
 



 
Zadanie 1. 
Klientka, u której na twarzy pojawiają się pękające naczyńka krwionośne, chce nabyć 
krem zapobiegający ich dalszemu powstawaniu. W ramkach, zamieszczono 
informacje producentów dotyczące róŜnych kremów. Który produkt jest najbardziej 
odpowiedni dla zaspokojenia potrzeb tej klientki? 

 

Zadanie 2. 
Który towar wykonany jest z materiału skóropodobnego? 

A. Kozaki męskie ze skóry bukatowej. 

B. Mokasyny męskie z nubuku. 

C. Rękawiczki damskie z szewro. 

D. Torebka damska ze skaju. 

Zadanie 3. 
Klientce, która poszukuje twardego, Ŝółtego sera do zapiekanki naleŜy zaproponować 

A. parmezan. 

B. fetę. 

C. bryndzę. 

D. brie. 
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Zadanie 4. 
Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaŜ rozmiar rajstop, jaki naleŜy zaproponować 
klientce o wzroście 168 cm i obwodzie bioder 112 cm. 

A. S/36-38 

B. M/40-42 

C. L/44-46 

D. XL/48-50 

Zadanie 5. 
W sklepie kosmetycznym starsza pani poprosiła o niedrogi krem odpowiedni do jej wieku. 
Sprzedawca, aby jak najlepiej obsłuŜyć klientkę powinien 

A. przedstawić jej cały asortyment kremów znajdujących się na półkach sklepowych. 

B. zapytać klientkę o rodzaj cery i zaproponować luksusowe kremy dla osób starszych na 
noc i na dzień. 

C. poinformować  ją  o   wszystkich   kremach   dla   osób   starszych   znajdujących   się 
w sprzedaŜy. 

D. zapytać klientkę o rodzaj cery i zaproponować kilka niedrogich kremów dla cery 
dojrzałej. 

Zadanie 6. 
Podczas zakupów jeden z klientów głośno wyraŜał swoje niezadowolenie z powodu 
wysokich cen. Przekonywał pozostałych nabywców, Ŝe w innych sklepach te same towary 
moŜna nabyć znacznie taniej. W zaistniałej sytuacji sprzedawca powinien 

A. zdecydowanie wyprosić klienta ze sklepu. 

B. poprosić o interwencje kierownika sklepu. 

C. spokojnie porozmawiać z klientem. 

D. stanowczo uspokoić klienta. 

Zadanie 7. 
Na półkach sklepu spoŜywczego znajduje się zapas 60 opakowań serka homogenizowanego. Jego 
termin przydatności do spoŜycia producent określił sformułowaniem na opakowaniu: „Najlepiej 
spoŜyć do 10 marca 2008 roku". W związku z tym od 11 marca kierownik sklepu powinien 

A. sprzedać serek. 

B. wycofać cały zapas serka ze sprzedaŜy . 

C. zwrócić serek dostawcy z Ŝądaniem wymiany na świeŜy . 

D. rozdać serek klientom w formie bezpłatnego dodatku do zrobionych zakupów. 
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Zadanie 8. 
Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaŜ towar, który moŜna układać na półkach 
sklepowych obok wyrobów cukierniczych. 

Rozmiar S/36-38 M/40-42 L/44-46 XL/48-50 

Wzrost 
/w cm/ 

162-164 164-170 164-170 170-176 

Obwód bioder 
/w cm/ 

96-104 104-108 108-116 116-121 



A. Nabiał i wyroby 
garmaŜeryjne. 

B. Ryby i przetwory 
owocowe. 

C. Owoce i wyroby 
tytoniowe. 

D. Konserwy i wina. 

Zadanie 9. 
Towary „magnesy", które przyciągają swoim wyglądem uwagę konsumentów, powinny być 
rozmieszczone na regałach 

A. w pobliŜu kas. 

B. w głębi sali sprzedaŜowej. 

C. specjalnie wydzielonych. 

D. w centralnych miejscach sali sprzedaŜowej. 

Zadanie 10. 
Przedstawiony  znak,  umieszczony  na  opakowaniu  dostarczonego  do  magazynu  towaru 
oznacza, Ŝe 

