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# ZASADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM I 
POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
1. Osobą zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest: 
a) osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, 
b) osoba prawna z siedzibą za granicą, 
c) osoba czasowo przebywająca za granicą i nieposiadająca obywatelstwa polskiego, 
d) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania za granicą. 

 
2. Kryteria różnicujące mikro, małego i średniego przedsiębiorcę zawierają informacje dotyczące: 
a) średniorocznego zatrudnienia, 
b) kwot rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, 
c) dochodów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, 
d) sumy bilansowej. 

 
3. Dane umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
a) mogą być z niego usunięte w każdym czasie na specjalne zarządzenie sędziego, 
b) nie mogą być usunięte, chyba, że dane te są nieaktualne od ponad 15 lat, 
c) nie mogą być z niego usunięte, chyba, że ustawa stanowi inaczej, 
d) nie mogą być z niego usunięte, chyba, że chodzi o wpisy tymczasowe, które utraciły ważność. 

 
4. Od decyzji nakładających kary pieniężne, wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
służy odwołanie do: 
a) Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 1 miesiąca, 
b) sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni, 
c) właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 14 dni, 
d) właściwego miejscowo sądu okręgowego w terminie 1 miesiąca. 

 
5. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium RP może prowadzić działalność gospodarczą: 
a) wyłącznie w zakresie dopuszczonym w zezwoleniu na utworzenie oddziału, 
b) w każdym zakresie, 
c) wyłącznie w zakresie przedmiotu prowadzonej przez niego działalności, 
d) w każdym zakresie, jeśli stanowią tak odrębne przepisy. 

 
6. W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć w Polsce: 
a) oddziały i przedstawicielstwa, 
b) wyłącznie oddziały, 
c) wyłącznie przedstawicielstwa, 
d) wyłącznie spółki cywilne. 

 
7. Przedsiębiorca, którego interes został naruszony poprzez czyn nieuczciwej konkurencji może wysunąć żądania w zakresie: 
a) usunięcia skutków niedozwolonych działań, 
b) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, 
c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści, 
d) zaniechania niedozwolonych działań. 

 
8. Prawo wglądu do wpisanych do rejestru przedsiębiorców akt rejestrowych osób prawnych przysługuje: 
a) każdemu, 
b) wyłącznie urzędnikom skarbowym, 
c) wyłącznie sądom, 
d) wyłącznie osobom posiadającym w tym interes prawny.  
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 9. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych wymagają pisu: 

a) w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
b) w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego, 
c) w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, 
d) nie są rejestrowane. 

 
10. Promesa to: 
a) oświadczenie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
b) decyzja o cofnięciu koncesji, 
c) wyłącznie przyrzeczenie wydania zezwolenia, 
d) przyrzeczenie wydania koncesji. 

 
11. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, koncesje wydawane są: 
a) przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagający uzyskania koncesji, 
b) oznaczony, jednak nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, 
c) oznaczony, jednak nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, 
d) w drodze decyzji. 

 
12. Skarb Państwa jako osoba prawna: 
a) może być traktowany jako przedsiębiorca pod warunkiem, że stanowią tak przepisy szczegółowe, 
b) z mocy samego prawa jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, 
c) nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, 
d) nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, gdyż przedsiębiorcami 
zastępującymi Skarb Państwa w obrocie są organy administracji państwowej, 

 
13. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego prowadzona jest przy: 
a) gminach, 
b) sądach rejestrowych, 
c) sądach cywilnych, 
d) wszystkich sądach rejonowych. 

 
14. Przedsiębiorca,  którego  interesy  zostały  naruszone  poprzez  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  może  dochodzić  
roszczeń 
odszkodowawczych przed: 
a) sądem powszechnym, 
b) urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
c) sądem administracyjnym, 
d) Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
15. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 
a) doradztwa podatkowego, 
b) przewozów lotniczych, 
c) ochrony osób i mienia, 
d) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. 

 
16. Kontrolę nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
sprawuje: 
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
b) Minister Gospodarki, 
c) Najwyższa Izba Kontroli, 
d) sąd rozpatrujący skargę na przedsiębiorcę. 
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17. Organem podatkowym pierwszej instancji, posiadającym uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych jest 
w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa: 
a) naczelnik urzędu skarbowego, 
b) naczelnik urzędu kontroli skarbowej, 
c) wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

 
d) dyrektor izby skarbowej, jeśli stanowią tak odrębne przepisy. 

 
18. W skład masy upadłościowej nie wchodzą: 
a) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu, 
b) mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli, 
c) mienie wyłączone przez syndyka, 
d) mienie wyłączone przez sędziego komisarza. 

 
19. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogą być: 
a) osoba fizyczna, 
b) wspólnicy spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 
c) osoba prawna, 
d) rolnik. 

 
20. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie: 
a) 5 lat, 
b) 10 lat, 
c) 15 lat, 
d) po upływie terminu określonego w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe. 

 
21. Ograniczeń czasu organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie stosuje się, gdy: 
a) osoba kontrolująca tak postanowi, 
b) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, 
c) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu, 
d) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 

 
22. Koncesja ma formę: 
a) orzeczenia sądu, 
b) decyzji administracyjnej, 
c) aktu normatywnego organu administracji rządowej wydawanego na podstawie delegacji ustawowej, 
d) cywilnoprawnego oświadczenia woli reprezentanta Skarbu Państwa. 

 
23. Prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zezwolenia: 
a) Ministra Finansów, 
b) Ministra Skarbu Państwa, 
c) Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
d) Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
24. Przedsiębiorca, nie będący osobą fizyczną, może podjąć działalność gospodarczą: 
a) z chwilą uchwalenia statutu przedsiębiorcy, 
b)  po  zarejestrowaniu  działalności  gospodarczej  w  ewidencji  przedsiębiorców  prowadzonej  przez  organ właściwy ze 
względu na miejsce prowadzeni działalności, 
c) po uzyskaniu wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS, 
d) z chwilą doręczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności. 

 
25. Zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, w zakresie wynikającym z ustawy o zasadach wykonywania 
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, prowadzi: 
a) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
b) Główny Urząd Statystyczny, 
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c) Centralny Urząd Ewidencji Majątku Skarbu Państwa, 
d) Minister Rozwoju. 

 
26. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z: 

 
a) rejestru dłużników niewypłacalnych, b) rejestru przedsiębiorców, 

c)  rejestru  stowarzyszeń  i  innych  organizacji  społecznych i  zawodowych,  fundacji  oraz  publicznych  zakładów  opieki 
zdrowotnej, 
d) rejestru przedstawicielstw zagranicznych. 

 
27. W wykonywaniu dyspozycji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organ koncesyjny cofa koncesję 
w przypadku, gdy: 
a) upłynął czas, na który koncesja została wydana, 
b) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego, 
c) wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej 
koncesją, 
d) przedsiębiorca trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. 

 
28. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest m.in.: 
a) zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, 
b) dorywcza działalność handlowa wykonywana przez osobę fizyczną, 
c) działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, 
d) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. 

 
29. Czynem nieuczciwej konkurencji jest: 
a) reklama, która wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję o nabyciu towar u, 
b) oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, 
c) rzeczowo uzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów 
d) utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów poniżej kosztów ich wytworzenia. 

 
30. Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich: 
a) przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa, 
b) przysługuje wyłącznie podmiotowi zarządzającemu portem, 
c) przysługuje właściwemu terytorialnie wojewodzie, 
d) jest wyłączona z obrotu. 

 
31. Ustawowy monopol państwa stanowi prowadzenie działalności w zakresie: 
a) wytwarzania i dystrybucji broni, amunicji i materiałów wybuchowych, 
b) gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo, 
c) wydobywania i przesyłu gazu ziemnego, 
d) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. 

 
32. Prawo pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach portów lub przystani 
morskich 
posiada: 
a) podmiot zarządzający portem, 
b) gmina właściwa ze względu na położenie nieruchomości, 
c) Skarb Państwa w określonych w ustawie przypadkach, 
d) właściwy terytorialnie wojewoda. 

 
33. Oddział przedsiębiorcy: 
a) wchodzi w skład jednostki posiadającej osobowość prawną, 
b) to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy, 
c) może  być  tworzony przez przedsiębiorcę zagranicznego  dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jako wpisany do rejestru przedsiębiorców oddział przedsiębiorcy zagranicznego, 
d) może tworzyć spółki prawa handlowego. 
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34. Do zasad ogólnych wykonywania działalności gospodarczej należą: 
a) zasada podawania danych, 
b) zasada uczciwej konkurencji, 
c) zasada poszanowania dobrych obyczajów, 
d) zasada słusznych interesów konsumentów. 

 
35. Podmioty wpisane do KRS winny umieszczać w oświadczeniach pisemnych – w zakresie swojej działalności 
gospodarczej – skierowanych do osób i organów: 
a) firmę lub nazwę, 
b) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, 
c) siedzibę i adres, 
d) numer NIP. 

 
36. Organem monitorującym pomoc publiczną 
jest: 
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - 
minister właściwy do spraw rolnictwa, 
b) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
c) właściwy miejscowo wojewoda, 
d) organ udzielający pomocy publicznej. 

 
37. W zakresie określonym przez Komisję Europejską nie jest dozwolone udzielanie pomocy 
regionalnej: 
a) przedsiębiorcom zagrożonym w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i 
restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw, 
b) w sektorze hutnictwa żelaza i stali, 
c) w sektorze włókien syntetycznych, 
d) w sektorze energetyki. 

 
38. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest albo może zostać uznana pomoc 
publiczna: 
a) udzielona w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zdarzenia, 
b) przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany 
handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem, 
c) udzielana na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy, który jednocześnie realizuje inwestycje ekologiczne, 
d) przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granicą. 

 
39. Decyzje w przedmiocie zwrotu udzielonej pomocy publicznej są wydawane 
przez: 
a) Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów, 
b) organ udzielający pomocy, 
c) Ministra Gospodarki, 
d) Komisję Europejską. 

 
40. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej może 
być: 
a) każdy podmiot, 
b) organ administracji publicznej, 
c) gminna jednostka organizacyjna, 
d) przedsiębiorca publiczny. 

 
41. Notyfikacja polega 
na: 
a) przekazaniu programu pomocowego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
b) przesłaniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub 
rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego, 
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c)  przekazaniu  Komisji  Europejskiej  projektu  programu  pomocowego  wraz  z  informacjami  niezbędnymi  dla  oceny 
zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, 
d) przekazaniu do Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego wraz z uzyskaniem odpowiedzi co do istoty 
przekazanego projektu. 

 
42. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa: 

 
a) mogą być podmiotem udzielającym pomocy publicznej innym przedsiębiorcom, 
b) nie są uprawnione do udzielania pomocy publicznej, 
c) mogą być beneficjentami pomocy publicznej, 
d) mogą otrzymać pomoc publiczną wyłącznie na restrukturyzację. 

 
43. Przez organ publiczny w rozumieniu ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami 
publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców należy rozumieć: 
a) przedsiębiorcę publicznego, 
b) organ administracji rządowej, 
c) organ jednostki samorządu terytorialnego, 
d)  inny podmiot, który z mocy prawa lub na podstawie czynności prawnej realizuje zadania z zakresu administracji 
publicznej. 

 
44. Pomoc publiczna, zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest nie do pogodzenia z 
regułami 
wspólnego rynku, w szczególności gdy: 
a) zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, 
b) ma na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, 
c) zastosowany środek nie stanowi pomocy dla przedsiębiorstwa, 
d) uprzywilejowuje niektóre przedsiębiorstwa lub produkcję niektórych towarów. 

 
45. Przedsiębiorcą publicznym jest: 
a) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, 
b) przedsiębiorstwo państwowe, 
c) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa oraz jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, 
d) każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, na który organ władzy publicznej ma decydujący wpływ. 

 
46. Notyfikacji podlegają: 
a) projekty pomocy indywidualnej, 
b) projekty programów pomocowych, 
c) zwiększenie budżetu zatwierdzonego programu pomocowego do 20%, 
d) projekty pomocy na restrukturyzację. 

 
47. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się: 
a) pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego , 
b) pomocy indywidualnej, 
c) pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych , 
d) pomocy indywidualnej na restrukturyzację. 

 
48. Wielkość pomocy publicznej oznacza: 
a) wartość pomocy publicznej wyrażoną w kwocie pieniężnej, 
b) intensywność pomocy publicznej wyrażoną jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą publiczną, 
c) sumę wartości pomocy publicznej i wartości środków własnych przedsiębiorcy, 
d) wartość pomocy publicznej pomniejszona o zastosowane ulgi podatkowe. 

