Dla kaŜdego zadania podane są cztery moŜliwe odpowiedzi: A, B, C, D. 
Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą- 
np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

CZERWI
EC 2008 

Czas trwania 
egzaminu 120 
minut  

Liczba punktów 
do uzyskania: z 

części 1-50 pkt. z 
części II - 20 pkt.  

11.  Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. JeŜeli się pomylisz i 
błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz 
odpowiedź, którą uwaŜasz za prawdziwą, np. 

 12. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie 
odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie 
dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj,   Ŝe   oddajesz   przewodniczącemu   zespołu   
nadzorującego   tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.  

Powodzenia! 
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CZĘŚĆ I 

Zadanie 1. 

Który z wymienionych zabiegów nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym? 

A. Mycie włosów. 
B. StrzyŜenie włosów. 
C. Farbowanie włosów. 
D. Kondycjonowanie włosów. 

Zadanie 2. 

Która z charakterystyk dotyczy naturalnych i zdrowych włosów? 

A. Włosy matowe. 

B. Włosy z połyskiem. 

C. Włosy o rozchylonych łuskach. 

D. Włosy z rozdwojonymi końcówkami. 

Zadanie 3. 

Na której części głowy ludzkiej najczęściej występują objawy łuszczycy? 

A. Na karku. 

B. Na potylicy. 

C. Na śródgłowiu. 

D. Na części ciemieniowo-czołowej. 

Zadanie 4. 

Która  z  wymienionych   przyczyn  moŜe  powodować  przetłuszczanie   się   skóry  
głowy i włosów? 

A. Nadmierne wysuszanie włosów przez zabiegi chemiczne. 

B. Nadmierna wydzielina gruczołów łojowych. 

C. NawilŜanie włosów w procesie regeneracji. 

D. Stosowanie szamponów oleistych. 

Zadanie 5. 

JeŜeli w wyniku zabiegu trwałej ondulacji alkalicznej struktura włosów uległa 
zniszczeniu, to poprawieniu ich kondycji sprzyja zastosowania preparatu 

A. otwierającego łuskę włosową. 

B. nawilŜającego łuskę włosową. 

C. wyrównującego strukturę włosów. 

D. zabezpieczającego strukturę włosów. 
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Zadanie 6. 

Którego z szamponów naleŜy uŜyć do mycia przetłuszczających się włosów i skóry 

głowy? 

A. Szamponu natłuszczającego. 

B. Szamponu wysuszającego. 

C. Szamponu regenerującego. 

D. Szamponu nawilŜającego. 

Zadanie 7. 

Przedstawione na rysunku narzędzie uŜywane jest w czasie 

A. czesania włosów. 

B. strzyŜenia włosów. 

C. modelowania włosów. 

D. szczotkowania włosów. 

Zadanie 8. 

Przedstawiony na rysunku zestaw przyborów uŜywany jest w czasie wykonywania 

A. ondulacji wodnej. 

B. ondulacji fenowej. 

C. ondulacji Ŝelazkowej. 

D ondulacji kompresowej. 

Zadanie 9. 

Przedstawione  na  rysunku  narzędzie  fryzjerskie  uŜywane jest  w  czasie  
wykonywania strzyŜenia włosów 

A. najeŜa. 

B. na pazia. 

C. na irokeza. 

D. na 

garsonkę. 
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Zadanie 10. 
Aparat przedstawiony na zdjęciu słuŜy do 

A. suszenia włosów. 

B. nawilŜania włosów 

C. podkręcania włosów. 

D. podgrzewania włosów. 

Zadanie 11. 
Jaką deformację głowy przedstawiono na rysunku? 

