
 



 
CZĘŚĆ I 

Zadanie 1. 
Jedną z funkcji stropu jest 

A. przenoszenie obciąŜeń od ścian nośnych. 

B. przekazywanie obciąŜeń na ściany nośne. 

C. dzielenie kondygnacji na pomieszczenia. 

D. przekazywanie obciąŜeń na fundamenty. 

Zadanie 2. 
Elementy oznaczone cyframi l i 2 to 

A. l - wieniec, 2 - ościeŜe, 

B. l - nadproŜe, 2 - pilaster. 

C. l - cokół, 2 - gzyms. 

D. l - podciąg, 2 - węgarek. 

Zadanie 3. 
Elementem konstrukcyjnym ściany budynku jest 

A. gzyms. 

B. cokół. 

C. nadproŜe. 

D. pilaster. 

Zadanie 4. 
Szerokość filarka 
międzyokiennego na 
fragmencie rzutu 
kondygnacji wynosi 

A. 50 cm 

B. 90 cm 

C. J10 cm 

D. 130 cm 
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Zadanie 5. 

 

 



Rodzaj tynku, jaki naleŜy wykonać na ścianach wewnętrznych obiektu 
budowlanego, musi być podany przez projektanta 

A. na rysunkach elewacji. 

B. w opisie technicznym. 

C. na przekroju pionowym budynku. 

D. na rzucie poziomym kondygnacji. 

Zadanie 6. 
Na fragmencie rzutu poziomego budynku przedstawiono 

A. podłogę pływającą na stropie betonowym. 

B. podłogę pływającą na stropie Ŝelbetowym. 

C. ocieploną i otynkowaną ścianę betonową. 

D. ocieploną i otynkowaną ścianę Ŝelbetową. 

Zadanie 7. 
Do wykonania nieotynkowanej ściany zewnętrznej budynku naleŜy zastosować cegłę 

A. dziurawkę typu wozówkowego. 

B. kratówkę typu K2. 

C. pełną zwykłą. 

D. klinkierową. 

Zadanie 8. 
Materiałem ceramicznym o strukturze porowatej przeznaczonym do budowy ścian 
nośnych jest między innymi cegła 

A. szamotowa. 

B. kratowka. 

C. klinkierowa. 

D. silikatowa. 

Zadanie 9. 
Przygotowując ręcznie zaprawę gipsową, stale mieszając, naleŜy powoli 

A. zalewać odmierzoną ilość gipsu wodą. 

B. wsypywać gips do odmierzonej ilości wody. 

C. wsypywać gips zmieszany z piaskiem do wody. 

D. zalewać wodą gips zmieszany z piaskiem. 
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Zadanie 10. 
Do przygotowania zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:6 naleŜy uŜyć: 

A. l części wapna, 2 części cementu i 6 części piasku. 

B. l części cementu, 2 części wapna i 6 części wody. 

C. l części wody, 2 części wapna i 6 części cementu. 

D. l części cementu, 2 części wapna i 6 części piasku. 

Zadanie 11. 
Przy ocieplaniu ścian nie wykonuje się izolacji 

A. z materiałów o małej gęstości. 

B. z materiałów o duŜej porowatości. 

C. od wewnętrznej strony ściany budynku. 

D. od zewnętrznej strony ściany budynku. 

Zadanie 12. 
Rusztowanie kozłowe montowane jest 

A. w otworach okiennych. 

B. do ściany budynku. 

C. na teleskopowych kozłach. 

D. na drewnianych kozłach. 

Zadanie 13. 
Do wykonywania robót elewacyjnych stosuje się rusztowanie 

A. stojakowe. 

B. kozłowe. 

C. warszawskie. 

D. stolikowe. 

Zadanie 14. 
Na rysunku fragmentu przekroju pionowego przedstawiono ścianę murowaną 

A. z cegły na ławie betonowej. 

B. z cegły na ławie Ŝelbetowej. 

C. z kamienia na ławie betonowej. 

D. z kamienia na ławie Ŝelbetowej. 
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Zadanie 15. 

 



Wysokość kaŜdego ze stopni schodów przedstawionych na fragmencie rysunku wynosi 

A. 17,5 cm 

B. 30 cm 

C. 70 cm 

D. 80 cm 

Zadanie 16. 

Rysunek przedstawia widok z boku fragmentu muru w wiązaniu 

A. główkowym. 

Zadanie 17. 
W zakończeniu muru grubości l cegły w wiązaniu pospolitym występują 

A. 2 cegły dziewiątki w warstwie główkowej. 

B. 3 cegły dziewiątki w warstwie główkowej. 

C. 2 cegły dziewiątki w warstwie wozówkowej. 

D. 3 cegły dziewiątki w warstwie wozówkowej. 

Zadanie 18. 
Strop Akermana wymaga deskowania 

A. podwieszonego do belek. 

B. ze stemplowaniem. 

C. podwieszonego do Ŝeber. 

D. tylko pod rzędami pustaków. 

Zadanie 19. 
W płycie Kleina typu średniego, cegły naleŜy układać rzędami 

A. na przemian-na rąb i na stojąco. 

B. wszystkie na płask. 

C. wszystkie na rąb. 

D. na przemian-na płask i na rąb. 
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Zadanie 20. 

 

 



Warunkiem przystąpienia do wykonania zewnętrznej oblicówki powierzchniowej na 
ścianie murowanej, jest zakończenie 

A. murowania wszystkich kondygnacji. 

B. murowania połowy wszystkich kondygnacji. 

C. całkowitego osiadania wykonanego muru. 

D. całkowitego związania zaprawy w murze. 

Zadanie 21. 