 
49. Poprzez dzień udzielenia pomocy publicznej rozumie się: 
a) dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, 
b) dzień, w którym przedsiębiorca faktycznie otrzymał pomoc, 
c) dzień rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy przez podmiot udzielający pomocy, 
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d) dzień, w którym podmiot nabył prawo do otrzymania pomocy publicznej. 
 

50. Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany do zwrotu udzielonej pomocy w wysokości: 
a) całej kwoty otrzymanej pomocy, 
b) całej kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami, 
c) kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku 
zwrotu pomocy wraz z odsetkami, 
d) kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku 
zwrotu pomocy, bez odsetek. 

 
51. Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej go pomocy publicznej 
na żądanie: 
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
b) regionalnej izby obrachunkowej, 
c) podmiotu, który tej pomocy udzielił, 
d) wojewody. 

 
52. Z wnioskiem o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
występuje: 
a) w przypadku projektu pomocy indywidualnej- podmiot udzielający pomocy, 
b) w przypadku projektu programu pomocowego - organ administracji publicznej opracowujący projekt tego programu, 
c) w przypadku projektu pomocy indywidualnej- podmiot ubiegający się o tę pomoc, 
d) w przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację- podmiot ubiegający się o tę pomoc. 

 
53. Nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również tajemnic ustawowo chronionych 
przekazywanie: 
a) informacji do Komisji Europejskiej w związku z realizacją zadań określonych prawem UE w zakresie pomocy publicznej, 
b) przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 
c) przekazywanie informacji powszechnie znanych, 
d) informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów. 

 
54. Organem monitorującym pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołówstwie 
jest: 
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
b) Minister Gospodarki, 
c) minister właściwy do spraw rolnictwa, 
d) Minister Rozwoju Regionalnego. 

 
55. Dokonywanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga 
zgody: 
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
b) Rady Ministrów, 
c) Prezesa Rady Ministrów, 
d) Rady Ministrów i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
56. W przypadku przeprowadzania przez Komisję Europejską kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw 
rolnictwa może: 
a) upoważnić wskazanych przez siebie przedstawicieli do obecności w trakcie jej trwania, 
b) składać zastrzeżenia co do wyboru biegłych, 
c) przedstawić Komisji Europejskiej uwagi co do przeprowadzenia kontroli, 
d) wprowadzić w trakcie trwania kontroli własną grupę biegłych w celu skontrolowania przedsiębiorcy. 

 
57. Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać 
uznana: 
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie 
niski, 
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b) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jeśli zmienia warunki wymiany 
handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem, 
c) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego, 
d) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, na wniosek Komisji. 

 
58. Rozporządzenie określające tzw. mapę pomocy 
regionalnej: 

 
a) określa obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielenie pomocy publicznej, 
b) określa rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone, 
c) określa maksymalne wielkości pomocy dla obszarów uwzględnionych na mapie pomocy regionalnej, 
d) projekt tego rozporządzenia podlega notyfikacji. 

 
59. Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie winny zawierać w szczególności 
informacje o 
beneficjentach pomocy oraz o: a) 
formach udzielonej pomocy, b) 
rodzajach udzielonej pomocy, 
c) przeznaczeniu udzielonej pomocy, 
d) wielkości udzielonej pomocy. 

 
60. Odpowiedzialnym za przedstawienie informacji o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych 
na rzecz sektora finansów publicznych jest: 
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
b) Minister Skarbu Państwa, 
c) minister właściwy do spraw finansów publicznych , 
d) Prezes Rady Ministrów. 

 
61. Beneficjent pomocy publicznej oraz podmiot ubiegający się o pomoc publiczną przekazuje informacje o dotyczącej 
go 
pomocy publicznej: 
a) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na jego żądanie, 
b) w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, na jego 
żądanie, 
c) w dowolnie wybranym przez siebie terminie, ale nie rzadziej niż raz w kwartale, 
d) na żądanie upoważnionego organu, w zakresie i terminach określonych w żądaniu. 

 
62. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej zostały określone 
w: 
a) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
b) Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
c) Rozporządzeniu Rady Ministrów, 
d) Rozporządzeniu Rady UE. 

 
# OBROT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO 

 
1. W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi 
są: 
a) prawa do akcji, 
b) certyfikaty inwestycyjne, 
c) obligacje, 
d) akcje. 

 
2. W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi 
są: 
a) certyfikaty inwestycyjne, 
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b) instrumenty rynku pieniężnego, 
c) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, 
d) papiery wartościowe. 

 
3. Firmą inwestycyjną 
jest: 
a) dom maklerski, 
b) zakład ubezpieczeń, 
c) oddział banku krajowego, 
d) bank prowadzący działalność maklerską. 

 
4. Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany 
do: 
a) zawarcia umowy z domem maklerskim na prowadzenie rachunku papierów wartościowych objętych ofertą publiczną, b) 

ich zdematerializowania poprzez złożenie w depozycie papierów wartościowych, 
c)  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem  Papierów  Wartościowych  S.A.  umowy  przechowania  papierów  wartościowych 
objętych ofertą publiczną, 
d)  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem  Papierów  Wartościowych  S.A.  umowy,  której  przedmiotem  jest  rejestracja  w 
depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. 

 
5. Obligacje mogą 
emitować: 
a) wyłącznie spółki kapitałowe, 
b) spółki komandytowo-akcyjne, 
c) gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa, 
d) osoby prawne  prowadzące działalność gospodarczą. 

 
6. Obligacja jest papierem 
wartościowym: 
a) wydawanym w każdym przypadku w formie dokumentu, 
b) emitowanym w serii, 
c) o ograniczonej zbywalności, 
d) uprawniającym obligatariusza do żądania od emitenta obligacji spełnienia określonego świadczenia. 

 
7. Spółka może emitować obligacje 
zamienne: 
a) tylko w przypadku, kiedy jej statut na to zezwala, 
b) po wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku regulowanym, 
c) jeśli emisja obligacji zamiennych była przewidziana w prospekcie emisyjnym, 
d) poniżej ich wartości nominalnej. 

 
8. Fundusz inwestycyjny 
to: 
a) firma inwestycyjna, 
b) bank inwestycyjny, 
c) działająca w formie spółki akcyjnej instytucja zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, instrumenty rynku 
pieniężnego lub inne prawa majątkowe, 
d) osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze 
publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek 
uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku 
pieniężnego i inne prawa majątkowe. 

 
9. Utworzenie funduszu inwestycyjnego 
wymaga: 
a) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b) wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
c) wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, 
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d) zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie. 
 

10. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, wyłącznym przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego 
jest: 
a)   lokowanie   środków   pieniężnych   w   papiery   wartościowe   oraz   zarządzanie   zbiorczym   portfelem   papierów 
wartościowych, 
b) zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie, 
c) tworzenie i zarządzanie towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 
d) lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również 
niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 

 
11. Przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stosuje się do: 
a) weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego, 
b) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 
c) bankowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, 
d) papierów wartościowych będących instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

 
12. W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacją poufną 
jest: 
a) każda informacja dotycząca sytuacji prawnej, finansowej lub organizacyjnej spółki publicznej, 
b)  tylko  informacja  dotycząca  sytuacji  prawnej,  finansowej  lub  organizacyjnej  spółki  publicznej,  nieprzekazana  do 
publicznej wiadomości, 
c)   określona   w   sposób   precyzyjny   informacja   dotycząca,  bezpośrednio   lub   pośrednio,   emitenta   instrumentów 
finansowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny 
sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych, 
d) informacja o wolumenie obrotu akcjami spółki publicznej na poprzedniej sesji giełdowej. 

 
13. Członkowie rady nadzorczej spółki 
publicznej: 
a) nie mogą wykorzystywać informacji poufnych dotyczących tej spółki, 
b) są obowiązani przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółce informacje o zawartych przez siebie oraz osoby 
blisko z nimi związane transakcjach nabycia lub zbycia akcji tej spółki, 
c) mogą wykorzystywać lub ujawniać informacje poufne dotyczące tej spółki tylko w związku z nabywaniem akcji tej 
spółki, 
d) mogą ujawniać informacje poufne swojemu maklerowi. 

 
14. Emitent, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym: 
a)  jest  obowiązany  do  równoczesnego  przekazywania  Komisji  Nadzoru  Finansowego  i  spółce  prowadzącej  rynek 
regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych, 
b)  jest  obowiązany  przekazywać  każdą informację,  która stanowi  znaczącą zmianę  przekazanej  wcześniej  informacji 
poufnej, 
c) może przekazywać informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe także do wiadomości publicznej jednak nie 
wcześniej niż po upływie 24 godzin od przekazania ich Komisji Nadzoru Finansowego, 
d) przekazuje informacje dotyczące swojej działalności wyłącznie za pośrednictwem agencji informacyjnej zatwierdzonej 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 
15. Emitent, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może opóźnić 
przekazanie 
informacji poufnej: 
a)  w  każdym  przypadku,  kiedy  ujawnienie  tej  informacji  mogłoby  wpłynąć  w  sposób  nieuzasadniony  na  cenę  tych 
papierów, 
b) wyłącznie na własną odpowiedzialność, 
c) pod warunkiem, że nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii publicznej, 
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d)   przekazując   Komisji   Nadzoru   Finansowego   informację   o   takim   opóźnieniu   wraz   ze   wskazaniem   przyczyn 
uzasadniających opóźnienie i terminu, w którym informacja zostanie przekazana. 

 
16. W  ramach  obowiązku  przekazywania  informacji  bieżących,  emitent  obowiązany  jest  przekazywać  w  formie  
raportu bieżącego informacje o: 
a) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
b) zmianach w składzie organów emitenta, 
c) treści zawartej z członkami zarządu umowy o pracę lub innej umowy o podobnym charakterze, 
d) wyborze przez właściwy organ podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta. 

 
17. Świadectwo 
depozytowe: 
a) jest niezbywalnym papierem wartościowym, 
b) traci ważność z upływem terminu jego ważności, 
c) potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, 
które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z 
wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

 
d) w przypadku akcji jest wystawiane przez emitenta i wydawane akcjonariuszom w  zamian za akcje, które zostały 
zdematerializowane. 

 
18. Rynek regulowany w Polsce obejmuje: 
a) rynek giełdowy, 
b) rynek pozagiełdowy, 
c) towarowy rynek instrumentów finansowych, 
d) międzybankowy rynek depozytowy. 

 
19. Ofertą  publiczną  jest  udostępnianie  informacji  o  papierach  wartościowych  i  warunkach  ich  nabycia,  
stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych: 
a) co najmniej 99 osobom, 
b) co najmniej 300 osobom, 
c) w drodze ogłoszonego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, 
d) w dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi. 

 
20. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych, 
b) mogą być papierem wartościowym po uprzednim ich zdematerializowaniu, 
c) nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 
d) są tzw. prawami pochodnymi. 

 
21  Depozyt papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi to: 
a) firma spółki Skarbu Państwa zajmującej się przechowywaniem papierów wartościowych, 
b) oddział Narodowego Banku Polskiego zajmujący się dematerializacją papierów wartościowych, 
c) sposób ewidencjowania papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych, 
d)  system  rejestracji  zdematerializowanych  papierów  wartościowych, obejmujący  rachunki  papierów  wartościowych, 
rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami prawa. 

 
22 Rynek regulowany w Polsce: 
a) stanowi system obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi, 
b)  powinien  zapewniać  inwestorom  powszechny i  równy dostęp  do informacji  rynkowej  w  tym  samym  czasie  przy 
kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, 
c) podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, 
d) może być rynkiem pozagiełdowym. 

 
23 Spółka prowadząca giełdę: 
a) może być wyłącznie spółką akcyjną, 
b) może działać w formie spółki komandytowo-akcyjnej, 
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c) ma wyłączne prawo do używania w firmie wyrazów "giełda papierów wartościowych", gdy organizuje obrót papierami 
wartościowymi, 
d) powinna mieć siedzibę w Warszawie. 

 
24. Rada nadzorca spółki publicznej: 
a) jest zobowiązana udzielić ustanowionemu w spółce rewidentowi do spraw szczególnych wyjaśnień niezbędnych dla 
przeprowadzenia badania, 
b) jest uprawniona do otrzymania od rewidenta do spraw szczególnych sprawozdania z wyników badania, 
c) zatwierdza sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych, 
d)  przedstawia  walnemu  zgromadzeniu  opinię  w  sprawie  konieczności  ustanowienia  w  spółce  rewidenta  do  spraw 
szczególnych. 

