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WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

WYMAGANIA OGÓLNE  

I. Komunikacja i podejmowanie decyzji 

Zdający wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje 
i ocenia ich skutki − zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
II. Gospodarka i przedsiębiorstwo 

Zdający wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan; 
charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę 
państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski; 
rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko. 
III. Planowanie i kariera zawodowa 

Zdający opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje dostępność rynku pracy 
w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych. 
IV. Zasady etyczne 

Zdający wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik−pracodawca, potrafi 
ocenić zachowania pod względem etycznym. 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Człowiek przedsiębiorczy. Zdający: 
1) przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza, 
2) rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby 

przedsiębiorczej, 
3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby 

przedsiębiorczej, 
4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania, 
5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie, 
6) analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła 

sukces w życiu zawodowym, 
7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia 

skutki własnych działań, 
8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz 

prezentacji własnego stanowiska, 
9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, 

pracownika, konsumenta, 
10) zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia 

zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową, 
11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów 

perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na 
konsumentów. 

2. Rynek – cechy i funkcje. Zdający: 
1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się 

do przykładów z różnych dziedzin, 
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2) rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja)  
i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki, 

3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków, 
4) wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej, 
5) omawia transformację gospodarki Polski po 1989 r., 
6) charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż, 
7) wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach. 

3. Instytucje rynkowe. Zdający: 
1) rozróżnia formy i funkcje pieniądza, 
2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce odgrywają instytucje rynkowe: bank centralny, 

banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy 
ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, 

3) oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zaciągniętego 
kredytu przy określonym dochodzie, 

4) wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 

5) wskazuje różnicę między rodzajami papierów wartościowych, 
6) wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu 

decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie, 
7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka 

w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania, 
8) oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim 

okresie, 
9) charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją 

przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury, 
10) analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy 

emerytalnych. 
4. Państwo, gospodarka. Zdający: 

1) wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa, 
2) opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego, 
3) przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę, 
4) wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa, 
5) wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę, 
6) charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej, 
7) identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji, 
8) wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny, 
9) charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce, 
10) wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata 

i Polski, 
11) wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie, 
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady 

oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji. 
5. Przedsiębiorstwo. Zdający: 

1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo, 
2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji, 
3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie, 
4) rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa, 
5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa, 
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6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera 
i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu, 

7) identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, 
szczególnie w drodze negocjacji, 

8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji, 
9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym, 
10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa. 

6. Rynek pracy. Zdający: 
1) omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem, 
2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka, 
3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, 

krajowym i europejskim, 
4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje, 
5) rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy 

kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, 
6) sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy, 
7) przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach 

symulowanych, 
8) charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto 

i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych, 
9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika, wyjaśnia 

zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania. 
 
CHARAKTERYSTYKA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO  
Arkusz egzaminacyjny z podstaw przedsiębiorczości składa się z zadań sprawdzających: 

− wiedzę ekonomiczną, w tym rozumienie funkcjonowania rynku, instytucji rynkowych, 
przedsiębiorstw i roli państwa w gospodarce, 

− umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce, w tym wykorzystanie różnych źródeł 
informacji do analizy zjawisk mikro- i makroekonomicznych, podejmowania decyzji, 
planowania kariery zawodowej, sporządzania biznesplanu, oceniania zachowań  
w biznesie i w relacjach pracownik−pracodawca pod względem etycznym. 

Arkusz zawiera zadania w formie zamkniętej (np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz,  
na dobieranie) oraz otwartej, wymagającej od zdającego stworzenia wypowiedzi o tematyce 
ekonomicznej (np. podania nazwy lub cechy, uzasadnienia stwierdzenia, opisania lub oceny 
zjawiska i procesu, sformułowania wniosku, zaproponowania rozwiązania problemu, 
wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych). 
W zadaniach mogą być wykorzystane różnorodne materiały źródłowe, np.: wykresy, dane 
statystyczne, rysunki, schematy oraz teksty źródłowe. Zadania w arkuszu mogą występować 
pojedynczo, jak i w grupach tematycznych. 
W arkuszu egzaminacyjnym obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba 
punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 
 
PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY  
Przykładowy arkusz egzaminacyjny zawiera instrukcję dla zdającego oraz zestaw zadań 
egzaminacyjnych. Przykładowe rozwiązania zadań zamieszczonych w arkuszu znajdują się 
w końcowej części informatora. 



Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. 
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 BPP–A1–203PESEL (wpisuje zdający) 

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY 
Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Czas pracy: 120 minut 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1–29). Ewentualny brak
zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Możesz korzystać z linijki i kalkulatora prostego.
7. Na karcie punktowania wpisz swój PESEL. Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom 

numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. Nie wpisuj 
żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

8. Pamiętaj, że w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób
utrudniający pracę pozostałym osobom zdającym, przewodniczący zespołu
nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin eksternistyczny.

Życzymy powodzenia!

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 40 punktów. 
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Zadanie 1. (0–2)  
Człowiek przedsiębiorczy powinien posiadać zespół charakterystycznych cech, które 
zazwyczaj pomagają w osiąganiu sukcesu w biznesie. 
 
Wymień trzy cechy osoby przedsiębiorczej. 
• .................................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................................. 

Zadanie 2. (0–1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Jedną z wad indywidualnego podejmowania decyzji jest 

A. jednoznaczność odpowiedzialności za podjętą decyzję. 

B. wiele wariantów rozwiązań uzyskanych metodą „burzy mózgów”. 

C. szybkość podejmowania decyzji. 

D. mniejsza ilość informacji. 

Zadanie 3. (0–1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Człowiek umiejący wyrażać swoje poglądy, uczucia i pragnienia, a także mówiący „nie” 
z poszanowaniem praw innych osób, charakteryzuje się postawą 
A. uległą. 

B. asertywną. 

C. agresywną. 

D. introwertyczną. 

Zadanie 4. (0–1) 
Oceń, które zdania spośród poniższych przedstawiają postawy, jakie powinno się 
przybierać w trakcie prowadzenia negocjacji. Zaznacz dwie właściwe litery. 
 
A. Dostosowanie swojej postawy i stylu prowadzenia negocjacji do danej sytuacji i rozwoju 

negocjacji. 
B. Nieustępowanie, gdyż to zawsze my musimy osiągnąć swój zamierzony cel  

w negocjacjach. 
C. Szybka zgoda na pierwszą otrzymaną ofertę w naszych negocjacjach. 
D. Podtrzymywanie korzystnej atmosfery negocjacji poprzez budowanie porozumienia  

z partnerem negocjacyjnym, np. stosując zasadę kompromisu. 
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Zadanie 5. (0–1) 
Jednym z rodzajów komunikacji niewerbalnej jest mowa ciała. 
 

Wymień dwa przykłady mowy ciała. 
• .................................................................................................................................................. 

• .................................................................................................................................................. 

Zadanie 6. (0–2) 
Istnieją różne metody rozwiązywania konfliktów. Do najczęściej stosowanych należą metody 
kompromisu, dominacji, liberalna, „dwóch zwycięzców”. 
 

Podanym opisom przyporządkuj powyższe metody, wpisując ich nazwy do tabeli.  
 

Opis rozwiązania konfliktu Metoda 
Dążenie do uzyskania przewagi nad drugą stroną i narzucenie jej 
własnego stanowiska, by osiągnąć zakładane wcześniej cele.  

Współpraca w celu wypracowania rozwiązania konfliktu, które 
będzie satysfakcjonujące dla obu stron.  

Wzajemne ustępstwa w celu osiągnięcia porozumienia.  

Pozostawienie spraw własnemu biegowi i czekanie, aż się same 
ułożą i konflikt wygaśnie.  

 

Zadanie 7. (0–2) 
Gospodarka centralnie planowana i gospodarka rynkowa to dwa różniące się od siebie modele 
ekonomiczne funkcjonowania państw. 
 

Wymień po dwie charakterystyczne cechy gospodarki centralnie planowanej oraz 
rynkowej.  
 
Gospodarka centralnie planowana: 

• …………………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………........... 