A. w opakowaniu znajduje się towar pod szczególną ochroną. 

B. w opakowaniu znajduje się nowa dostawa parasoli. 

C. opakowanie naleŜy chronić przed wilgocią. 

D. opakowanie zabezpiecza towar przed deszczem. 

Zadanie 11. 
Klientka chce kupić świeŜą, chudą rybę. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli 
sprzedawca powinien polecić jej 

A. patroszonego karpia. 

B. dzwonki łososia. 

C. płaty pstrąga. 

D. filety z dorsza. 

 

Grupa ryb Zawartość 
tłuszczu 

Nazwy ryb 

Tłuste powyŜej 5% 
łosoś, makrela, szprot, 
tuńczyk węgorz, halibut 

Średnio tłuste od I%do5% 
karp, leszcz, lin, płoć, 
pstrąg 

Chude do 1% 
morszczuk, okoń, dorsz, 
szczupak 
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Grupa 
towarowa 

W bezpośrednim sąsiedztwie grup towarowych 

moŜna układać: nie moŜna układać: Wyroby 
cukiernicze wina, wódki, 

konserwy, owoce, 
nabiał, przetwory 
owocowe. 

mięsa, ryb, warzyw, 
wyrobów tytoniowych, 
wyrobów 
garmaŜeryjnych. 

 



 
Zadanie 12. 
Klientka poszukuje w sklepie ogrodniczym nawozu do róŜnorodnych domowych kwiatów 
doniczkowych. Na podstawie zamieszczonych opisów czterech typów nawozów oferowanych 
do sprzedaŜy określ, który z nich klientka powinna kupić. 

Oferowany towar Opis towaru 

  

A. AGROCOL   K 
NAWÓZ 
SPECJALNY 

Wysokiej jakości płynny wieloskładnikowy 
nawóz organiczno-mineralny przeznaczony 
do nawoŜenia wszelkich odmian kaktusów i 

sukulentów. 

  

B. 

BIOHUMUS FORTE        
NAWÓZ 
ORGANICZNO-
MINERALNY 

Płynny, wieloskładnikowy nawóz organiczno- 
mineralny przeznaczony do nawoŜenia 

wszelkich roślin w domu, na balkonie i na 
tarasie. 

  

C. 
AGRECOL Wysokiej jakości, wieloskładnikowy nawóz 

organiczno-mineralny przeznaczony do 
nawoŜenia wszelkich odmian palm, juk 

i dracen. 

  

D. 

Nawóz fizjologicznie kwaśny do 
rododendronów , wrzosów, borówki 
amerykańskiej, jagody kamczackiej, 

wawrzynka wilczełyko. Wiosną moŜna 
stosować do iglaków. 

Zadanie 13. 
Asortyment szeroki i płytki, typowy dla sprzedaŜy kioskowej, powinien być sprzedawany 
metodą 

A. wysyłkową. 

B. tradycyjną. 

C. preselekcji. 

D. samoobsługi. 

Zadanie 14. 
Zakład szyjący odzieŜ sportową rozesłał do hurtowni na terenie całego kraju katalogi 
z najnowszymi modelami produkowanej odzieŜy. Jaki etap zawierania umowy sprzedaŜy 
został w ten sposób opisany? 

A. Zapytanie o ofertę. 

B. SprzedaŜ towarów. 

C. Oferta sprzedaŜy. 

D. Negocjowanie ceny. 
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Zadanie 15. 
Pan Nowak zamierza otworzyć sklep z galanterią skórzaną i poszukuje dostawców towaru. 
Swoje działania powinien rozpocząć od 

A. zapytania o ofertę. 

B. zapoznania się z ofertą. 

C. wynegocjowania warunków dostawy. 

D. ustalenia najkorzystniejszej ceny. 

Zadanie 16. 
W nowo wybudowanym osiedlu rozpoczyna swoją działalność mały sklep zoologiczny. Jaki 
środek promocji powinien zastosować jego właściciel, aby poinformować jak najwięcej 
mieszkańców osiedla o otwarciu sklepu? 

A. Ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej. 

B. Ulotki roznoszone do mieszkań na osiedlu. 

C. Spoty reklamowe w telewizji ogólnokrajowej. 

D. Spotkanie zorganizowane z potencjalnymi klientami. 

Zadanie 17. 
Który zestaw towarów moŜe być w całości sprzedawany zarówno w formie tradycyjnej jak 
i nowoczesnej? 

A. Mleko, owoce, ciasto na wagę, zabawki, słodycze paczkowane. 

B. Owoce, słodycze paczkowane, wędliny porcjowane na Ŝyczenie klienta, mleko, zabawki. 

C. Wędliny w opakowaniach hermetycznych, owoce, mleko, zabawki, słodycze paczkowane. 

D. Słodycze paczkowane, mleko, Ŝywe ryby, zabawki, owoce. 

Zadanie 18. 
Kasza manna otrzymywana jest 

A. z pszenicy. 

B. z jęczmienia. 

C. z owsa. 

D. z Ŝyta. 

Zadanie 19. 
Ekspedientka obsługująca klientów na tradycyjnym stanowisku nabiałowym, powinna być 
ubrana: 

A. w wygodne obuwie na płaskiej podeszwie, rękawice ochronne, czepek ochronny. 

B. w czepek ochronny, fartuch gumowy, wygodne obuwie na płaskiej podeszwie. 

C. w czysty fartuch, czepek ochronny, wygodne obuwie na płaskiej podeszwie. 

D. w fartuch gumowy, czepek ochronny, rękawice ochronne. 

strona 6 z 23 

 

 
Zadanie 20. 
Na podstawie przedstawionych schematów obrotu towarowego na szczeblu 



hurtu określ, w którym typie przebiegu towarowego hurtownik organizuje 
jedynie dostawę i otrzymuje za 
to prowizję od dostawcy. 
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ZADANIE 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Którego etapu zawierania umowy sprzedaŜowej dotyczy przedstawiony dokument? 

A. Przedstawienia oferty. 

B. ZłoŜenia zamówienia. 

C. SprzedaŜy towarów. 

D. Wydania towarów. 

Zadanie 22. 
Do sklepu z zabawkami z tradycyjną metodą sprzedaŜy wszedł klient z zamiarem zakupu 
prezentu dla dwuletniego dziecka. Prawidłowy przebieg jego obsługi opisany został w tabeli 
w wierszu 

A. 

B. 

zachęcanie do dalszych zakupów, prezentacja produktu, wyjaśnienie 
wątpliwości, ustalenie potrzeb, inkaso naleŜności ___ 

ustalenie    potrzeb,    zachęcanie    do    dalszych    zakupów,    inkaso 
naleŜności, wyjaśnienie wątpliwości, prezentacja produktu 

  

C. 
prezentacja  produktu,   ustalenie   potrzeb,   zachęcanie   do   dalszych 
zakupów, inkaso naleŜności, wyjaśnienie wątpliwości 

  

D. 
ustalenie  potrzeb,   prezentacja  produktu,   wyjaśnienie  wątpliwości, 
inkaso naleŜności, zachęcanie do dalszych zakupów 

Zadanie 23. 
Producent znanej marki kawy zachęcał klientów do zakupu jednego ze swoich 
produktów poprzez umieszczanie wewnątrz opakowania pięknych, srebrnych 
łyŜeczek Takie działania producenta określa się jako 

A. reklamę. 

B. public relations. 

C. sprzedaŜ osobistą. 

D. promocję sprzedaŜy. 
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Zadanie 24. 
Właściciel sklepu z zabawkami zakupił duŜą partię porcelanowych lalek i ułoŜył je na półce z 
lalkami. Nowo zakupiony towar nie cieszył się zainteresowaniem klientów. Aby zapobiec 
powstaniu trudno zbywalnego zapasu i zminimalizować straty, właściciel powinien 