 
25. Uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej: 
a) nie podlegają zaskarżeniu, 
b) mogą być zaskarżone do sądu giełdowego przy Komisji Nadzoru Finansowego, 
c) są podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności połowy kapitału zakładowego, d) powinny być protokołowane 

przez notariusza. 
 

26. Rada nadzorcza spółki 
publicznej: 
a) składa się z co najmniej trzech członków, 
b) składa się z co najmniej pięciu członków, 
c) składa sprawozdanie ze swojej działalności Komisji Nadzoru Finansowego, 
d) może wydawać zarządowi wiążące polecenia co do prowadzenia spraw spółki. 

 
27. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce: 
a) obowiązany jest ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji, 
b) na walnym zgromadzeniu tej spółki może wykonywać prawo głosu jedynie z połowy posiadanych akcji, 
c) ma prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, w terminie trzech 
miesięcy od osiągnięcia lub przekroczeniu tego progu, 
d) zobowiązany jest zapewnić, aby przynajmniej jeden z członków rady nadzorczej tej spółki miał status tzw. „niezależnego 
członka rady”. 

 
28. Konwersja akcji 
to: 
a) zamiana akcji imiennej na akcję na okaziciela, 
b) wymiana uszkodzonego dokumentu akcji, 
c) zamiana obligacji zamiennej na akcję, 
d) zamiana akcji na okaziciela na akcję imienną. 

 
29. Ogłoszenie upadłości spółki 
publicznej: 
a) nie jest możliwe, 
b) jest możliwe, o ile wyrazi na to zgodę Komisja Nadzoru Finansowego, 
c) jest możliwe, 
d) powoduje wycofanie akcji tej spółki z depozytu papierów wartościowych. 

 
30. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, manipulację instrumentem finansowym 
stanowi: 
a) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań, 
b) składanie zleceń lub zawieranie transakcji z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia 
których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna, 
c)   rozpowszechnianie   za   pomocą   środków   masowego   przekazu   fałszywych   lub   nierzetelnych   informacji,   które 
wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych, 
d) składanie zleceń powodujących nienaturalne ustalenie się ceny instrumentu finansowego, nawet jeśli powody tych 
działań były uprawnione a złożone zlecenie nie naruszyło przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku. 
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31. Stroną postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego może być 
wyłącznie: 
a) emitent lub sprzedający, 
b) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 
c) giełda papierów wartościowych, 
d) Narodowy Bank Polski. 

 
32. Zniesienie dematerializacji 
akcji: 
a) to inaczej przywrócenie akcjom formy dokumentu, 
b) nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji związanej z ogłoszeniem upadłości spółki publicznej, 
c) wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, 
d) jest dopuszczalne, jeśli będzie poprzedzone podjęciem przez walne zgromadzenie, większością 4/5 głosów oddanych w 
obecności  akcjonariuszy  reprezentujących  co  najmniej  połowę  kapitału  zakładowego,  uchwały  o  zniesieniu 
dematerializacji akcji. 

 
33. Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji: 
a) dotyczy wyłącznie spółki publicznej, 

 
b) wymaga ustanowienia przez wzywającego zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które 
mają być przedmiotem wezwania, 
c) wymaga pośrednictwa podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) nie może dotyczyć spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie inwestorzy kwalifikowani. 

 
34. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający 33% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu: 
a) może nabyć kolejne akcje tej spółki wyłącznie w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji, 
b) może nabywać kolejne akcje tej spółki bez konieczności ogłaszania wezwania, jeśli w wyniku takiego nabycia jego udział 
w ogólnej liczbie głosów nie ulegnie zwiększeniu, w okresie kolejnych 12 miesięcy, o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów, 
c) jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego i spółkę o osiągnięciu 33% ogólnej liczby 
głosów, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie 
głosów, 
d) jest podmiotem dominującym w stosunku do tej spółki. 

 
35. W przypadku, gdy akcjonariusz spółki publicznej nabył akcje w liczbie zapewniającej mu ponad 66% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu bez przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki: 
a) może wykonywać skutecznie prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji a podlega jedynie karze grzywny w wysokości 
równowartości 1/5 wartości posiadanych akcji, 
b) nie może skutecznie wykonywać prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji, 
c) nie może sprzedać posiadanych przez siebie akcji, 
d) może wykonywać skutecznie prawo głosu z akcji dających prawo jedynie do 50% głosów na walnym zgromadzeniu. 

 
36. Spółka publiczna zobowiązana jest 
do: 
a)  równoczesnego  przekazywania  informacji  do  publicznej  wiadomości,  Komisji  Nadzoru  Finansowego  oraz  spółce 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, 
b) przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu z 
określeniem liczby akcji i głosów przysługujących każdemu z tych akcjonariuszy, nie później niż do dnia poprzedzającego 
wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, 
c) przekazywania informacji bieżących i okresowych, 
d) zwoływania walnego zgromadzenia tej spółki przynajmniej raz na kwartał. 

 
37. Zgodnie  z  ustawą  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podmiot dominujący to podmiot w sytuacji, gdy: 
a) na podstawie porozumień z innymi osobami posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość 
głosów w organach innego podmiotu, 
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych 
innego podmiotu, 
c) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, 
d) połowa członków zarządu tego podmiotu jest jednocześnie członkami rady nadzorczej innego podmiotu. 

 
38. Za spółkę publiczną uważa 
się: 
a) towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b) spółkę akcyjną, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana, 
c) spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną, której akcje są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Bank Polski lub firmę inwestycyjną, 
d)   spółkę   kapitałową,   w   której   Skarb   Państwa   posiada   co   najmniej   33%   ogólnej   liczby   głosów   na   walnym 
zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników 

 
39. Prawo do akcji, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami 
finansowymi: 
a) nie jest papierem wartościowym, 
b) daje uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej, 
c) wygasa z chwilą zarejestrowania akcji nowej emisji w depozycie papierów wartościowych, 

 
d) powstaje z chwilą dokonania przydziału akcji nowej emisji. 

 
40. Kwit 
depozytowy: 
a) nie jest papierem wartościowym, 
b) może być wystawiony wyłącznie przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, 
c) stanowi potwierdzenie, iż wskazana osoba w nim jest akcjonariuszem danej spółki publicznej, 
d)  jest  papierem  wartościowym,  w  którym  inkorporowane  jest  prawo  do zamiany  tego  papieru  wartościowego  na 
określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji. 

 
41. Zgodnie  z  ustawą  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
spółki publ icznej jest ogłaszane: 
a) za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, 
b) w każdym przypadku zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 
c) wyłącznie w celu nabycia wszystkich akcji spółki publicznej, 
d) po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
42. Cena proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej nie może być 
niższa 
od: 
a) wartości nominalnej akcji, 
b) wartości ustalonej w prospekcie emisyjnym, 
c) wartości godziwej – w przypadku spółki publicznej, w stosunku do której otwarto postępowanie upadłościowe, 
d) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był 
obrót tymi akcjami na rynku głównym– jeśli akcje tej spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

 
43. Zgodnie  z  ustawą  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podmiot, który w wyniku nabycia akcji spółki publicznej 
osiągnął lub przekroczył 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, zobowiązany jest 
zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę: 
a) w ciągu 24 godzin od rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia akcji, 
b) w terminie 7 dni od daty dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, 
c) w terminie 4 dni od daty dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, 
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d) w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu szczególnej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

 
44. Po  zatwierdzeniu  prospektu  emisyjnego  emitent  oraz  sprzedający  jest  zobowiązany  przekazywać  Komisji  
Nadzoru 
Finansowego informacje o znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego: 
a) niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, 
b) w formie aneksu do prospektu emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, 
c) do dnia wygaśnięcia ważności prospektu emisyjnego, 
d) w dowolnej formie i w terminie 14 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji. 

 
45. Nadzór nad rynkiem kapitałowym 
sprawuje: 
a) minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 
b) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
c) Rada Rynku Kapitałowego, 
d) Komisja Nadzoru Finansowego. 

 
46. W przypadku, gdy okaże się, że w prospekcie emisyjnym pominięte zostały dane, które mają istotny wpływ na 
treść 
zawartych w nim informacji, osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie: 
a) nie podlegają odpowiedzialności karnej, 
b) ponoszą tylko odpowiedzialność odszkodowawczą, chyba że nie można im przypisać winy, 
c) podlegają grzywnie do 5.000.000 zł, 
d) podlegają karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 

 
 

47. Pojęcie rynku kapitałowego w Polsce obejmuje: 
a) rynek towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, 
b) rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, 
c) rynek regulowany, 
d) rynek nieregulowany. 

 
48. Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy: 
a) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, 
b) reprezentowanie firm inwestycyjnych przed organami państwowymi, 
c) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, 
d) sprawowanie nadzoru nad działalnością firm inwestycyjnych. 

 
49. Działalnością maklerską w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 
a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, 
b) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 
c) doradztwo inwestycyjne, 
d) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych. 

 
# ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO 

 
1. Według kodeksu cywilnego osobami prawnymi są: 
a) spółki cywilne, 
b) Skarb Państwa, 
c) przedsiębiorstwa państwowe i państwowe szkoły wyższe, 
d) jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. 

 
2. Oferta jest to: 
a) wiążąca propozycja zawarcia umowy, określająca jej istotne postanowienia, 
b) ogłoszenie o terminie aukcji, 
c) ogłoszenie o terminie przetargu, 
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d) zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. 
 

3. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 
a) mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, 
b) mają osoby ubezwłasnowolnione częściowo, 
c) posiada jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, w zakresie czynności prawnych, których stroną jest Skarbu Państwa, 
d) osiąga się z chwilą uzyskania pełnoletniości. 

 
4. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest 
oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć: 
a) rzeczy jak najwyższej jakości, 
b) sam określa jaka powinna być ich jakość, 
c) może to być gorsza jakość bo nie została nigdzie określona, 
d) rzeczy średniej jakości. 

 
5. Przez umowę zlecenia: 
a) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie, 
b) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a dający zlecenie do zapłaty wynagrodzenia, 
c)  każda  ze  stron  zobowiązuje  się  przenieść  na  drugą  stronę  własność  rzeczy  w  zamian  za  zobowiązanie  się  do 
przeniesienia własności innej rzeczy, 
d) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub 
sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym. 

 
6. Ogólna formuła zastrzegająca, że własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu dotyczy: 
a) przeniesienia własności w trybie umowy sprzedaży, 
b) zamiany, 
c) darowizny, 
d) najmu. 

 
7. Prawo własności budynku przechodzi na nabywcę z chwilą: 
a) zapłaty ceny, 
b) zawarcia umowy w formie określonej przepisami, 
c) wpisu nabywcy jako właściciela do księgi wieczystej, 
d) objęcia domu w posiadanie. 

 
8. W wypadku podziału nieruchomości obciążonej służebnością gruntową: 
a) służebnością zostaje obciążona nieruchomość, co do której ogranicza się wykonywanie służebności, 
b) służebność utrzymuje się w mocy na każdej z nieruchomości utworzonych przez podział, 
c) w wyniku podziału następuje zwolnienie powstałych części ze służebności, 
d) służebność gruntowa wygasa. 

 
9. W razie zawarcia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej, położone na niej 
budynki: 
a) zostają również oddane w użytkowanie wieczyste, 
b) stają się własnością użytkownika wieczystego, 
c) stanowią nadal własność właściciela gruntu, 
d) przechodzą na własność użytkownika wieczystego z mocy prawa po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy. 

 
10. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest forma aktu notarialnego, to pełnomocnictwo do dokonania 
tej czynności powinno być udzielone: 
a) w formie pisemnej zwykłej, 
b) w formie pisemnej kwalifikowanej w postaci aktu notarialnego, 
c) w formie pisemnej z urzędowym poświadczeniem daty, 
d) w formie pisemnej z urzędowym poświadczeniem podpisu. 

 
11. Organ osoby prawnej: 
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a) to zawsze osoby fizyczne, 
b) może być jednoosobowy, jak i wieloosobowy, 
c) musi być powołany na podstawie ustawy lub zgodnie ze statutem osoby prawnej, 
d) można dowolnie kształtować organy osoby prawnej i ich skład. 