Gospodarka rynkowa: 

• …………………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………........... 
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Zadanie 8. (0–1) 
Dużą rolę w procesie transformacji ustrojowej w Polsce odegrał program reform 
gospodarczych przygotowany przez znanego polskiego ekonomistę ‒ wicepremiera i ministra 
finansów w latach 1989−1991 i 1997−2000. Jego plan wszedł w życie z dniem 1 stycznia 
1990 r. 
 
Podaj nazwisko twórcy tego programu. 
………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 9. (0–1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Sytuacja rynkowa polegająca na opanowaniu jakiegoś sektora gospodarki przez niewielką 
grupę przedsiębiorstw niezależnych od siebie, gdzie ceny dyktowane są przez największe 
z przedsiębiorstw lub ustalane w wyniku umowy między producentami, to 

A. konkurencja monopolistyczna. 

B. monopol. 

C. oligopol. 

D. czysta konkurencja. 

Zadanie 10. (0–1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
Popyt i podaż to jedne z najważniejszych składowych wolnego rynku. Prawo popytu mówi  
o tym, że 

A. wraz ze wzrostem ceny dóbr wzrasta wielkość popytu na te dobra. 

B. wzrost cen dóbr nie ma żadnego wpływu na wielkość popytu na te dobra. 

C. wraz ze spadkiem ceny dóbr wzrasta wielkość popytu na te dobra. 

D. wraz ze spadkiem ceny dóbr spada wielkość popytu na te dobra. 

Zadanie 11. (0–1) 
Konsumenci w Polsce chronieni są przed nieuczciwymi producentami i sprzedawcami między 
innymi przez działania takich instytucji jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa. To do tych instytucji można zgłaszać przypadki łamania 
prawa konsumentów. 
 
Podaj przykład prawa konsumenta. 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 12. (0–2) 
Spór o rolę, jaką państwo powinno odgrywać w gospodarce rynkowej, trwa od momentu 
naukowego podejścia do zagadnień ekonomicznych, czyli od XVIII w. 
 
Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach. 
 
Czynne oddziaływanie państwa na gospodarkę rynkową, mające na celu odwrócenie 

niekorzystnych dla państwa procesów gospodarczych, nazywa się (interwencjonizmem 

państwowym / liberalizmem gospodarczym) ……………………...……………... . W Polsce 

narzędziem służącym temu celowi jest między innymi polityka monetarna, która poprzez 

działania (Narodowego Banku Polskiego / Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) 

……………………………….………... . wpływa na wielkość podaży pieniądza. Ważną rolę 

odgrywa również polityka fiskalna, gdyż regulując (wielkość cen energii i gazu / wielkość 

podatków) …………………………………..., wpływa na koniunkturę gospodarczą w kraju. 

Kolejnym instrumentem oddziaływania państwa na gospodarkę jest polityka zatrudnienia, 

której jednym z zadań jest (zniesienie / ustalenie wysokości) ………………………………... 

zasiłku dla bezrobotnych. 

 
Zadanie 13. (0–1) 
Jednym z mierników poziomu rozwoju gospodarczego państwa jest PKB (produkt krajowy 
brutto). 
 
Wyjaśnij pojęcie produkt krajowy brutto. 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zadanie 14. (0–1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Deficyt budżetowy to stan, w którym wydatki z budżetu państwa są wyższe niż dochody. 
Jednym ze sposobów ograniczenia deficytu budżetowego jest 

A. podniesienie podatków. 

B. lokowanie pieniędzy państwa w funduszach inwestycyjnych banków komercyjnych. 

C. rozbudowanie administracji państwowej. 

D. kupno przez rząd akcji przedsiębiorstw w nadziei osiągnięcia szybkiego zysku. 
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Zadanie 15. (0–2) 
Pieniądze są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki świata. Ich pojawienie się 
ułatwiło wymianę handlową, co doprowadziło do rozwoju ekonomicznego wielu państw. 
 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest 
prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 
 

1. 
Sposób wymiany handlowej, poprzedzający pojawienie się 
pierwszych form pieniądza, polegający na wymianie „towar za 
towar”, nosi nazwę wymiany barterowej. 