A. zwrócić lalki do hurtowni zabawek, w której zostały zakupione. 

B. usunąć lalki z sali sprzedaŜowej, robiąc miejsce na towar „chodliwy". 

C. wyeksponować lalki w oknie wystawowym sklepu. 

D. rozdać lalki przychodzącym do sklepu dziewczynkom. 

B. kabanosy. 

C. kurczaka wędzonego. 

D. wyroby garmaŜeryjne. 

 
 

Nazwa wyrobu 
Temperatura 

przechowywania 
Okres 

przechowywania 
Kurczak wędzony od 2°C do 10UC 72 h 

Kabanosy od 2°C do 10°C 25 dni 

Kabanosy od 0°C do 8°C 10 dni 

Kaszanka od 2°C do 10°C 48 h 

Wyroby garmaŜeryjne od 0°C do 6UC od 4 do 7 dni 

Zadanie 26. 
W Hurtowni „Ewa" cena hurtowa netto jednego opakowania kawy „Finezja" o wadze 0,25 kg 
wynosi 5 zł. Ile zapłaci klient za 10 kg kawy, jeŜeli stawka podatku VAT na ten towar 
wynosi 22%? 

A. 100,00 zł 

B. 122,00 zł 

C. 200,00 zł 

D. 244,00 zł 

Zadanie 27. 
W listopadzie 2007 r. otworzono nową hurtownię sprzętu sportowego. Zgodnie ze stanem 
księgowym wartość majątku firmy w towarze wynosiła 650 000 zł. Do dnia 30 listopada z 
magazynów wydano towar zgodnie z zestawieniem pokazanym w tabeli. Po przeprowadzonej l 
grudnia inwentaryzacji stwierdzono, Ŝe obecny stan majątku hurtowni w towarze wynosi 

A. 520 000 zł 

B. 528 000 zł 

C. 559 000 zł 

D. 640 000 zł 

 

Rodzaj towaru Łączna wartość sprzedaneg 
w zł 

3 towaru 

Sprzęt sportowy 30000 
Sprzęt fitnes 70000 

Sprzęt lekkoatletyczny 21 000 

Ubiór sportowy 9000 
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Zadanie 28. 

Zadanie 25. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli najkrócej przechowywać moŜna 

A. kaszankę . 



Na opakowaniu zamroŜonych pierogów z mięsem producent umieścił dane dotyczące 
warunków ich przechowywania. Jak długo moŜna je przechowywać w zamraŜarce, w której 
panuje temperatura (-)12 C? 

A. 24 godziny. 

B. l tydzień. 

C. l miesiąc. 

D. 3 miesiące. 

Zadanie 29. 
W sklepie samoobsługowym klient włoŜył do koszyka pieczywo za 6,50 zł, nabiał za 8,30 zł 
i opakowanie szynki o wadze 10 dkg w cenie 16 zł/kg. Jaką najniŜszą kwotę powinien 
przygotować, aby uregulować naleŜność za towary pobrane z półek? 

A. 16,00 zł 

B. 17,00 zł 

C. 25,00 zł 

D. 31,00 zł 

Zadanie 30. 
Klient dysponujący kwotą 400 zł pragnie zakupić drobny sprzęt AGD. Jakie dwa towary 
z przedstawionych mógłby nabyć klient za posiadaną gotówkę? 

 

  

235 zł 170 zł 195 zł 231 zł 

A. Maszynkę do mięsa i czajnik bezprzewodowy. 

B. śelazko i czajnik bezprzewodowy. 

C. śelazko i maszynkę do mięsa. 

D. Odkurzacz i Ŝelazko. 
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Warunki przechowywania Nazwa 
towaru temperatura czas 

(+) 4°C 24 h 
(-) 6UC 1 tydzień 
(-)12°C 1 miesiąc 

Pierogi z 
mięsem 

(-)18°C 3 miesiące 

 
 

 
 



Zadanie 31. 
W celu prawidłowego wypełnienia 
protokołu reklamacyjnego sprzedawca 
powinien uzyskać od klienta między 
innymi dane dotyczące 