 
12. Służebność gruntowa to: 
a) umowa o dzieło, 
b) umowa o usługę, 
c) umowa nienazwana, 
d) uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomości. 

 
13. Zdolność prawną ma: 
a) każdy człowiek, 
b) ubezwłasnowolniony całkowicie, 
c) dziecko, 
d) ubezwłasnowolniony częściowo. 

 
14. Osobowość prawną uzyskuje się z chwilą: 
a) wpisu do właściwego rejestru, 
b) uzyskania pełnoletności, 

 
c) rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
d) urodzenia. 

 
15. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na: 
a) ustawie, 
b) oświadczeniu reprezentowanego, 
c) zapisach specjalnego rejestru, 
d) ustalonym zwyczaju. 

 
16. Pełną zdolność do czynności prawnych: 
a) nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości, 
b) mogą mieć osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, 
c) mogą mieć osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, 
d) posiada osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona, choćby nawet była psychicznie chora. 

 
17. Zdolność do czynności prawnych: 
a) może być pełna lub ograniczona, 
b) jest zdolnością do bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego, 
c) jest zdolnością do nabywania praw lub zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek, 
d) jest zdolnością do bycia stroną w postępowaniu sądowym. 

 
18. Dobrami osobistymi są: 
a) zdrowie, wolność, 
b) nazwisko lub pseudonim, 
c) twórczość artystyczna, 
d) własność rzeczy. 

 
19. Osoba prawna może działać przez: 
a) właścicieli, 
b) swoje organy, 
c) kuratora, 
d) pełnomocnika. 

 
20. W skład przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wchodzą: 
a) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
b) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości, 
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c) pracownicy, 
d) patenty i inne prawa własności przemysłowej. 

 
21. Do ustanowienia użytkowania na przedsiębiorstwie wymagana jest forma: 
a) pisemna, 
b) akt notarialny, 
c) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
d) nie jest wymagana żadna forma szczególna. 

 
22. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie - adresatowi, uważa się za złożone: 
a) z chwilą jego podpisania, 
b) z chwilą doręczenia do adresata w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, 
c) z chwilą zapoznania się adresata z tym oświadczeniem, 
d) z chwilą pokwitowania przez adresata jego otrzymania. 

 
23. Do ustanowienia pełnomocnictwa do zbycia własności nieruchomości wymagana jest forma: 
a) ustna, 
b) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
c) aktu notarialnego, 
d) pisemna z datą pewną. 

 
24. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje: 
a) gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, 
b) jeżeli przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
c) gdy upłynął wyznaczony termin, 
d) z chwilą udzielenia przybicia. 

 
25. Częścią składową rzeczy jest: 
a) wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub 
istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, 
b) przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku, 
c) silnik w samochodzie, 
d) rzeczy ruchome w razie ich pomieszania. 

 
26. Pożytkami cywilnymi rzeczy są: 
a) jej płody i inne odłączone od niej części składowe, 
b) zboże, owoce, przychówek zwierząt hodowlanych, 
c) dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, 
d) odłączone od gruntu glina, torf, próchnica, piasek, pospółka. 

 
27. Nieważne jest oświadczenie woli: 
a) złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne 
powzięcie decyzji i wyrażenie woli. 
b) złożone przez osobę chorą psychicznie, 
c) złożone przez osobę z niedorozwojem umysłowym, 
d) złożone przez osobę pod silnym wpływem alkoholu. 

 
28. Domniemywa się, że wkłady wspólników w spółce cywilnej: 
a) mają różną wartość w zależności od tego, czy są to nieruchomości czy tez ruchomości, 
b) mają jednakową wartość, 
c) jeśli polegają jedynie na świadczeniu usług, są niżej wyceniane, 
d) ich wartość zależy od momentu, w jakim zostały wniesione. 

 
29. Umowa spółki cywilnej powinna być: 
a) stwierdzona pismem, 
b) może być zawarta ustnie, 
c) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, 
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d) powinna być zawarta w formie pisemnej z datą pewną. 
 

30. W czasie trwania spółki cywilnej: 
a) wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników, 
b) wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w 
poszczególnych składnikach tego majątku, 
c) wspólnik nie może żądać podziału i wypłaty zysków, z wyjątkiem przypadku, gdy umowa spółki została zawarta na czas 
dłuższy, 
d) nie można zmienić umowy spółki. 

 
31. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu: 
a) za zawarty na czas nieoznaczony, 
b) że umowa uległa rozwiązaniu, 
c) że żadna ze stron nie może go wypowiedzieć, 
d) strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem półrocznych terminów wypowiedzenia. 

 
 

32. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez określenie daty pewnej stwierdza się, że: 
a) dany dokument został w tym dniu sporządzony, 
b) dany dokument istniał w tym dniu, 
c) dany dokument został w tym dniu okazany zainteresowanym osobom, 
d) dany dokument nabył mocy prawnej. 

 
33. Osoba prawna to: 
a) jednostka organizacyjna utworzona przez państwo, 
b) jednostka organizacyjna, której przepisy ustawy przyznały osobowość prawną, 
c) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, 
d) Skarb Państwa. 

 
34. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: 
a) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, 
b) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego 
rodzaju, 
c) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową, 
d) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy, 

 
35. Przedawnienie roszczenia oznacza, że: 
a) nie może być złożone w sądzie powództwo o dochodzenie tego roszczenia, 
b) sąd oddali złożone w tej sprawie powództwo, o ile pozwany zgłosi zarzut przedawnienia, 
c) roszczenie to wygasa, 
d) roszczenie to wygaśnie w ciągu roku od złożenia zarzutu przedawnienia. 

 
36. Wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają z mocy prawa ustanowione na nim: 
a) użytkowanie, 
b) hipoteka, 
c) dzierżawa, 
d) prawa i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej. 

 
37. Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej: 
a) oznaczenie zbywcy, 
b) datę urodzenia zbywcy, 
c) adres zbywcy, 
d) podpis zbywcy. 

 
38. Umowa leasingu powinna być zawarta: 
a) w formie aktu notarialnego, 
b) na piśmie pod rygorem nieważności, 
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c) na piśmie z datą pewną, 
d) ustnie. 

 
39. Prokura: 
a)    jest    pełnomocnictwem    udzielonym    przez    przedsiębiorcę    podlegającego    obowiązkowi    wpisu    do    rejestru 
przedsiębiorców, 
b) jest umocowaniem do reprezentowania wspólnika, 
c) obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
d) może być na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona ze skutkiem wobec osób trzecich. 

 
40. Firma osoby prawnej: 
a) to jej nazwa, 
b) zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, 
c) może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane, 
d) może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub 
działalnością przedsiębiorcy. 

 
41. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, państwowe osoby 
prawne: 
a) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa, 
b) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa, 
c) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa, o ile przepis szczególny tak stanowi, 
d) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa do wysokości środków publicznych uzyskanych od Skarbu 
Państwa w ostatnim roku obrotowym. 

 
42. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla 
niej: 
a) opiekuna, 
b) pełnomocnika, 
c) kuratora, 
d) syndyka. 

 
43. Nieważność czynności prawnej pociąga za 
sobą: 
a) warunek niemożliwy, 
b) warunek przeciwny ustawie, 
c) warunek przeciwny zasadom współżycia społecznego, 
d) jakiekolwiek zastrzeżenie warunku. 

 
44. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej 
jest: 
a) miejscowość, w której ma siedzibę jej oddział, 
b) miejscowość, w której ma ona główne zakłady produkcyjne lub magazyny, 
c) miejsce zamieszkania osób fizycznych, które wchodzą w skład organu osoby prawnej, 
d) miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. 

 
45. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres 
umocowania takiego organu, obowiązany jest: 
a) do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, 
b) rozwiązać zawartą umowę, 
c) do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania, 
d) odpracować na rzecz osoby prawnej ilość godzin odpowiadającą szkodzie przez nią poniesionej. 

 
46. Do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw stosuje się 
odpowiednio: 
a) przepisy o dzierżawie rzeczy, 
b) przepisy o darowiźnie rzeczy, 
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c) przepisy o najmie rzeczy, 
d) przepisy o sprzedaży rzeczy. 

 
47. Prokura 
wygasa: 
a) wskutek śmierci przedsiębiorcy, 
b) wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, 
c) ze śmiercią prokurenta, 
d) wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. 

 
48. 
Prokurent: 
a) nie może przenieść udzielonej mu prokury na inny podmiot, 
b) może samodzielnie ustanawiać dalszych prokurentów, 
c) nie ma uprawnień do podejmowania czynności dotyczących wewnętrznych, organizacyjnych spraw przedsiębiorcy, 
d) może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. 

 
49. Bieg przedawnienia przerywa się: 
a)  przez  każdą  czynność  przed  sądem  lub innym  organem  powołanym  do rozpoznawania  spraw lub  egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia 
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, 
b) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, 
c) przez wszczęcie mediacji, 
d) przez wniosek o zabezpieczenie powództwa. 

 
50. Oferta złożona w postaci elektronicznej: 
a) nigdy nie wiąże drugiej strony, 
b) zawsze wiąże drugą stronę, 
c) wiąże drugą stronę, jeżeli ta niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, 
d) wiąże drugą stronę, jeżeli ta nie odmówi niezwłocznie jej przyjęcia. 

 
51. Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone w formie: 
a) aktu notarialnego, 
b) pisemnej, 
c) tylko w formie pisemnej, 
d) tylko w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 
52. Umowa przedwstępna: 
a) wymaga zabezpieczenia w postaci zadatku, 
b) jest zobowiązaniem stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, 
c) musi określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, 
d) nie ma żadnych wymagań co do jej treści. 

 
53. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest: 
a) dzierżawa, 
b) najem, 
c) zastaw, 
d) służebność. 

 
54. Ograniczone prawo rzeczowe wygasa: 
a) jeśli trwa dłużej niż 30 lat, 
b) jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej, 
c) jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, 
d) jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej. 

 
55. Użytkownik: 
a) może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca, 
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b) może założyć w użytkowanym lokalu oświetlenie elektryczne i telefon, 
c) obowiązany jest zachować substancję rzeczy, 
d) może zmieniać przeznaczenie rzeczy. 

 
56. W umowie leasingu finansujący: 
a) powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu 
przez zbywcę, 
b) odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku, 
c) obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą, d) 
odpowiada wobec korzystającego za wszystkie wady rzeczy. 

 
57. Dzierżawca: 
a) ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, 
b) bez zgody wydzierżawiającego nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, 
c) bez zgody wydzierżawiającego nie może poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, 
d) może zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. 

 
58. Kto bez zlecenia prowadzi cudzą 
sprawę: 
a) powinien stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zlecenia, albo prowadzić sprawę dopóty, dopóki osoba ta nie 
będzie mogła sama się nią zająć, 
b) powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, 
c) przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność, 
d) może zachować dla siebie wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi. 

 
59. Kodeks cywilny nadaje osobowość 
prawną: 
a) państwu, 
b) przedsiębiorstwom państwowym, 
c) wszystkim państwowym osobom prawnym, 
d) Skarbowi Państwa. 

 
60. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel 
może: a) korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 
prawa, b) pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy, 
c) rozporządzać rzeczą, 
d) posiadać rzecz. 

 
61. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne dla swojej ważności musi być zawarte w 
formie: 
a) notarialnej, 
b) pisemnej, 
c) ustnej, 
d) pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. 

 
62. Pełnomocnik reprezentuje obie strony czynności 
prawnej: 
a) jest to niedopuszczalne, 
b) jest to dopuszczalne wyłącznie za zgodą sądu, 
c) jest to dopuszczalne pod warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych, 
d) jest to dopuszczalne pod warunkami określonymi w kodeksie cywilnym. 

 
63. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej 
jest: 
a) adres, pod którym jest zameldowana, 
b) miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, 
c) miejscowość, w której aktualnie przebywa bez zamiaru pozostania w niej, 
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d) miejscowość, w której posiada nieruchomość. 
 

64. Zastrzeżenie stron o zadatku w umowie 
przedwstępnej: 
a) stanowi klauzulę umowną, 
b) jest konieczne, 
c) jest niedozwolone, 
d) wynika z woli stron. 

 
65. Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada 
jak: 
a) użytkownik, 
b) właściciel, 
c) dzierżawca, 
d) najemca. 

 
66. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika 
to: 
a) z czynności prawnej, 
b) z ustawy, 
c) zawsze, 
d) z orzeczenia sądu. 