A. Wybrzuszenie ciemienia i potylicy. 

B. Zapadłość potylicy i wybrzuszenie ciemienia. 
C. Wybrzuszenie partii czołowej i zapadłość tylnej 

części ciemienia. 
D. Zapadłość środkowej części ciemienia 

i wybrzuszenie tylnej części głowy

 

 

n- naturalny kontur głowy  

d- deformacja 

Zadanie 12. 
Na rysunku przedstawiono twarz o 
kształcie 

A. owalu. 

B. trójk ąta. 

C. kwadratu. 

D. prostokąta. 
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Zadanie 13. 
Którego narzędzia tnącego naleŜy uŜyć do strzyŜenia zarostu brody? 

A. NoŜa płaskiego. 

B. NoŜa chińskiego. 

C. NoŜyczek klasycznych. 

D. NoŜyczek punktujących. 

Zadanie 14. 
Któr ą z technik nawijania włosów w czasie ondulacji chemicznej przedstawiono na rysunku? 

A. Technikę diagonalną. 
B. Technikę bliźniaczą. 
C. Technikę klasyczną. 
D. Technikę spiralną. 

Zadanie 15. 
Któr ą z wymienionych technik naleŜy zastosować  do  wykonania męskiego  strzyŜenia 
klasycznego? 

A. Technikę emulgowania. 

B. Technikę cieniowania. 

C. Technikę tonowania. 

D. Technikę plisowania. 

Zadanie 16. 
Którego z zestawów narzędzi tnących naleŜy uŜyć do wykonania strzyŜenia męskiego 
sposobem „na tępo"?  

A. NoŜyczki klasyczne i tempera. 

B. NoŜyczki degaŜówki i tempera. 

C. Maszynka elektryczna i nóŜ chiński. 

D. Maszynka elektryczna i noŜyczki klasyczne. 

Zadanie 17. 
Przy wykonywaniu zabiegu trwałej  ondulacji utrwalenie mostków dwustarczkowych we 
włosach jest wynikiem działania na włosy 

A. odŜywki.  

B. szamponu. 

C. utrwalacza. 

D. wody destylowanej. 
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Zadanie 18. 

W trakcie wykonywania zabiegu trwałej koloryzacji farba przenika do wnętrza włosa 
poprzez 

A. korę włosa. 

B. korzeń włosa. 

C. otwartą łuskę włosa. 

D. zamkniętą łuskę włosa. 

Zadanie 19. 

Podczas procesu farbowania rozjaśniającego włosów koloryzowanych następuje 

A. utlenianie pigmentu naturalnego włosów. 

B. tonowanie pigmentu naturalnego włosów. 

C. tonowanie pigmentu naturalnego i syntetycznego włosów. 

D. utlenianie pigmentu naturalnego i syntetycznego włosów. 

Zadanie 20. 

Która z wymienionych koloryzacji włosów nie jest koloryzacją ton w ton? 

A. Koloryzacją włosów jaśniejsza o ton od aktualnego koloru włosów. 

B. Koloryzacją na tym samym poziomie co naturalny kolor włosów. 

C. Koloryzacją włosów ciemniejsza o ton od aktualnego koloru włosów. 

D. Koloryzacją włosów 100% siwych. 

Zadanie 21. 

Jak nazywa się fryzura przygotowywana dla klientki, która weźmie udział w bankiecie 
biznesowym? 

A. Fryzura dzienna. 

B. Fryzura pokazowa. 

C. Fryzura koktajlowa.  

D. Fryzura awangardowa. 

Zadanie 22. 

Ondulacją wodną jest 

A. ondulacja parowa. 

B. ondulacja fenowa. 

C. ondulacja dwufazowa. 

D. ondulacja kompresowa. 
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Zadanie 23. 

Usługą fryzjerską nie jest 

A. przerzedzanie włosów. 

B. cieniowanie włosów. 

C. formowanie fryzury. 

D. zabezpieczanie skóry głowy klientki przed zabrudzeniem. 

Zadanie 24. 

Fryzur ę przedstawioną na rysunku naleŜy zaproponować klientce o kształcie twarzy 

A. okrągłym. ,^p€>'l4.   •, 
B. podłuŜnym. 

C. kwadratowym. 

D. romboidalnym. 

Zadanie 25. 