A. daty i miejsca jego urodzenia. 

B. adresu zakładu pracy klienta. 

C. numeru jego konta bankowego. 

D. numeru rachunku lub faktury za 
zakupiony towar. 

Zadanie 32. 
Pani Ewa kupiła maszynkę do mięsa po obniŜonej cenie. ObniŜka nastąpiła z powodu porysowanej 
obudowy, o czym sprzedawca poinformował klientkę w chwili zakupu. Po miesiącu w maszynce zepsuł 
się silnik. Klientka zgłaszając reklamację moŜe Ŝądać w pierwszej kolejności 

A. naprawy obudowy i naprawy silnika. 

B. odstąpienia od umowy. 

C. wymiany towaru na inny. 

D. naprawy silnika. 

Zadanie 33. 
Zgodnie z przepisami bhp i ochrony przeciwpoŜarowej w obiektach handlowych niedopuszczalne jest 

A. wieszanie gaśnic na ścianach. 

B. korzystanie z telefonów komórkowych. 

C. umieszczenie na ścianach oznakowań ewakuacyjnych. 

D. blokowanie dostępu do wyjść awaryjnych składowanym towarem. 

Zadanie 34. 
Klient chce zareklamować zakupiony towar posiadający wadę produkcyjną. Przed wypełnieniem 
protokołu reklamacyjnego klient powinien w pierwszej kolejności 

A. pisemnie potwierdzić sprzedawcy zakup towaru. 

B. przedstawić fakturę lub paragon fiskalny na ten towar. 

C. otrzymać zgodę kierownika sklepu na przyjęcie reklamacji. 

D. dostarczyć reklamowany towar. 
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Zadanie 35. 

 



Na podstawie przedstawionego fragmentu faktury VAT wystawionej przez hurtownię serów 
oszacuj kwotę, jaką musi przygotować nabywca aby mógł uregulować naleŜność według 
wystawionej faktury. 

 
A. 610,00 zł 

B. 550,00 zł 

C. 480,00 zł 

D. 440,00 zł 

Zadanie 36. 
W tabeli przedstawiono wykaz towarów, które chce kupić klient. Jaką kwotę reszty powinien 
otrzymać jeśli zapłaci banknotem o wartości 50 zł? 

A. 36,60 zł 

B. 35,40 zł 

C. 14,60 zł 

D. 13,40 zł 

Zadanie 37. 
Cena sprzedaŜy netto l kg sera kortowskiego wynosi 15,00 zł. Stawka podatku VAT na ten 
towar wynosi 7%. Jaka jest cena sprzedaŜy brutto? 

A. 10,50 zł 

B. 15,00 zł 

C. 13,95 zł 

D. 16,05 zł 
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Zadanie 38. 

 

Przedstawiony dowód księgowy Pz - przyjęcie z zewnątrz 

A. nie posiada daty wystawienia. 

B. nie posiada numeru dowodu przyjęcia. 

C. został wypełniony w całości prawidłowo. 

D. zawiera błąd w podliczeniu wartości towarów. 

Zadanie 39. 
Cena zestawu wypoczynkowego „Alfa" wynosi l 750 zł. Z powodu zbyt 
niskiego popytu na te meble producent obniŜył ich cenę o 30%. Cena 
zestawu wypoczynkowego „Alfa" po obniŜce to 

A. l 802,50 zł 

B. l 697,50 zł 

C. l 225,00 zł 

D. 525,00 zł 

Zadanie 40. 
Przed zamknięciem straganu klient zakupił po l kg bananów i gruszek oraz 2 
kg winogron. Jfako ostatni nabywca w tym dniu otrzymał 10% opustu od ich 
pierwotnej ceny. Ile zapłacił za owoce? 

A. 14,04 zł 

B. 15,60 zł 

C. 19,71 zł 

D. 21,90 zł 
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Zadanie 41. 
Jaki stan ilościowy piłek do koszykówki na dzień 18.04.08 naleŜy wpisać w przedstawionej 
kartotece magazynowej? 