 
67. Nabywca przedsiębiorstwa: 
a)  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  zobowiązania  bez  względu  na  to,  czy  wiedział  o  nich  w  chwili  nabycia 
przedsiębiorstwa czy też nie, 
b) z zasady jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
c) nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa jeżeli w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo 
zachowania należytej staranności, 
d) nie odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa – tę odpowiedzialność ponosi zbywca 
przedsiębiorstwa. 

 
68. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności a strony nie postanowiły inaczej, 
to 
druga strona: 
a) jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom, 
b) jest obowiązana do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, 
c) może je wykorzystać dla własnych celów, 
d) nie może ich wykorzystać ale może je ujawnić. 

 
69. W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa: 
a) wskutek śmierci dającego zlecenie, 
b) wskutek utraty przez dającego zlecenie zdolności do czynności prawnych, 
c) wskutek śmierci przyjmującego zlecenie, 
d) wskutek utraty przez przyjmującego zlecenie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 
# PRAWO HANDLOWE, W TYM DZIAŁALNOŚĆ RAD NADZORCZYCH 

 
1. Spółkami handlowymi kapitałowymi są: 
a) spółka partnerska 
b) spółka komandytowo-akcyjna, 
c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
d) jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa powstała w wyniku komercjalizacji. 

 
2. Do spółki akcyjnej stosuje się przepisy: 
a) kodeksu spółek handlowych, 
b) kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w kodeksie spółek handlowych, 
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c) kodeksu cywilnego, jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki, 
d) kodeksu cywilnego dotyczące spółki cywilnej, w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy. 

 
3. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji, za jej zobowiązania: 
a) odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu do wartości niewniesionego wkładu, 
b) odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu bez ograniczenia, 
c) w ogóle nie odpowiada, 
d) odpowiada solidarnie. 

 
4. Sprzedaż udziałów albo akcji dokonana przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej 
jest: 
a) nieważna, 
b) nieważna bez zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, 
c) ważna, o ile zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie wyraziło zgodę na sprzedaż w terminie dwóch miesięc y od 
dnia sprzedaży, 
d) ważna, o ile wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży nie przekraczała równowartości w złotych kwoty 50.000 euro. 

 
5. Kodeks spółek handlowych 
reguluje: 
a) tworzenie spółek handlowych, 
b) organizację i funkcjonowanie spółek handlowych, 
c) rozwiązywanie spółek handlowych, 
d) upadłość spółek handlowych. 

 
6. Bezwzględną większość głosów, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, 
stanowi: 
a) więcej niż połowa głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego, 
b) więcej niż połowa głosów oddanych, 
c) więcej niż połowę głosów oddanych, bez uwzględniania głosów „wstrzymujących się”, 
d) więcej głosów „za” niż „przeciw”. 

 
7. W rozumieniu kodeksu spółek handlowych spółka handlową jest spółką dominującą, 
gdy: 
a)   dysponuje   bezpośrednio   lub   pośrednio   większością   głosów   na   zgromadzeniu   wspólników   albo   na   walnym 
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, 
b)  jest  uprawniona  do  powoływania lub  odwoływania  większości  członków  zarządu innej  spółki  kapitałowej  (spółki 
zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
c) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), 
d) członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej). 

 
8. Spółka osobowa 
może: 
a) nabywać nieruchomości we własnym imieniu, 
b) zaciągać zobowiązania, 
c) zbywać mienie wniesione jako wkład w imieniu wspólników, 
d) pozywać i być pozywana. 

 
9. W  przypadku  przeniesienia  ogółu  praw  i obowiązków  wspólnika  spółki  osobowej  na  inną  osobę,  za  
zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w tej spółce odpowiada: 
a) wspólnik przystępujący do spółki oraz subsydiarnie wspólnik występujący ze spółki, 
b) wspólnik występujący ze spółki, 
c) wspólnik przystępujący do spółki, 
d) solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. 

 
10. Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę może 
nastąpić: 
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a) tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) bez ograniczenia, 
c) po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
d) po uzyskaniu pisemnej zgody określonych wspólników, jeżeli umowa spółki tak stanowi. 

 
11. Przedmiotem wkładu do spółki 
kapitałowej: 
a) może być nieruchomość mająca określoną wartość rynkową, 
b) nie może być prawo niezbywalne, 
c) może być świadczenie pracy bądź usług, 
d) może być wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej w przypadku 
ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

 
12. Jeżeli  umowa spółki  osobowej  nie  stanowi  inaczej, zmiana  postanowień  umowy spółki  w zakresie  jej  
reprezentacji, wymaga zgody: 
a) wspólników, którzy reprezentują spółkę, 
b) bezwzględnej większości wspólników, 
c) wszystkich wspólników, 
d) wspólników założycieli spółki. 

 
13. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wydzierżawienie przez sp. z o.o. zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa: 
a) jest nieważne bez zgody zgromadzenia wspólników, 
b) jest ważne, o ile zgromadzenie wspólników wyraziło uprzednią zgodę, 
c) jest ważne, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy 
spółki albo statutu, 
d) jest nieważne bez zgody rady nadzorczej. 

 
14. Czynność  prawna  dokonana  przez  spółkę  kapitałową bez  wymaganej  wyłącznie  statutem/umową  spółki  zgody  
rady 
nadzorczej, jest: 
a) nieważna; 
b) ważna, o ile walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników zatwierdzi tę czynność, 
c) ważna, o ile walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników zatwierdzi tę czynność, nie później jednak niż w terminie 
dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę, 
d) ważna. 

 
15. Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez spółkę akcyjną, której statut dla takiej czynności wymaga wyłącznie 
uchwały zarządu, bez jej podjęcia jest: 
a) ważne, 
b) nieważne, 
c) ważne, jeżeli walne zgromadzenie zatwierdzi tę czynność, 
d) ważne, jeżeli walne zgromadzenie zatwierdzi tę czynność, przed upływem dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
16. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki 
kapitałowej 
w przypadku, gdy: 
a) określony w umowie/statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, 
b) umowa/statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy spółki, 
c) umowa/statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących zasad reprezentacji spółki, 
d) nie zawarto umowy spółki. 

 
17. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki na rzecz członka zarządu 
tej spółki: 
a) jest niedopuszczalne, 
b) wymaga zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
c) jest zawsze dopuszczalne za zgodą rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej, 
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d) jest dopuszczalne. 
 

18. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej nie może być 
osoba: 
a) nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, 
b) fizyczna, 
c) będąca członkiem zarządu spółki zależnej, 
d) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, 
po upływie piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech 
lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. 

 
19. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wierzytelności udziałowca/akcjonariusza względem spółki  
kapitałowej: 
a) z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki, jeżeli zwrot pożyczki przez spółkę zagrażałby jej 
dalszemu istnieniu, 
b) z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości 
w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, 
c) nie mogą powstać, gdyż spółka kapitałowa nie może zaciągać zobowiązań u swoich udziałowców/akcjonariuszy, 
d) mogą ulec potrąceniu umownemu z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet 
udziałów/akcji. 

 
20. Zgodnie  z  kodeksem  spółek  handlowych  orzeczenie  sądu  rejestrowego  o  rozwiązaniu  wpisanej  do  rejestru  
spółki kapitałowej: 
a) nie wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki, 
b) nie może zapaść, jeżeli od wpisu spółki do rejestru upłynęło pięć lat, 
c) jest obligatoryjne, jeżeli braki o których mowa w kodeksie spółek handlowych nie zostaną usunięte w terminie w 
terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy, 
d) jest obligatoryjne, jeżeli braki o których mowa w kodeksie spółek handlowych nie mogą zostać usunięte. 

 
21. Zgodnie  z  kodeksem  spółek  handlowych  złożenie  podpisów  przez  wszystkich  członków  zarządu  pod  
dokumentem wystawionym przez spółkę kapitałowa, jest: 
a) wymagane w przypadku, gdy tak stanowi umowa/statut spółki, 
b) wymagane pod wnioskiem o wpis spółki z ograniczona odpowiedzialnością do rejestru, 
c)  wymagane  pod  listą  wspólników  dołączaną  do  zgłoszenia  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  do  sądu 
rejestrowego, 
d) wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi. 

 
22. W spółce jawnej: 
a) tylko jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z 
pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, 
b) każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami oraz ze spółką, 
c) żaden ze wspólników nie odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z 
pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, 
d) odpowiedzialność za zobowiązania ponosi wyłącznie spółka. 

 
23. W obrocie firma spółki jawnej używa dodatkowego oznaczenia: 
a) „spółka jawna”, 
b) wyłącznie „spółka jawna”, 
c) „sp. jaw.”, 
d) „sp. j.”. 

 
24. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta: 
a) w formie aktu notarialnego, 
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) w formie pisemnej dla celów dowodowych. 
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25. Z wykorzystaniem wzorca umowy może być zawarta umowa spółki: 
a) jawnej, partnerskiej, komandytowej, 
b) jawnej, partnerskiej, z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c) jawnej, z wyjątkiem spółki jawnej powstałej w drodze przekształcenia spółki cywilnej, 
d) z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
26. Firma spółki jawnej powinna zawierać: 
a) wyłącznie nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników, 
b) nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”, 
c) nazwisko albo firmą (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”, 
d) nazwisko albo firmą (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „sp. j.”. 

 
27. Spółka jawna powstaje z chwilą: 
a) podpisania umowy spółki przez wszystkich wspólników, 
b) upływu 14 dni od dnia wpisu do rejestru, 
c) podpisania umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników, 
d) wpisu do rejestru. 

 
 

28. Do zgłoszenia spółki jawnej do rejestru uprawniony (uprawnieni) jest (są): 
a) wyłącznie wszyscy wspólnicy działający wspólnie, 
b) wyłącznie wszyscy wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, 
c) każdy ze wspólników, 
d) wyłącznie osoby, które działają w imieniu spółki po jej zawiązaniu. 

 
29. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: 
a) firmę i siedzibę spółki, 
b) przedmiot działalności spółki, 
c) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 
d) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. 

 
30. Na majątek spółki jawnej składa się: 
a) wyłącznie mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia, 
b) mienie wniesione jako wkład przez poszczególnych wspólników, 
c) mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia, 
d) wyłącznie mienie nabyte przez spółkę do czasu jej zarejestrowania. 

 
31. Osoba przystępująca do spółki jawnej: 
a) odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki bez względu na dzień ich powstania, 
b) odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki, z wyjątkiem tych które powstały przed dniem jej przystąpienia, 
c) nie odpowiada za zobowiązania powstałe przed dniem jej przystąpienia, 
d) odpowiada również za zobowiązania powstałe przed dniem jej przystąpienia. 

 
32. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej, o której mowa w art. 31 ksh: 
a) może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi, 
b) nie może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi, 
c) może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi, gdy zostało to zgłoszone do 
rejestru, 
d)  może  zostać  wyłączona  ze  skutkiem  wobec  osób  trzecich  postanowieniami  umownymi  jedynie  w  stosunku  do 
wspólników reprezentujących spółkę. 

 
33. Prawo do reprezentowania spółki jawnej: 
a) ma każdy wspólnik, a umowa spółki nie może ograniczyć tego prawa, 
b) ma każdy wspólnik, ale umowa spółki może ograniczyć to prawo, 
c) ma każdy wspólnik, ale umowa spółki może ograniczyć to prawo ze skutkiem wobec osób trzecich, 
d) dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. 
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34. W spółce jawnej sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki: 
a) może prowadzić każdy wspólnik za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale wspólników, 
b) może prowadzić każdy wspólnik bez uprzedniej uchwały wspólników, 
c) wymagają uchwały wspólników, gdy przed ich załatwieniem choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej 
przeprowadzeniu, 
d) wymagają uchwały wspólników, gdy przed ich załatwieniem większość z pozostałych wspólników sprzeciwią się jej 
przeprowadzeniu. 

 
35. W spółce jawnej: 
a) nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej, 
b) można powierzyć prowadzenie spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej, 
c) nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników, a umowa spółki nie może 
wprowadzać ograniczeń w tym zakresie, 

 
d) umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i 
interesów spółki. 

 
36. Prowadzenie spraw spółki jawnej: 
a) jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
b) przysługuje jedynie wspólnikom, którym umową spółki lub późniejszą uchwałą powierzono prowadzenie spraw spółki, 
c) jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika, a umowa spółki nie może wprowadzać ograniczeń w tym zakresie, 
d) przysługuje jedynie wspólnikom, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki. 