Klientka ma twarz o zbyt wysokim czole oraz wydatnym i długim nosie. Mankamenty twarzy 
skoryguje fryzura  

A. z grzywką. 

B. bez grzywki. 

C. zaczesana na bok. 

D. zaczesana do góry. 

Zadanie 26. 

Klientce o kształcie twarzy przedstawionym na rysunku oraz półdługich i cienkich włosach 
naleŜy zaproponować fryzur ę 

A. tzw. kok w bok. 

B. tzw. paź stylizowany. 

C. historyczną grecką. 

D. historyczną średniowieczną. 

Zadanie 27. 

Do pielęgnacji włosów zniszczonych stosuje się 

A. płukankę koloryzującą. 

B. odŜywkę nawilŜającą. 

C. utrwalacz keratynowy. 

D. szampon koloryzujący. 
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JeŜeli włosy są wysuszone w wyniku zabiegu farbowania rozjaśniającego, to wykonanie 
zabiegu pielęgnacyjnego wymaga uŜycia preparatu o działaniu 

A. nabłyszczającym. 

B. pojaśniającym. 

C. nawilŜającym. 

D. utrwalaj ącym. 

Zadanie 29. 
Szampon do pielęgnacji włosów szybko przetłuszczających się powinien zawierać 

A. substancje woskowe. 

B. ekstrakty ziołowe. 

C. związki białkowe. 

D. oleje lanolinowe. 

Zadanie 30. 
Którego z grzebieni naleŜy uŜyć w czasie wykonywania strzyŜenia włosów? 

A. Grzebienia o szeroko rozstawionych zębach. 

B. Grzebienia o wąsko rozstawionych zębach. 

C. Grzebienia z trzonkiem plastikowym. 

D. Grzebienia z trzonkiem metalowym. 

Zadanie 31. 
Którego z przyborów naleŜy uŜyć w czasie utrwalania efektu ondulacji chemicznej? 

A. Wsuwki. 

B. Rynienki. 

C. Klamerki.  

D. Karkówki.  

Zadanie 32. 
JeŜeli oczekiwanym przez klientkę efektem wykonanego na włosach zabiegu fryzjerskiego 
mają być liczne cienkie pasemka w kolorze innym niŜ jej naturalny kolor włosów , to naleŜy 
wykonać zabieg 

A. dekoloryzacji. 

B. koloryzacji. 

C. tonowania. 

D. balejaŜu. 
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JeŜeli na skórze głowy klientki występują objawy zapalenia mieszków włosowych, to 
wykonanie zabiegu koloryzacji włosów tej klientki wymaga 

A. uŜycia szamponów koloryzujących. 

B. uŜycia farb roślinnych. 

C. zgody fryzjera. 

D. zgody lekarza. 

Zadanie 34. 

Klientka ma twarz o kształcie okrągłym, odstające uszy oraz włosy półdługie, 
naturalne i zdrowe. Klientka Ŝyczy sobie wykonania fryzury dziennej. Którą usługę naleŜy 
jej zaproponować? 

A. Wykonanie fryzury krótko ostrzy Ŝonej. 

B. Wykonanie fryzury mocno wycieniowanej. 

C. Wykonanie fryzury kok w bok tzw. banan. 

D. Wykonanie fryzury tzw. paź zmodyfikowany. 

Zadanie 35. 

Włosy klientki są zniszczone w wyniku zabiegu ondulacji chemicznej i wymagają wykonania 
zabiegu pielęgnacyjnego. Który z zabiegów fryzjerskich naleŜy wykonać? 

A. NawilŜenie włosów. 

B. Prostowanie włosów. 

C. Formowanie włosów. 

D. Modelowanie włosów. 

Zadanie 36. 