P F 

2. 
Jedną z podstawowych funkcji pieniądza jest traktowanie go jako 
środka tezauryzacji, czyli sposobu pozwalającego na gromadzenie 
i przechowywanie majątku. 

P F 

3. 
Pierwsze pieniądze, jakie pojawiły się w wymianie handlowej, to 
monety z wizerunkami ówczesnych władców, wybijane na monetach 
z kruszców szlachetnych. 

P F 

4. 
Denominacja to działanie mające na celu wzmocnienie i stabilizację 
pieniądza poprzez zmianę jego nominalnej wartości, np. 10 000 zł 
przed denominacją równa się 1 zł po denominacji. 

P F 

 

Zadanie 16. (0–1) 
Stopa inflacji jest jednym ze wskaźników makroekonomicznych.  

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Zjawisko inflacji polega na  

A. spadku cen i spadku wartości pieniądza. 

B. wzroście cen i spadku wartości pieniądza. 

C. spadku cen i wzroście wartości pieniądza. 

D. wzroście cen i wzroście wartości pieniądza. 

Zadanie 17. (0–1) 
Załóżmy, że firma osiągnęła właśnie duży sukces finansowy i dlatego jej szef zdecydował się 
na przyznanie pracownikom premii finansowej w wysokości 10 tys. zł. 
 
Podaj przykład zainwestowania tego kapitału w celu jego pomnożenia. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 18. (0–2) 
W skład systemu bankowego w Polsce wchodzą bank centralny i banki komercyjne. 
 
Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach. 
 
Jedną z funkcji (banku centralnego / banków komercyjnych) ……………………………... jest 

emisja znaków pieniężnych. Decydując się na założenie konta osobistego, udasz się w tym 

celu do (banku centralnego / banku komercyjnego) ………………………………... . Banki 

komercyjne mają ograniczone prawa i dlatego mogą oferować (kredyty i lokaty / obligacje 

skarbowe) ………………………..., ale obsługą budżetu państwa i pokryciem zobowiązań 

państwowych zajmuje się bank centralny. Bank centralny (może / nie może) ………………... 

udzielać kredytów bankom komercyjnym, a banki komercyjne muszą gromadzić tzw. rezerwy 

obowiązkowe. 

 
Zadanie 19. (0–2) 
Pan Jan zastanawia się nad wyborem lokaty bankowej, na której chce ulokować 30 tys. zł. 
Bank, do którego się udał, zaproponował trzymiesięczną lokatę z oprocentowaniem 10% 
w skali roku lub sześciomiesięczną lokatę z oprocentowaniem 7% w skali roku. W obu 
przypadkach bank zastrzegł, że kapitalizacja odsetek następuje po zakończeniu lokaty. 
 
Oblicz zysk pana Jana osiągnięty z tych lokat, pamiętając o uwzględnieniu podatku od 
zysków kapitałowych w wysokości 19% („podatek Belki”). 
 
Obliczenia:                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

Zysk z lokaty trzymiesięcznej ………………………………. 

Zysk z lokaty sześciomiesięcznej ………………………………. 
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Zadanie 20. (0–1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych to 

A. akcje. 

B. weksle bankowe. 

C. świadectwa udziałowe. 

D. listy zastawne. 

 
Zadanie 21. (0–3) 
W zeszłym miesiącu twój kolega kupił nowy laptop w sklepie firmowym jednego z głównych 
producentów na rynku komputerowym. Cena zakupu sprzętu wyniosła 2,5 tys. zł (cena brutto 
zawierająca podatek od towarów i usług). 
 
Wymień nazwę podatku, który musiał zapłacić twój kolega, kupując laptop. Oblicz, ile 
kosztowałby ten laptop, gdyby do jego ceny nie doliczono tego podatku. 
 
Nazwa podatku …………………………………………….. 
 
Obliczenia:                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Odpowiedź:                            

 
Zadanie 22. (0–1) 
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (Personal Income Tax) to jeden z podatków 
obowiązujących w Polsce. Zasada naliczania tego podatku oparta jest na tzw. progresji 
podatkowej, tzn. im większe zarobki, tym wyższą stopę podatku trzeba zapłacić.  
 