 
37. Partnerami w spółce partnerskiej, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, mogą być osoby 
uprawnione 
do wykonywania zawodu: 
a) księgowego, rzecznika patentowego, ogrodnika, notariusza, 
b) biegłego rewidenta, doradcy inwestycyjnego, lekarza, architekta, 
c) adwokata, radcy prawnego, hydraulika, inżyniera budownictwa, 
d) położnej, lekarza, tłumacza przysięgłego, doradcy podatkowego. 

 
38. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta: 
a) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
b) w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, 
c) na piśmie pod rygorem nieważności, 
d) na piśmie dla celów dowodowych. 

 
39. W spółce partnerskiej: 
a)  każdy  partner  ma  prawo  reprezentować  spółkę  samodzielnie,  a  umowa  spółki  nie  może  zawierać  odmiennych 
postanowień w tym zakresie, 
b) pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie uchwały staje się skuteczne z chwilą wpisu do 
rejestru, 
c) każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
d) pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie uchwały staje się skuteczne z chwilą podjęcia 
uchwały. 

 
40. Umowa spółki komandytowej: 
a) powinna być zawarta w zwykłej formie pisemnej, 
b) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, 
c) powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
d) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

 
41. Spółką komandytową jest spółka osobowa: 
a)  utworzona przez wspólników  w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej  przedsiębiorstwo pod 
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własną firmą, 
b) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co 
najmniej  jeden  wspólnik  odpowiada  bez  ograniczenia,  a  odpowiedzialność  co  najmniej  jednego  wspólnika  jest 
ograniczona, 
c) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki 
wszyscy wspólnicy odpowiadają bez ograniczenia, 
d) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co 
najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. 

 
42. Firma spółki komandytowej powinna zawierać m.in.: 
a) nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy, 
b) nazwisko jednego komplementariusza i jednego komandytariusza, 
c) nazwisko jednego lub kilku komandytariuszy, 
d) nazwiska wszystkich komandytariuszy. 

 
43. W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej 
wierzycieli: 
a) całym swoim majątkiem bez ograniczeń, 
b) tylko do wysokości sumy komandytowej, 
c) subsydiarnie ze spółką, 
d) solidarnie z innymi komplementariuszami. 

 
44. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz 
spółki: 
a) nie może stanowić wkładu komandytariusza do spółki, 
b) może w każdym przypadku stanowić wkład komandytariusza do spółki, 
c) nie może stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa 
od wysokości sumy komandytowej, 
d) może stanowić wkład komandytariusza do spółki, jeżeli umowa spółki tak stanowi. 

 
45. Wkładem komandytariusza do 
spółki: 
a) może być wyłącznie świadczenie pieniężne, 
b) może być świadczenie niepieniężne, 
c) może być częściowo świadczenie pieniężne i częściowo świadczenie niepieniężne, 
d) może być wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki, jeżeli wartość innych jego wkładów do spółki nie 
jest niższa od wysokości sumy komandytowej. 

 
46. Wkład komandytariusza do spółki może być 
wniesiony: 
a) w wartości równej sumie komandytowej, 
b) w wartości wyższej niż suma komandytowa, 
c) w wartości niższej niż suma komandytowa, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 
d) w wartości określonej w umowie spółki. 

 
47. Komandytariusz, który wniósł do spółki wkład o wartości równej sumie 
komandytowej: 
a) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, jeżeli spółka nie posiada własnych środków na 
ich zaspokojenie, 
b) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli jeżeli nazwisko tego komandytariusza zostało 
zamieszczone w firmie spółki, 
c) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczeń, 
d)  ponosi  odpowiedzialność  wobec  wierzycieli  spółki  za  skutki  czynności,  których  dokonał  w  imieniu  spółki  z 
przekroczeniem udzielonego mu pełnomocnictwa. 

 
48. Rozwiązanie spółki komandytowej 
powoduje: 
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a) prawomocne orzeczenie sądu, 
b) ogłoszenie upadłości spółki, 
c) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 
d) śmierć komandytariusza. 

 
49. Spółkę komandytową 
reprezentują: 
a) komandytariusz, 
b)  komplementariusze,  których z  mocy  umowy  spółki  albo  prawomocnego  orzeczenia  sądu  nie  pozbawiono  prawa 
reprezentowania spółki, 
c) zarząd, 
d) główny księgowy. 

 
50. Spółka komandytowa powstaje z 
chwilą: 
a) zawarcia umowy przez wspólników, 
b) wpisu do rejestru, 
c) zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, 
d) wniesienia wkładu przez komandytariusza. 

 
51. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej: 
a) 5 000 złotych, b) 
50 000 złotych, c) 
100 000 złotych, d) 
500 000 złotych. 

 
52. W spółce komandytowo-akcyjnej: 
a) co najmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem, 
b) co najmniej jeden wspólnik jest komandytariuszem, 
c) co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, 
d) co najmniej jeden wspólnik odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia. 

 
53. Akcjonariusz spółki komandytowo–akcyjnej: 
a) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, 
b) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej, 
c) nie odpowiada za zobowiązania spółki, 
d) odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z komplementariuszem. 

 
54. W spółce komandytowo-akcyjnej: 
a) można ustanowić radę nadzorczą, 
b) nie ma możliwości ustanowienia rady nadzorczej, 
c) ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia osób, 
d) ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób. 

 
55. W spółce komandytowo-akcyjnej uchwały walnego zgromadzenia wymaga: 
a) rozwiązanie spółki, 
b) wybór biegłego rewidenta, jeżeli statut nie stanowi inaczej, 
c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, 
d) udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 
56. W spółce komandytowo-akcyjnej zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, 
uchwały 
walnego zgromadzenia w sprawach: 
a) zbycia nieruchomości spółki, 
b) zmiany statutu, 
c) rozwiązania spółki, 
d) emisji obligacji. 
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57. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej mają: 
a) akcjonariusz, 
b) komplementariusz, który jest akcjonariuszem, 
c) komplementariusz, który nie jest akcjonariuszem, 
d) zarówno akcjonariusz jak i komplementariusz. 

 
58. Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej: 
a) nie odpowiada za zobowiązania spółki, 
b) może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik, 
c) ma prawo wypowiedzenia umowy spółki, 
d) jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie. 

 
59. Wniesienie przez komplementariusza spółki komandytowo – akcyjnej wkładu na kapitał zakładowy: 
a) wyłącza jego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, 
b) nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, 
c) wyłącza jego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale tylko do wysokości wniesionego wkładu, 
d) wyłącza jego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w zakresie zobowiązań, które powstały po dniu 
wniesienia przez niego wkładu. 

 
60. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej 
powodują: 
a) ogłoszenie upadłości spółki, 
b) ogłoszenie upadłości jedynego komplementariusza, chyba, że statut stanowi inaczej, 
c) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki, 
d) ogłoszenie upadłości akcjonariusza. 

 
61. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona 
przez: 
a) co najmniej przez jedną osobę fizyczną lub prawną, 
b) co najmniej przez dwie osoby fizyczne lub prawne, 
c) przez jedną lub więcej osób, 
d) co najmniej jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
62. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być utworzona 
przez: 
a) wyłącznie jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby fizyczne, 
c) wyłącznie osoby fizyczne, 
d) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobową spółkę akcyjną. 

 
63. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być 
utworzona: 
a) wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, 
b) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
c) wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub charytatywnej, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
d) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyjątkiem działalności charytatywnej. 

 
64. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona 
przez: a) wyłącznie jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, b) wieloosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
c) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i osobę fizyczną, 
d) dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
65. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
wspólnicy: 
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a) nigdy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, 
b) zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego, 
c) zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego, 
d) zawsze odpowiadają za zobowiązania podatkowe spółki. 

 
66. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
wspólnicy: 
a) nigdy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, 
b) są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki, 
c) są zobowiązania do realizacji każdych świadczeń na żądanie spółki, 
d) są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie spółki i innych zgłoszonych przez spółkę. 

 
67. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy może dzielić 
się: 
a) wyłącznie na udziały o równej wartości nominalnej, 
b) wyłącznie na udziały o nierównej wartości nominalnej, 
c) na udziały o równej wartości nominalnej, 
d) na udziały o nierównej wartości nominalnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 
68. W spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
a) wspólnik może mieć tylko jeden udział, gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, gdy umowa spółki tak stanowi, 
c)  gdy  wspólnik  może  mieć  tylko  jeden  udział,  wszystkie  udziały  w  kapitale  zakładowym  powinny  być  równe  i  są 
niepodzielne, 
d) gdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są 
niepodzielne. 

 
69. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) zawsze wszystkie udziały w spółce powinny być równe, 
b) gdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są 
niepodzielne, 
c)  gdy  wspólnik  może  mieć  tylko  jeden  udział,  wszystkie  udziały  w  kapitale  zakładowym  powinny  być  równe  i  są 
niepodzielne, 
d) zawsze wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 

 
70. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić: 
a) co najmniej 500 złotych, 
b) co najmniej 50000 złotych, 
c) co najmniej 5000 złotych, 
d) co najmniej 100000 złotych. 

 
71. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość nominalna udziału: 
a) powinna wynosić co najmniej 500 złotych, 
b) nie może być niższa niż 5 złotych, 
c) nie może być niższa niż 100 złotych, 
d) nie może być niższa niż 50 złotych. 

 
72. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) udziały mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, 
c) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, 
d) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 
73. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) udziały mogą być zawsze obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, 
b) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, 
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c) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, 
d) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę zwraca się wspólnikom proporcjonalnie do 
wniesionych wkładów. 

 
74. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę zwraca się wspólnikom proporcjonalnie do 
wniesionych wkładów, 
b) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, 
c) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, 
d) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. 

 
75. W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje notariusz, 
b) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje jedyny wspólnik, 
c) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zawsze wykonuje pełnomocnik wspólnika, 
d) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje sąd rejestrowy. 

 
76. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nie określać: 
a) wysokości kapitału zakładowego, 
b) siedziby spółki, 
c) określenia czy wspólnik może mieć jeden udział, 
d) czasu trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony. 

 
77. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi określać: 
a) czas trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony, 
b) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 
c) firmę spółki, 
d) wysokość kapitału zapasowego. 

 
78. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta: 
a) w formie aktu notarialnego, 
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) w formie pisemnej dla celów dowodowych. 

 
79. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 
b) może być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
c) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, który określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości, 
d) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, który określa w drodze zarządzenia Minister Sprawiedliwości. 

 
80. Wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu pokrycia udziału: 
a) może być wyłącznie wkład pieniężny, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, 
b) zawsze może być wkład pieniężny lub niepieniężny, 
c) zawsze może być wkład pieniężny, 
d) może być wyłącznie wkład niepieniężny, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

 
81. Przedmiot wkładu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy: 
a) powinien być wniesiony nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpisu do rejestru, 
b) powinien być wniesiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru, c) 
powinien być wniesiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpisu do rejestru, d) 
pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. 

 
82. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, 
b) można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, 
c) nie można zaliczać na poczet wkładu wspólnika, 
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d) można zaliczać na poczet wkładu wspólnika. 
 

83. Szczególne korzyści przyznane wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem nieważności, 
b) muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, 
c) nie muszą być dokładnie określone w umowie spółki, 
d) mogą być określone poza umową spółki wyłącznie w obecności notariusza. 

 
84. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) powinna zawierać wyłącznie nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników, 
b)  powinna  zawierać  nazwiska  lub  firmy  (nazwy)  wszystkich  wspólników  oraz  dodatkowe  oznaczenie  „spółka  z 
ograniczoną odpowiedzialnością”, 
c)    może    być    obrana    dowolnie,   powinna    jednak    zawierać    dodatkowe    oznaczenie    „spółka    z    ograniczoną 
odpowiedzialnością”, 
d) zawsze może być obrana dowolnie. 

 
85. W obrocie firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością używa dodatkowego oznaczenia: 

 
a) „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, 
b) wyłącznie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, 
c) „sp. z o. o.”, 
d) „spółka z o.o.” 

 
86. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 
powstaje: 
a) z chwilą wniesienia wszystkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, 
b) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c) z chwilą wpisania do rejestru, 
d) z chwilą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

 
87. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może być reprezentowana 
przez: 
a) większość wspólników, 
b) zarząd spółki, 
c) pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników podejmowana bezwzględną większością głosów, chyba że umowa 
spółki stanowi inaczej, 
d) pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. 