MasaŜ sprzyjający poprawie ukrwienia skóry głowy naleŜy wykonać w trakcie 

A. ondulowania włosów. 

B. koloryzacji włosów. 

C. strzyŜenia włosów. 

D. mycia włosów. 

Zadanie 37. 

Promiennik to aparat fryzjerski u Ŝywany do 

A. naświetlania włosów. 

B. prostowania włosów. 

C. wydłuŜania zabiegu koloryzacji włosów. 

D. przyśpieszania zabiegu koloryzacji włosów. 
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JeŜeli w czasie wykonywania ondulacji fryzjer pasma włosów nawinięte w pierścionki 
mocuje metalowymi klipsami, to czynności ondulacji wykonywane są 

A. techniką plisowania. 

B. techniką karbowania. 

C. techniką loczkowania. 

D. techniką prostowania. 

Zadanie 39. 
W czasie wykonywania balejaŜu metodą na folii aluminiowej nałoŜono preparat rozjaśniający 
na pasma przy nasadzie włosów. Jaki będzie niepoŜądany efekt takiego nałoŜenia preparatu? 

A. Plamy przy nasadzie włosów. 

B. Przebarwiona nasada włosów. 

C. Rozdwojone końcówki włosów. 

D. Niewłaściwie oddzielone partie włosów. 

Zadanie 40. 
Po  wykonaniu   zabiegu  ondulacji   chemicznej   włosów  półdługich  włosy   są nadmiernie 
skręcone. Który z błędów został popełniony w czasie wykonywania zabiegu? 

A. UŜyto nawijaczy o zbyt małej średnicy. 

B. UŜyto nawijaczy o zbyt duŜej średnicy. 

C. UŜyto płynu do ondulacji o zbyt niskim stęŜeniu. 

D. UŜyto płynu do ondulacji o zbyt wysokim stęŜeniu. 

Zadanie 41. 
Do koloryzacji całego porostu włosów klientki zuŜyto 90 ml farby. JeŜeli opakowanie 
farby o pojemności 60 ml kosztuje 28 zł., to ile wyniesie koszt farby zuŜytej do koloryzacji 
włosów klientki? 

A. 42 zł 

B. 53  zł 

C. 60 zł 

D. 68 zł 
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Do formowania 20 fryzur zuŜyto 500 ml lakieru do włosów. Ile kosztuje zuŜyty lakier, jeŜeli 
cena jednego opakowania tego preparatu o pojemności 125 ml wynosi 25 zł? 

A. 25 zł 

B. 50 zł 

C. 100 zł 

D. 125 zł 

Zadanie 43. 

W  trakcie   wykonania  czterech  ondulacji   chemicznej   fryzjer  zuŜył jedno  opakowanie 
preparatu do ondulacji chemicznej i jedno opakowanie preparatu utrwalającego. Jaki 
jest koszt  preparatów  w  przeliczeniu  na jedną ondulację  chemiczną,  jeŜeli   cena 
jednego opakowania preparatu   do ondulacji wynosi 36 zł, a   cena jednego   opakowania 
preparatu do utrwalania wynosi 24 zł? 

A. 9 zł 

B. 15  zł 

C. 20 zł 

D. 33 zł 

Zadanie 44. 

Z którego materiału powinno być wykonane obicie fotela fryzjerskiego? 

A. Z pluszu. 

B. Z weluru. 

C. Z bawełny. 

D. Ze skóropodobnego. 

Zadanie 45. 
Do dezynfekcji plastikowych narzędzi fryzjerskich nie naleŜy uŜywać 

A. alkoholu o stęŜeniu 70%. 

B. aparatu sterylizującego. 

C. preparatu do dezynfekcji. 

D. płomienia gazowego. 
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Zadanie 46. 

Którego rodzaju gaśnicy naleŜy uŜyć do gaszenia w salonie fryzjerskim poŜaru urządzeń 
elektrycznych pod napięciem? 