Podczas licowania ściany murowanej płytami gips owo-kartonowymi przy pomocy 
placków gipsowych, w pierwszej kolejności wykonuje się 

A. na ścianie obrzutkę tynkarską. 

B. na ścianie tynk II kategorii. 

C. placki marki. 

D. repery niwelacyjne. 

Zadanie 22. 
Licowanie płytkami ceramicznymi ściany w łazience rozpoczyna się od 

A. pierwszego rzędu płytek, licząc od dołu. 

B. drugiego rzędu płytek, licząc od dołu. 

C. pierwszego rzędu płytek, licząc od góry. 

D. drugiego rzędu płytek, licząc od góry. 

Zadanie 23. 
Z rysunku wynika, Ŝe na ścianie znajduje się tynk, którego ostatnią warstwę naleŜy zatrzeć 

 
Zadanie 24. 
PodłoŜe   ze   ściany   ceglanej   przygotowane   do   wykonania   na   nim   tynku   
cementowo-wapiennego powinno być 

A. czyste i zwilŜone. 

B. czyste i suche. 

C. suche i niealkaiczne. 

D. wilgotne i niealkaiczne. 
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Zadanie 25. 
Belki stalowe przed otynkowaniem trzeba 

A. oszlifować. 

B. pomalować. 

C. zaimpregnować. 

D. osiatkować. 

Zadanie 26. 

Do murowania ścian przy temperaturze powietrza - 5  C stosuje się zaprawę 

A. o duŜej gęstości. 

B. o małej gęstości. 

C. ciepłochronną. 

D. z chlorkiem wapnia. 

Zadanie 27. 
Jako kruszywa do zaprawy, podczas murowania ściany z bloczków betonowych, stosuje się 

A. grysu dolomitowego. 

B. piasku kopanego. 

C. piasku rzecznego. 

D. Ŝwiru z piaskiem. 

Zadanie 28. 
Zaczyn cementowy jest to 

A. wstępnie związana zaprawa cementowa. 

B. stwardniała zaprawa cementowa. 

C. mieszanina piasku z cementem. 

D. mieszanina cementu z wodą. 

Zadanie 29. 

Do wykonywania prac murarskich jest potrzebna zaprawa z dodatkiem chlorku wapnia 
stanowiącym 5% masy cementu. Ile trzeba dodać kg chlorku wapnia do zaprawy cementowej 
1:4, jeśli uŜyto do niej 20 kg cementu i 80 kg piasku? 

A. 0,1 kg 

B. l,O kg 

C. 4,0 kg 

D. 5,0 kg 
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Zadanie 30. 

Ile kg wapna naleŜy dodać do przygotowania zaprawy cementowo-wapiennej  1:2:6, jeŜeli 
uŜyto juŜ 120 kg piasku? 

A. 10 kg 

B. 20 kg 

C. 40 kg 

D. 60 kg 

Zadanie 31. 
Opakowanie 25 kg gotowej zaprawy łączy się z 8 litrami wody. Ile litrów wody trzeba, aby 
rozrobić 10 kg zaprawy? 

A. 2,500 litra 

B. 3,125 litra 

C. 3,200 litra 

D. 31,250 litra 

Zadanie 32. 
Do naprawy zniszczonego powierzchniowo tynku cementowo-wapiennego kat. III stosuje się 

A. zaprawę cementową. 

B. zaczyn cementowy. 

C. zaczyn wapienny. 

D. zaprawę wapienną. 

Zadanie 33. 
Poziom muru, na jego długich odcinkach, sprawdza się 

A. sznurem murarskim. 

B. poziomnicą. 

C. węŜownicą. 

D. klamrą murarską. 

Zadanie 34. 
Docinania cegieł ułamkowych wykonuje się 

A. szlifierką kątową, tzw. gumówką. 

B. młotkiem i przecinakiem. 

C. młotkiem murarskim. 

D. kielnią. 
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Zadanie 35. 
Ile cegieł jest potrzebnych do wymurowania ścianki działowej grubości 12 cm, długości 4 m 
i wysokości 3 m, przy zuŜyciu 52 cegieł/m2? 

A. 624 cegły. 

B. l 872 cegły. 

C. 2 496 cegieł. 

D. 7 488 cegieł. 

Zadanie 36. 

Ile   opakowań   gotowej   zaprawy   tynkarskiej   potrzeba   na   wykonanie   50   m2   tynku 
cienkowarstwowego, jeśli jedno 25-kilogramowe opakowanie wystarcza na l O m2? 