 
88. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nie może być reprezentowana 
przez: 
a) jedynego wspólnika we wszystkich przypadkach, 
b) zarząd spółki, o ile jego członkiem nie jest jedyny wspólnik, 
c) jedynego wspólnika, za wyjątkiem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, 
d) pełnomocnika. 

 
89. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga 
się: 
a) zawarcia umowy spółki, 
b) powołania zarządu, 
c) wpisu do rejestru, 
d) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. 

 
90. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru 
podpisują: 
a) co najmniej jeden członek zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego, 
b) wszyscy członkowie zarządu, 
c) członkowie zarządu, którym powierzono takie zadanie w akcie powołania, 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

35 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

d) wszyscy wspólnicy. 
 

91. Sąd rejestrowy rozpatrując wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 
rejestru: 
a) nie może odmówić wpisu z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a 
nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 
b) może odmówić wpisu z powodu każdych uchybień, 
c) powinien wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonego braku, 
d) w razie stwierdzenia braku odmawia wpisu do rejestru. 

 
92. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zgłoszeniu spółki do sądu rejestrowego powinna 
określić: 
a) czas trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony, 
b) adres jedynego wspólnika, 
c) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę jedynego wspólnika, 
d) wzmiankę o jedynym wspólniku spółki. 

 
93. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego należy zgłosić w 
terminie: 
a) 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, z wyjątkiem umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, z wyjątkiem umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, 
c) 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, 
d) 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

 
94. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest konieczna: 
a) zawsze, gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie, 
b) gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie, a nie jest ona w stanie dokonać niezwłocznie 
zwrotu wszystkich wniesionych wkładów, 
c)  gdy  postanowienie  sądu  odmawiające  rejestracji  spółki  stało  się  prawomocne,  a  nie  jest  ona w  stanie  dokonać 
niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów, 
d)  gdy  spółki  nie  zgłoszono  do  sądu rejestrowego  we  właściwym  terminie,  pomimo  że  jest  ona w  stanie  dokonać 
niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów. 

 
95. W przypadku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji likwidatorzy: 
a) ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia, 
b) ogłoszą dwukrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od 
dnia ogłoszenia, 
c) ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie dwóch 
miesięcy od dnia ogłoszenia, 
d) ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca 
od dnia ogłoszenia. 

 
96. W  jednoosobowej  spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oświadczenie  woli  jedynego  wspólnika  składane  
spółce 
wymaga: 
a) formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
b) zawsze formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
c) formy notarialnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
d) formy pisemnej ad probationem, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 
97. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) wspólnicy zawsze mają równe prawa i obowiązki w spółce, 
b) wspólnicy zawsze mają równe prawa w spółce, a obowiązki tylko wtedy gdy umowa spółki tak stanowi, 
c) wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
d) wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
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98. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uprzywilejowanie może dotyczyć: 
a) prawa głosu, zarówno w przypadku udziałów o równej i nierównej wartości nominalnej, 
b) prawa głosu, jedynie w przypadku udziałów o równej wartości nominalnej, 
c) prawa do dywidendy, 
d) sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. 

 
99. W   spółce   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   uprzywilejowanie   dotyczące   prawa   głosu   nie   może   
przyznawać uprawnionemu więcej niż: 
a) dwa głosy na jeden udział, 
b) trzy głosy na jeden udział, 
c) cztery głosy na jeden udział, 
d) pięć głosów na jeden udział. 

 
100. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością szczególne uprawnienia przyznane w umowie spółki: 
a) nie mogą być od niczego uzależniane ani w jakikolwiek sposób ograniczane, 
b) umowa spółki może uzależnić od upływu terminu, 
c) umowa spółki może uzależnić od ziszczenia się warunku, 
d) wspólnicy, poza umową spółki, mogą uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki. 

 
101. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za znaczne zawyżenie wkładów niepieniężnych w stosunku do ich 
wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki odpowiada(-ją):  
a) wszyscy wspólnicy spółki, 
b) wspólnik, który wniósł taki wkład solidarnie z członkami zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, 
c) wszyscy członkowie zarządu solidarnie z wszystkimi członkami rady nadzorczej, 
d) tylko członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru. 

 
102. W   spółce   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   można   zobowiązać   wspólnika   do   powtarzających   się   
świadczeń niepieniężnych: 
a) tylko w umowie spółki, bez oznaczania tych świadczeń, 
b) tylko w umowie spółki, oznaczając rodzaj i zakres takich świadczeń, 
c) tylko za wynagrodzeniem, które jest wypłacane przez spółkę, nawet gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku, 
d) za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, które jest wypłacane przez spółkę, gdy sprawozdanie finansowe wykazuje 
zysk. 

 
103. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązanie wspólników do dopłat 
wymaga: 
a) zgody rady nadzorczej, 
b) uchwały wspólników w zakresie oznaczenia wysokości i terminów dopłat, 
c) uchwały zarządu w zakresie oznaczenia wysokości i terminów dopłat, 
d) określenia w umowie spółki. 

 
104. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie udziału lub jego zastawienie powinno być 
dokonane: 
a) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
b) zawsze w formie aktu notarialnego, 
c) zawsze w formie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, 
d) w formie aktu notarialnego, chyba że dotyczy umowy spółki, która została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

 
105. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie części udziału jest 
dopuszczalne: 
a) gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) gdy według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, 
c) gdy w wyniku podziału powstaną udziały o wartości niższej niż 50 złotych, 
d) gdy w wyniku podziału powstaną udziały o wartości nie niższej niż 50 złotych. 

 
106. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki może zbycie 
udziału: 
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a) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela rada nadzorcza, gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela zarząd, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
c) ograniczyć w inny sposób, 
d) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela zgromadzenie wspólników, gdy umowa spółki tak stanowi. 

 
107. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do 
spółki: 
a)   spadkobierców   na   miejsce   zmarłego   wspólnika,   pod   warunkiem   że   określa   warunki   spłaty   spadkobierców 
niewstępujących do spółki, 
b) współmałżonka wspólnika w przypadku gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską, 
c)  nie  więcej  niż  dwóch  spadkobierców  na miejsce  zmarłego  wspólnika,  pod  warunkiem  że  określa  warunki  spłaty 
spadkobierców niewstępujących do spółki, 
d)  nie  więcej  niż  trzech  spadkobierców  na miejsce  zmarłego  wspólnika,  pod  warunkiem  że  określa  warunki  spłaty 
spadkobierców niewstępujących do spółki. 

 
108. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku zbycia udziału lub jego części roszczenia spółki do 
zbywcy z tytułu niespełnionych świadczeń należnych spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału przedawniają się: 
a) z upływem roku od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, 
b) z upływem roku od dnia, w którym dokonano zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, 
c) z upływem dwóch lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, 
d) z upływem trzech lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału. 

 
109. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest 
skuteczne 
wobec spółki: 
a) od chwili dokonania tych czynności, 
b) od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie dokonaniu tych czynności, 
c)  od  chwili,  gdy  spółka  otrzyma  od  jednego z  zainteresowanych  zawiadomienie  dokonaniu  tych  czynności  wraz  z 
dowodem dokonania czynności, 
d) od chwili opublikowania informacji o tych czynnościach wraz z dowodem dokonania czynności w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym. 

 
110. Księgę udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) prowadzi notariusz, obsługujący spółkę, 
b) prowadzi zarząd, 
c) prowadzi rada nadzorcza, 
d) może przeglądać tylko wspólnik mający co najmniej 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

 
111. W czasie trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, 
b) wspólnikowi wolno pobierać odsetki od przysługujących mu udziałów, 
c) wspólnicy nie mogą otrzymywać wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, 
d) wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do 
podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. 

 
112. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwa: 
a) gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, 
c) za uprzednią zgodą rady nadzorczej, 
d) gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 

 
113. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dywidenda uprzywilejowana: 
a) może przewyższać nie więcej niż o 1/3 dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym, 
b) może przewyższać o 1/4 dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym, 
c) może przewyższać nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym, 
d) nie może przekraczać pięciu lat wstecz, gdy dotyczy dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich. 

 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

38 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

114. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony: 
a) gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) jedynie po wpisie spółki do rejestru, 
c) także przed wpisem spółki do rejestru, 
d) wyłącznie za wynagrodzeniem. 

 
115. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) nigdy nie może nabywać własnych udziałów, 
b) może nabywać własne udziały w celu umorzenia, 
c) może nabywać własne udziały w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z 
innego majątku wspólnika, 
d) może nabywać własne udziały bez ograniczeń. 

 
116. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z: 
a) co najmniej jednego członka, 
b) minimum dwóch członków, 
c) nie więcej niż pięciu członków, 
d) nie więcej niż siedmiu członków. 

 
117. Mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa: 

 
a) wskutek jego śmierci, 
b) z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, 
c) z upływem 14 dni od dnia odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, 
d) wskutek jego rezygnacji. 

 
118. Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, 
b) może być w każdym czasie odwołany uchwałą rady nadzorczej, gdy umowa spółki tak stanowi, 
c) nie może być odwołany przed upływem kadencji, 
d) nie może być odwołany przed upływem kadencji, gdy zarząd jest jednoosobowy. 

 
119. Członkowi zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) nie można ograniczyć prawa do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, 
b) można ograniczyć prawo do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, 
c)  można  ograniczyć  praw  do  reprezentowania  spółki  ze  skutkiem  prawnym  wobec  osób  trzecich  tylko  z  ważnych 
powodów, 
d) przysługuje prawo do reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 

 
120. W przypadku zarządu wieloosobowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) sposób reprezentacji spółki określa umowa spółki, 
b) w braku postanowień umownych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, 
c)  w  braku  postanowień  umownych  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  spółki  wymagane  jest  współdziałanie 
większości członków zarządu albo dwóch członków zarządu łącznie z prokurentem, 
d) oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub 
prokurenta. 

 
121. W przypadku zarządu wieloosobowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) każdy członek zarządu może powołać prokurenta, 
b) każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych 
czynności spółki, chyba że którykolwiek z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, 
c) każdy członek zarządu może odwołać prokurę, 
d) umowa spółki może przyznawać prezesowi zarządu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. 
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122. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę może reprezentować: 
a) inny członek zarządu, 
b) rada nadzorcza, 
c) pełnomocnik powołany uchwałą wspólników, 
d) pełnomocnik powołany uchwałą rady nadzorczej. 

 
123. Czynność prawna między jedynym wspólnikiem spółki będącym zarazem jedynym członkiem zarządu a spółką: 
a) wymaga zawsze formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
b) zawsze wymaga formy aktu notarialnego, 
c)  wymaga  formy  aktu  notarialnego,  z  wyjątkiem  czynności  prawnych  dokonywanych  przy  wykorzystaniu  wzorca 
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, 
d) wymaga zawiadomienia sądu rejestrowego. 

 
124. Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) może za zgodą organu uprawnionego do powołania zarządu uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
osobowej, 
b) nigdy nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, 
c) może posiadać 3% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej bez zgody organu uprawnionego do powołania zarządu, 

 
d) może bez zgody organu uprawnionego do powołania zarządu być członkiem zarządu w innej spółce kapitałowej. 

 
125. W ramach prawa kontroli każdy wspólnik 
może: 
a) powołać swojego przedstawiciela do rady nadzorczej, 
b) w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, 
c) sporządzać bilans dla swego użytku, 
d) żądać wyjaśnień od zarządu. 

 
126. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej lub komisji 
rewizyjnej: 
a) jest zawsze obligatoryjne, 
b) jest obligatoryjne w spółce, w której kapitał zakładowy przekracza 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25, 
c) umożliwia wyłączenie lub ograniczenie w umowie spółki indywidualnej kontroli wspólników, 
d) nie daje możliwości wyłączenia lub ograniczenia w umowie spółki indywidualnej kontroli wspólników. 

 
127. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji 
rewizyjnej: 
a) główny księgowy zatrudniony w tej spółce, 
b) radca prawny zatrudniony w tej spółce, 
c) prokurent tej spółki, 
d) kierownik zakładu spółki podległy bezpośrednio członkowi zarządu tej spółki. 

 
128. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada nadzorcza składa 
się z: 
a) co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników, 
b) co najmniej czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników, 
c) co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników, 
d) co najmniej siedmiu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 

 
129. Kadencja rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
trwa: 
a) rok, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
b) trzy lata, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
c) trzy lata, jeżeli umowa spółki tak stanowi, 
d) pięć lat, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 
130. Przed upływem kadencji członek rady nadzorczej w spółce z ograniczoną 
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odpowiedzialnością: 
a) zawsze może być odwołany uchwałą wspólników, 
b) nigdy nie może być odwołany, 
c) może być odwołany, jeżeli umowa spółki tak stanowi, 
d) zawsze może być odwołany uchwałą zarządu. 