A. Gaśnicy proszkowej. 



B. Gaśnicy śniegowej. 

C. Gaśnicy pianowej 

D. Gaśnicy wodnej. 

Zadanie 47. 

Która z chorób wywoływana przez pasoŜyty moŜe stanowić zagroŜenie dla fryzjera w czasie 
wykonywania zabiegów fryzjerskich? 

A. Toksoplazmoza. 

B. Borelioza. 

C. Robaczyca. 

D. Wszawica. 

Zadanie 48. 

Który z uŜywanych w zakładzie fryzjerskim preparatów najczęściej wywołuje 
podraŜnienia błony śluzowej dróg oddechowych? 

A. Szampon do włosów. 

B. Lakier do włosów. 

C. Pianka do włosów. 

D. Fluid do włosów. 

Zadanie 49. 

Która   z   substancji   zastosowana   w   czasie   wykonywania   zabiegu   fryzjerskiego   moŜe 
u większości klientek wywoływać podraŜnienia skóry głowy? 

A. 10% alkohol etylowy. 

B. 35% alkohol etylowy. 

C. 1% nadtlenek wodoru. 

D. 18% nadtlenek wodoru. 

Zadanie 50. 

Aby w czasie zabiegu strzyŜenia włosów zabezpieczyć odzieŜy klienta przed zabrudzeniem 
ścinkami włosów naleŜy uŜyć peniuaru oraz 

A. kołnierzyka papierowego. 

B. rękawiczek ochronnych. 

C. ręcznika materiałowego. 

D. ręcznika papierowego. 
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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  mikroprzedsi ębiorc ę  uwaŜa  się przedsi ębiorc ę,   który w co  najmniej jednym  z 
dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej ni Ŝ 10 pracowników oraz 
2) osi ągnął roczny obrót  netto ze  sprzeda Ŝy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczaj ący równowarto ści w złotych 2 milionów euro, (...) 

Art. 105.  
Za małego przedsi ębiorc ę uwaŜa się przedsi ębiorc ę, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej ni Ŝ 50 pracowników oraz 
2) osi ągnął roczny obrót netto ze sprzeda Ŝy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  
operacji 
finansowych nieprzekraczaj ący równowarto ści w złotych 10 milionów euro, (...) 

Art. 106. 
Za średniego przedsi ębiorc ę uwaŜa się przedsi ębiorc ę, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej ni Ŝ 250 pracowników oraz 
2) osi ągnął roczny obrót netto ze sprzeda Ŝy towarów,  wyrobów i  usług  oraz 
operacji 
finansowych nieprzekraczaj ący równowarto ści 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 okre ślonym 
czasie i miejscu zap łaci posiadaczowi weksla 
ustalon ą kwot ęB. faktura VAT  rachunek za sprzedane towary i usługi  

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

D. deklaracja podatkowa  
zawiera informacje dotycz ące wysoko ści podatku, 
który nale Ŝy rozliczy ć 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 wypełni ć.
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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. 
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Zadanie 59. 

Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która uko ńczyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudnia ć tylko tych młodocianych, którzy uko ńczyli co najmniej 
gimnazjum i przedstawi ą 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 urz ędu pracy. 

C. naczelnik urzędu skarbowego. 

D. dyrektor urz ędu 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 zwi ązku z 
dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko  

specjalisty ds. sprzeda Ŝy samochodów. 
Wymagania kwalifikacyjne:  

• wykształcenie minimum średnie, 
• umiej ętność obsługi komputera, 
«    dobra prezencja, 
• umiej ętno ść nawiązywania kontaktów, 
• prawo jazdy kat. B, 
B    duŜa odporno ść na prac ę 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 ci ągu 
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 
jednostkow
a bez 
podatku  

Wartość 
towaru 
(usługi) 
bez 

podatku  

Stawka 
podatku 

(%) 

Kwota  
podatku  

Warto ść 
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 

 

 
20,00 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, okre śl 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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