Dokończ zdanie, podkreślając poprawną odpowiedź. 
 
W 2018 roku obowiązuje/obowiązują 

A. jedna stawka podatku − 23%. 

B. dwie stawki podatku − 18% i 32%. 

C. trzy stawki podatku − 19%, 30%, 40%. 

D. cztery stawki podatku − 18%, 32%, 40%, 50%. 
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Zadanie 23. (0–1) 
Uzupełnij zdanie. 
Wprowadzony w życie 1 stycznia 1999 r. system emerytalny w Polsce opiera się na 

funkcjonowaniu trzech odmiennie działających filarów. System ten zakłada, że jedynym 

filarem nieobowiązkowym, do którego przystępuje się dobrowolnie, jest ..................................  

…………………………………………………………..……………………………...……… . 

 
Zadanie 24. (0–2) 
Spółki to jedna z form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Są chętnie wybieranym 
sposobem zakładania przedsiębiorstw prywatnych, gdyż z uwagi na ich różnorodność dają 
wiele możliwości dopasowania odpowiedniej spółki do profilu działalności. 
 
Przyporządkuj opisom typy spółek. Wstaw znak X w odpowiednie miejsca tabeli. 
 

Opis Spółka 
akcyjna 

Spółka 
partnerska 

Spółka 
z o.o. 

Jest to jedyna spółka, która musi podawać wyniki 
swojej działalności do publicznej wiadomości.    

Minimalny kapitał zakładowy tej spółki wynosi 5 tys. 
zł i jest podzielony na udziały o wartości nominalnej 
nie mniejszej niż 50 zł. 

   

Jest to rodzaj spółki, który najczęściej wybierają 
wspólnicy wykonujący wybrane zawody, np. lekarze, 
prawnicy, architekci, tłumacze przysięgli. 

   

Organami tej spółki są: rada nadzorcza, zarząd, jednak 
najważniejszym jej organem jest walne zgromadzenie 
akcjonariuszy. 

   

 

Zadanie 25. (0–1) 
Zaplanowanie przyszłych działań i ujęcie ich w postaci biznesplanu sprzyja osiągnięciu 
sukcesu ekonomicznego firmy. 
 
Wymień dwa elementy, które powinien zawierać biznesplan. 

• ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 26. (0–1) 
Pan Paweł już drugi miesiąc prowadzi smażalnię ryb nad morzem. Z uwagi na sezon 
turystyczny zatrudnia dwóch pracowników. Przychody jego firmy w lipcu wyniosły 
11,8 tys. zł. Koszty prowadzenia działalności w tym miesiącu pan Paweł zestawił w tabeli. 
 
Czynsz za lokal, parking i budynek gospodarczy   430 zł 

Prąd, gaz, woda, ścieki   630 zł 

Pensje pracownicze i opłaty wynikające z tytułu zatrudnienia pracowników 4250 zł 

Koszty kupna ryb do smażenia oraz innych produktów spożywczych 2750 zł 

Inne zobowiązania, w tym spłata kredytu zaciągniętego na budowę smażalni 1100 zł 
 
Oblicz, ile wynosi zysk pana Pawła w lipcu. 
 
Obliczenia:                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Odpowiedź:                            

 

Zadanie 27. (0–1) 
Na styl kierowania firmą przez dyrektora czy menadżera wpływa wiele czynników, np. cechy 
osobowości, wiedza czy posiadane umiejętności.  
 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
W stylu liberalnym 
A. kierownik podejmuje wszystkie decyzje sam i nastawiony jest tylko i wyłącznie na jak 

najlepszą i najszybszą realizację zadań. 
B. kierownik konsultuje swoje decyzje z podwładnymi i wspólnie z pracownikami ustala 

harmonogram realizacji najbliższych zadań. 
C. kierownik chce sam podejmować decyzje, jednak boi się odpowiedzialności z tym 

związanej, słabo wypełnia swoją rolę przywódcy i niestarannie realizuje zadania. 
D. kierownik pozostawia dużą swobodę w podejmowaniu decyzji swoim podwładnym, ufa 

im, tworzy atmosferę pracy zespołowej i dba o dobre relacje z pracownikami. 
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Zadanie 28. (0–1) 
Marketing MIX to grupa czterech narzędzi marketingowych, dzięki którym możliwe jest 
efektywne zachęcanie klientów do kupna produktów i usług oferowanych przez naszą firmę. 
 