A. 50 szt. 

B. 200 szt. 

C. 150 szt. 

D. 100 szt. 

Zadanie 42. 
Klient kupił: 2 kg schabu w cenie 13,20 zł/kg, l kg mięsa mielonego w cenie 9,70 zł/kg oraz 
0,5 kg polędwicy sopockiej w cenie 24 zł/kg. Za zakupione towary klient zapłacił banknotem 
o wartości 100 zł. Ile powinien otrzymać reszty? 

A. 39,90 zł 

B. 48,10 zł 

C. 51,90 zł 

D. 53,10 zł 

Zadanie 43. 
Klient nabył towary  
przedstawione  w  tabeli.  
Która  z  podanych  kwot  
pozwoli  mu  na zapłacenie 
rachunku? 

A. 127,00 zł 

B. 106,00 zł 

C. 91,00 zł 

D. 70,00 zł 
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Zadanie 44. 
W   sklepach   branŜy   spoŜywczej   podstawowym   obowiązkiem   sprzedawcy   związanym 
z przygotowaniem towarów do sprzedaŜy jest: 

A. kosztowanie  kaŜdego  nowego  towaru  w  celu  poinformowania  klientów  o jego 
walorach smakowych. 

B. codzienna kontrola towarów w celu usunięcia z obrotu artykułów przeterminowanych. 

C. umieszczanie  na  półkach  towarów  z  nowej   dostawy  przed  towarami  z  dostaw 
wcześniejszych. 

D. regularne dokonywanie zmiany miejsc połoŜenia towarów na półkach ze względów 
estetycznych. 

Zadanie 45. 
Na sali sprzedaŜowej zainstalowano niewłaściwy system oświetleniowy. Długotrwała praca 
w takich warunkach moŜe spowodować u ekspedientki 

A. bezsenność i bóle serca. 

B. zaburzenia wzroku i bóle głowy. 

C. zwiększoną pobudliwość i bezsenność. 

D. zmniejszenie refleksu i duszność. 

Zadanie 46. 
Na   podstawie   przedstawionego    fragmentu    dowodu    przyjęcia   towaru    do    hurtowni 

kosmetycznej określ, ile wynosi wartość przyjętego towaru. 
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A. 260,00 zł 

B. l 450,00 zł 

C. 9 100,00 zł 

D. 14 500,00 zł 



Zadanie 47. 
Właściciel sklepu meblowego po raz kolejny zamówił u producenta mebli towary o łącznej 
wartości 35 000 zł. Jako stałemu klientowi podczas sporządzania umowy udzielono mu 
10% rabatu. W związku z tym właściciel sklepu zapłaci za zamówione meble 

A. 38 500,00 zł 

B. 35 350,00 zł 

C. 34 650,00 zł 

D. 31 500,00 zł 

Zadanie 48. 
W magazynie hurtowni spoŜywczej na dzień 31 maja stwierdzono zapas 820 zgrzewek soku 
pomarańczowego. W dniu 01 czerwca dokupiono 600 zgrzewek tego soku. Zapas bieŜący 
pozwalający na zachowanie ciągłości sprzedaŜy wynosi l 000 zgrzewek. Zapas nadmierny to 

A. l 420 zgrzewek. 

B. 420 zgrzewek. 

C. 400 zgrzewek. 

D. 180 zgrzewek. 

Zadanie 49. 
Polędwica sopocka przygotowana do sprzedaŜy w sklepie samoobsługowym powinna być 
wyłoŜona na półki 

A. w większych kawałkach, do samodzielnego krojenia. 

B. w kawałkach, w opakowaniach hermetycznych . 

C. w kawałkach, bez opakowania. 

D. luzem, pokrojona na plasterki. 

Zadanie 50. 
Z przedstawionego  fragmentu  dowodu  księgowego  Wz  wystawionego  przez  hurtownię 
pasmanteryjną wynika, Ŝe wartość wydanych towarów wynosi 

A. 250,00 zł 

B. 190,00 zł 

C. 165,00 zł 

D. 145,00 zł 
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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  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. 
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