A. 2 opakowania. 

B. 5 opakowań. 

C. 20 opakowań. 

D. 125 opakowań. 

Zadanie 37. 
Oblicz, ile kg zaprawy potrzeba do otynkowania ściany szerokości 6 m i wysokości 2,5 m 
z otworem okiennym szerokości 2 m i wysokości Im, przyjmując jednostkowe zuŜycie 
30 kg/m2. OścieŜa otworu mająpozostać nieotynkowane. 

A. 75 kg 

B. 180 kg 

C. 390 kg 

D. 450 kg 

Zadanie 38. 
Jaki  będzie  koszt  cegieł potrzebnych  do  wymurowania  ściany  nośnej   grubości  25 cm, 
wysokości 3 m, długości 6 m, przy załoŜeniu zuŜycia 104 szt./m2 i cenie cegły 0,5 zł/szt.? 

A. 234 zł 

B. 312 zł 

C. 936 zł 

D. l 872 zł 
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Zadanie 39. 
Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za otynkowanie 4 pokoi po 40 m2 tynku w kaŜdym, 
przy jednostkowej stawce robocizny 5zł/m2 wykonanego tynku? 

A. 32 zł 

B. 50 zł 

C. 200 zł 

D. 800 zł 

Zadanie 40. 
Za osadzenie 5 ościeŜnic murarz otrzymał 150 zł. Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za 
osadzenie 12 ościeŜnic? 

A. 360 zł 

B. 750 zł 

C. ł 800 zł 

D. 9 000 zł 

Zadanie 41. 
Do ręcznego wykonania narzutu tynku stosuje się zaprawę 

A. cementowo-wapienną o gęstości 10 -^ 11 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

B. cementową o gęstości 11 -^ 12 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

C. wapienną o gęstości 8 -^ 9 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

D. wapiennąo gęstości 12 + 13 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

Zadanie 42. 
Jednym ze sposobów przygotowania podłoŜa ściany drewnianej do otynkowania jest 

A. wykonanie dranic. 

B. ponacinanie jej dłutem. 

C. wykonanie obrzutki. 

D. zaimpregnowaniejej. 

Zadanie 43. 
Do wykonania gładzi tynku cementowo-wapiennego stosuje się zaprawę 

A. cementową 1:4. 

B. wapienną 1:4. 

C. cementową 1:1. 

D. wapienną 1:1. 
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Zadanie 44. 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów jest konieczne przy głębokości 

A. do l,O m 

B. ponad 1,0 m 

C. do 0,8 m 

D. ponad 0,8 m 

Zadanie 45. 
Zastosowanie spoin poziomych większych niŜ 2 cm, podczas murowania ściany z cegły 
zwykłej, spowoduje 

A. zwiększenie osiadania muru. 

B. zwiększenie zuŜycia cegieł. 

C. zmniejszenie czasu murowania. 

D. zmniejszenie zuŜycia zaprawy. 

Zadanie 46. 
Pracownik,   stosując   agregat   tynkarski   do   tynkowania   ścianek   działowych   zaprawą 
cementowo-wapienną, naraŜa się na 

A. upadek z wysokości. 

B. poparzenie termiczne. 

C. uszkodzenie słuchu. 

D. poparzenie chemiczne. 

Zadanie 47. 
Pracownik, podczas tynkowania mechanicznego sufitu, powinien załoŜyć 

A. okulary ochronne, maskę przeciwpyłową i nakrycie głowy. 

B. rękawice, pas bezpieczeństwa i okulary ochronne. 

C. rękawice, grube obuwie i okulary ochronne. 

D. nakrycie głowy, rękawice i okulary ochronne. 

Zadanie 48. 

Na terenie budowy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

A. gruz na pomoście rusztowania naleŜy składować w jednym miejscu. 

B. palące urządzenia elektryczne pod napięciem moŜna gasić gaśnicą śniegową. 

C. podgrzewanie lepiku na gorąco jest dozwolone tylko w fabrycznych pojemnikach. 

D. obsługę agregatu tynkarskiego moŜe prowadzić tylko brygadzista. 
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Zadanie 49. 
Maksymalny prześwit pomiędzy powierzchnią tynku a łatą, podczas badania równości tynku 
III kategorii, powinien wynosić 

A. od 2 do 3 mm na łacie metrowej. 

B. od 2 do 3 mm na łacie dwumetrowej. 

C. od 5 do 6 mm na łacie dwumetrowej. 

D. od 5 do 6 mm na łacie metrowej. 

Zadanie 50. 
Pierwsza pomoc w wypadku odmroŜenia rąk polega na 

A. jak najszybszym polaniu rąk ciepłą wodą. 

B. stopniowym polewaniu rąk coraz cieplejszą wodą. 

C. polewaniu rąk na zmianę, raz ciepłą, raz zimną wodą. 

D. jak najszybszym polaniu rąk gorącą, ale nie wrzącą wodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
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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 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. 

Strona 19 z 19 

 