Wymień dwa elementy wchodzące w skład marketingu MIX. 
• ……………………………………………………………………………………………….......... 

• ……………………………………………………………………………………………….......... 

Zadanie 29. (0–2) 
Działający zgodnie z prawem, uczciwy i wyrozumiały pracodawca to człowiek kierujący się 
zasadami i normami etyki w biznesie. Niestety, w dzisiejszych czasach często spotykamy się 
z przykładami działania pracodawców, które są sprzeczne z zasadami etyki. 
 
Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach. 
 
Wręczanie prezentów finansowych przez firmy osobom odpowiedzialnym za rozstrzyganie 

przetargów, w których te firmy startują, to przykład działania (etycznego / nieetycznego) 

……………………………….......... . Rzetelne i terminowe wypłaty wynagrodzeń 

pracownikom oraz przyznawanie premii w okresach dobrej kondycji finansowej firmy zalicza 

się do działań (etycznych / nieetycznych) ……………………………….......... . Prezentowanie 

przekreślonej, a wcześniej specjalnie zawyżonej, ceny produktów na stoiskach zaopatrzonych 

widocznymi napisami PROMOCJA jest (etyczne / nieetyczne) …………………………........ . 

Częste i długotrwałe załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy jest (etyczne / nieetyczne) 

………………….......... . 
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BRUDNOPIS 
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZAMIESZCZONYCH W ARKUSZU 
EGZAMINACYJNYM   
 
Nr 

zad. Poprawne rozwiązanie zadania 

1.  

Przykładowe odpowiedzi: 
zaradność, zdolności organizatorskie, zdolności menadżerskie, energia w działaniu, 
zapał, wytrzymałość, empatia, kreatywność, pomysłowość, pewność siebie, 
umiejętność radzenia sobie ze stresem, skłonność do ryzyka, odpowiedzialność, 
umiejętność wyciągania wniosków z porażek. 

2.  D. mniejsza ilość informacji. 
3.  B. asertywną. 

4.  

A. Dostosowanie swojej postawy i stylu prowadzenia negocjacji do danej sytuacji  
i rozwoju negocjacji. 
D. Podtrzymywanie korzystnej atmosfery negocjacji poprzez budowanie 
porozumienia z partnerem negocjacyjnym, np. stosując zasadę kompromisu. 

5.  
Przykładowe odpowiedzi: 
postawa ciała, mimika twarzy, gesty, dotyk, wygląd zewnętrzny, kontakt wzrokowy 
(lub jego brak), pochylona postawa. 

6.  

W kolejności: 
dominacji 
„dwóch zwycięzców” 
kompromisu  
liberalna 

7.  

Przykładowe odpowiedzi: 
Gospodarka centralnie planowana: 
1. Dominacja państwowej własności czynników produkcji. 
2. Nakazowo-rozdzielczy charakter gospodarki uzależniony od decyzji szczebla 
centralnego (partyjnego). 
3. Plany gospodarcze: pięcio-, sześcioletnie. 
Gospodarka rynkowa: 
1. Najważniejszym narzędziem regulującym sytuację gospodarczą jest rynek i prawa 
nim rządzące. 
2. Dominacja prywatnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w gospodarce 
państwa. 
3. Wolność gospodarcza. 

8.  (Leszek) Balcerowicz 
9.  C. oligopol. 
10.  C. wraz ze spadkiem ceny dóbr wzrasta wielkość popytu na te dobra. 

11.  

Przykładowe odpowiedzi: 
prawo do informacji, prawo do ochrony interesu ekonomicznego, prawo do zrzeszania 
się i reprezentowania, prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumenta, 
prawo do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń. 

12.  

W kolejności: 
interwencjonizmem państwowym 
Narodowego Banku Polskiego 
wielkość podatków  
ustalenie wysokości 
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13. 

Przykładowa odpowiedź: 
Produkt krajowy brutto to wskaźnik przedstawiający wartość dóbr i usług finalnych 
wytworzonych w danym kraju w ciągu roku. Dlatego uwzględnia dobra i usługi 
wytworzone przez obywateli kraju oraz przez obcokrajowców działających na terenie 
państwa. 

14. A. podniesienie podatków.

15. 

1. prawda
2. prawda
3. fałsz
4. prawda

16. B. wzroście cen i spadku wartości pieniądza.

17. Przykładowe odpowiedzi: 
Założenie lokaty bankowej, inwestycje w fundusze inwestycyjne, zakup obligacji. 

18. 

W kolejności: 
banku centralnego  
banku komercyjnego 
kredyty i lokaty  
może 

19. 

Poprawne obliczenia: 
Lokata trzymiesięczna: 10%   3/12 = 2,5%, 
zysk z lokaty: 30 tys.   2,5% = 750 zł; 750 zł – 19%   750 zł = 607,5 zł. 
Lokata sześciomiesięczna: 7%   6/12 = 3,5%, 
zysk z lokaty: 30 tys.   3,5% = 1050 zł; 1050 zł – 19%   1050 zł = 850,5 zł. 
Lub 
Lokata trzymiesięczna: 10% : 12   3   30 tys. zł = 750 zł; 750 zł – 19%   750 zł = 
607,5 zł. 
Lokata sześciomiesięczna: 7% : 12   6   30 tys. zł = 1050 zł; 1050 zł – 19%   1050 zł = 
850,5 zł. 

20. A. akcje.

21. 

Poprawna odpowiedź: Podatek VAT 
Obliczenia 
2500 − 123% 
       x − 100% 
123% x = 2500   100%,  
x = (2500   100%) : 123% = 2032,52 zł 
x = 2032,52 zł (cena netto, czyli cena laptopa bez podatku). 
Lub 
2500 : 1,23 = 2032,52 zł. 

22. B. dwie stawki podatku 18% i 32%.

23. Poprawna odpowiedź: 
Filar trzeci lub III filar emerytalny. 

24. 

Poprawna odpowiedź: 
Opis Spółka 

akcyjna 
Spółka 

partnerska 
Spółka 
z o.o. 

Jest to jedyna spółka, która musi podawać wyniki swojej 
działalności do publicznej wiadomości. X 

Minimalny kapitał zakładowy tej spółki wynosi 5 tys. zł i jest 
podzielony na udziały o wartości nominalnej nie mniejszej niż 
50 zł. 

X
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Jest to rodzaj spółki, który najczęściej wybierają wspólnicy 
wykonujący wybrane zawody, np. lekarze, prawnicy, 
architekci, tłumacze przysięgli. 

 X  

Organami tej spółki są: rada nadzorcza, zarząd, jednak 
najważniejszym jej organem jest walne zgromadzenie 
akcjonariuszy. 

X   
 

25.  

Przykładowe odpowiedzi: 
1. Streszczenie planu 
2. Charakterystyka firmy 
3. Charakterystyka produktu 
4. Zarządzanie i pracownicy 
5. Analiza rynku 
6. Plan marketingowy 
7. Analiza finansowa 
8. Harmonogram realizacji 

26.  

Zysk = przychody – koszty 
Przychody: 11 800 zł 
Koszty: 430 zł + 630 zł + 4250 zł + 2750 zł + 1100 zł = 9160 zł 
Zysk = 11 800 zł – 9160 zł = 2640 zł 
Lub 
Zysk = przychody – koszty 
Zysk= 11 800 zł – (430 zł + 630 zł + 4250 zł + 2750 zł + 1100 zł) = 2640 zł 

27.  
D. kierownik pozostawia dużą swobodę w podejmowaniu decyzji swoim 
podwładnym, ufa im, tworzy atmosferę pracy zespołowej i dba o dobre relacje  
z pracownikami. 

28.  Poprawna odpowiedź: 
produkt, cena, dystrybucja, promocja. 

29.  

W kolejności: 
nieetycznego  
etycznych 
nieetyczne 
nieetyczne 
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