 
131. Mandaty członków rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
wygasają: 
a) z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji, 
b) wskutek odwołania ze składu rady nadzorczej przez właściwy organ, 
c) wskutek złożenia rezygnacji, 
d) wskutek nieudzielenia im absolutorium. 

 
132. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
a) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, 
b) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 
c) nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, 
d) może dokonywać rewizji stanu majątku spółki. 

 
133. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
a) dokonuje oceny wniosków zarządu spółki dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 
b) dokonuje oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, 
c) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, 
d) zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. 

 
134. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
a) wydaje zgodę zarządowi na dokonanie określonych w umowie spółki czynności, gdy umowa spółki tak stanowi, 
b) może zawieszać członków zarządu w czynnościach z ważnych powodów, gdy umowa spółki tak stanowi, 
c) może żądać od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, 
d) zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. 

 
135. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwały, 
jeżeli: 
a) na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a umowa spółki nie stanowi inaczej, 
b) wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie rady nadzorczej, 
c) co najmniej połowa członków rady nadzorczej została zaproszona na posiedzenie rady nadzorczej, 
d) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej siedmiu jej członków, gdy umowa spółki tak stanowi. 

 
136. Oddanie przez członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością głosu na piśmie za 
pośrednictwem innego członka rady nadzorczej jest możliwe: 
a) w każdej sprawie, 
b) nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej, 
c) przy wyborach przewodniczącego rady nadzorczej, 
d) tylko gdy umowa spółki tak stanowi. 

 
137. W  spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  do  zgłoszenia  żądania  o  wyznaczenie  przez  sąd  rejestrowy  
podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań spółki w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki uprawnieni są: 
a) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 
b) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną szóstą kapitału zakładowego, 
c) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, 
d) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
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138. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały 
wspólników: 
a) są podejmowane wyłącznie na zgromadzeniu wspólników, 
b)  mogą  być  podjęte  bez  odbycia  zgromadzenia  wspólników,  jeżeli  wszyscy  wspólnicy  wyrażą  na  piśmie  zgodę  na 
postanowienie, które ma być podjęte, 
c)  mogą  być  podjęte  bez  odbycia  zgromadzenia  wspólników,  jeżeli  wszyscy  wspólnicy  wyrażą  na  piśmie  zgodę  na 
głosowanie pisemne, 
d) mogą być podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. 

 
139. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników 
wymaga: 
a) zawsze zwrot dopłat, 
b) zawsze nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 
c) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi 
inaczej, 
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. 

 
140. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników 
wymaga: 
a) umowa o nabycie dla spółki środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą 
jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, gdy nie była przewidziana w 
umowie spółki, 
b) umowa o nabycie dla spółki nieruchomości za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą 
jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, gdy była przewidziana w 
umowie spółki, 
c)  rozporządzenie  prawem  o  wartości  dwukrotnie  przewyższającej  wysokość  kapitału  zakładowego  spółki,  chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej, 

 
d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu 
albo nadzoru. 

 
141. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwołane: 
a) przez zarząd, 
b) na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 
c) na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, 
d) na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, gdy 
umowa spółki tak stanowi. 

 
142. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników pomimo braku formalnego zwołania 
zgromadzenia wspólników: 
a) nigdy nie mogą być powzięte, 
b)  mogą  być  powzięte,  jeżeli  cały  kapitał  zakładowy  jest  reprezentowany,  a  nikt  z  obecnych  nie  zgłosił  sprzeciwu 
dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, 
c) mogą być powzięte, jeżeli jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, 
d) mogą być podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. 

 
143. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników jest ważne: 
a) zawsze bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, 
b) tylko przy obecności na nim wszystkich wspólników osobiście, 
c) bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że ustawa lub umowa spółki stanowi inaczej, 
d) tylko przy obecności na nim wszystkich wspólników osobiście lub przez pełnomocników. 

 
144. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 
b) na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki nie 
stanowi inaczej, 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

42 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

c) na każde 100 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki nie 
stanowi inaczej, 
d) na każde 10 groszy wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki tak 
stanowi. 

 
145. W  spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  udział  w  zgromadzeniu  wspólników  i  wykonywanie  prawa  głosu  
przez pełnomocnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa: 
a) zawsze w formie notarialnej, 
b) na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
c) które powinno być dołączone do księgi protokołów, 
d) zawsze na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
146. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników nie może być: 
a) członek rady nadzorczej tej spółki, 
b) członek zarządu tej spółki, 
c) pracownik tej spółki, 
d) prezes zarządu tej spółki. 

 
147. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały na zgromadzeniu wspólników zapadają: 
a) bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, 
b) zawsze bezwzględną większością głosów, 
c) względną większością głosów, jeżeli ustawa lub umowa spółki tak stanowi, 
d) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zmiany umowy spółki, a umowa spółki nie stanowi o surowszych 
warunkach powzięcia takich uchwał. 

 
148. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały na zgromadzeniu wspólników zapadają: 

 
a) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zbycia przedsiębiorstwa, a umowa spółki nie stanowi o surowszych 
warunkach powzięcia takich uchwał, 
b) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o 
surowszych warunkach powzięcia takich uchwał. 
c) większością czterech piątych głosów, jeżeli dotyczą istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie 
stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał, 
d) większością trzech czwartych głosów, jeżeli dotyczą istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie 
stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał. 

 
149. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała wspólników może być 
zaskarżona: 
a) w każdym przypadku, 
b) w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, 
c) w drodze wytoczonego przeciwko wspólnikom powództwa o uchylenie uchwały, 
d) gdy jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub m a na celu pokrzywdzenie 
wspólnika. 

 
150. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały 
przysługuje: 
a) zarządowi, 
b) likwidatorowi spółki, 
c) radzie nadzorczej, 
d) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. 

 
151. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w 
terminie: 
a) trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia 
uchwały, 
b) miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, 
c)  miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia 
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powzięcia uchwały, 
d) nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 

 
152. Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników 
przysługuje: 
a) w przypadku uchwały wspólników sprzecznej z ustawą, 
b) poszczególnym członkom rady nadzorczej, 
c) w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
d) nie później niż w terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały. 

 
153. W sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółkę może 
reprezentować: 
a) rada nadzorcza, 
b) zarząd, 
c) pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników, 
d) pełnomocnik ustanowiony uchwałą rady nadzorczej. 

 
154. Zmiana umowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
a) wymaga uchwały wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, 
b) wymaga uchwały rady nadzorczej, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, 
c) wymaga wpisu do rejestru, 
d) nie wymaga wpisu do rejestru. 

 
155. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może 
nastąpić: 
a) przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, 
b) przez ustanowienie nowych udziałów, 
c) zawsze wymaga zmiany umowy spółki, 
d) na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. 

 
156. Oświadczenie nowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
wymaga: 
a) formy pisemnej, 
b) formy aktu notarialnego, 
c) formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
d) formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
157. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z 
chwilą: 
a) podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki, 
b) objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników, 
c) wpisania do rejestru, 
d) zgłoszenia do sądu rejestrowego. 

 
158. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy 
dołączyć: 
a) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
b) dowody należytego wezwania wierzycieli, chyba że pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom 
wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie 
co najmniej do pierwotnej wysokości, 
c)  oświadczenie  wszystkich  członków  zarządu  stwierdzające,  że  wierzyciele,  którzy  zgłosili  we  właściwym  terminie 
sprzeciw zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, chyba że pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się 
wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego 
podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości, 
d) zawsze uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. 
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159. Sądowe wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 
spółki: 
a) nigdy nie jest możliwe, 
b) możliwe jest jedynie z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, 
c) wymaga złożenia żądania przez wszystkich pozostałych wspólników, a ich udziały stanowić muszą więcej niż połowę 
kapitału zakładowego, 
d) wymaga złożenia żądania przez wszystkich pozostałych wspólników, a ich udziały stanowią co najmniej połowę kapitału 
zakładowego, gdy umowa spółki tak stanowi. 

 
160. Sądowe wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 
spółki: 
a) wymaga przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika wyłącznie przez pozostałych wspólników, 
b) wymaga przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika wyłącznie przez osoby trzecie, 
c) wymaga przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie, 
d) może okazać się bezskuteczne. 

 
161. Wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawomocnie wyłączonego ze spółki uważa się za wyłączonego 
ze spółki: 
a) od dnia doręczenia pozwu wspólnikowi, 
b) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wyłączeniu, 
c) od dnia doręczenia spółce prawomocnego orzeczenia o wyłączeniu, 
d) od dnia złożenia przez pozwanego wspólnika odpowiedzi na pozew. 

 
162. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje 
(-ą): 
a) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 
b) ogłoszenie upadłości spółki, 
c) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, 
d) uchwała rady nadzorczej o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. 

 
163. Sąd może orzec wyrokiem rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na 
żądanie: 
a) wspólnika, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, 
b) wierzyciela spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, 
c) członka rady nadzorczej, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, 

 
d) członka zarządu, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe. 

 
164. Sąd może orzec wyrokiem rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie oznaczonego w 
odrębnej ustawie organu państwowego: 
a) w każdym przypadku, 
b) jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, 
c) jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, 
d) jeżeli działalność spółki zagraża interesowi publicznemu. 

 
165. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, 
b) nie wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, 
c) następuje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru, 
d) następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd. 

 
166. W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą bezwzględnej większości wspólników, 
b) zachowuje ona osobowość prawną, 
c) nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków przed spłaceniem wszystkich zobowiązań, 
d) nie można dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. 
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167. W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) nie może być ustanowiona prokura, 
b) może być ustanowiona prokura, 
c) firma spółki nie ulega zmianie, 
d) dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników. 

 
168. Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) powoduje utratę osobowości prawnej, 
b) następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, 
c) następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, 
d) nie musi być zgłaszane do sądu rejestrowego. 

 
169. Czynności likwidacyjne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują: 
a) upłynnienie majątku spółki, 
b) wypełnienie zobowiązań, 
c) zakończenie interesów bieżących spółki, 
d) powołanie likwidatora. 

 
170. Likwidatorzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) mogą ustanawiać prokurentów, 
b) w granicach swoich kompetencji mają prawo prowadzenia spraw spółki, 
c) ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 
miesiąca od dnia tego ogłoszenia, 
d) ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 
trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. 

 
171. Likwidatorzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) w stosunkach wewnętrznych muszą stosować się do uchwał wspólników, 
b) w granicach swoich kompetencji mają prawo reprezentowania spółki, 
c) sporządzają bilans otwarcia likwidacji, 
d) mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, a nie zostali ustanowieni 
przez sąd. 

 
172. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli: 
a) zawsze dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, 
b) dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
c)  nie  może  być  podzielony  przed  upływem  sześciu  miesięcy  od  daty  ogłoszenia  o  otwarciu  likwidacji  i  wezwaniu 
wierzycieli, 
d) nie może być podzielony przed upływem roku od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 

 
173. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku upadłości spółki: 
a) następuje z chwilą wykreślenia z rejestru, 
b) następuje z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego, 
c) nie następuje, gdy postępowanie upadłościowe kończy się układem, 
d) następuje także wtedy, gdy postępowanie upadłościowe kończy się układem. 

 
174. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a) powinny zostać zniszczone po roku od wykreślenia spółki z rejestru, 
b) mogą zostać zniszczone po roku od wykreślenia spółki z rejestru, 
c) powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników, 
d) może przeglądać każdy, kto ma w tym interes prawny, na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego. 

 
175. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje: 
a) zawsze likwidator spółki, 
b) osoba wskazana w umowie spółki, 
c) likwidator spółki, jeżeli został wskazany do tego w uchwale wspólników, 
d) osoba wskazana przez sąd rejestrowy, jeżeli nie wskazano jej w inny dopuszczalny sposób. 
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176. Wobec  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  za  szkodę  wyrządzoną  działaniem  lub  zaniechaniem  sprzecznym  
z 
prawem odpowiada: 
a) członek rady nadzorczej, 
b) osoba wskazana w umowie spółki, 
c) likwidator spółki, 
d) radca prawny zatrudniony w spółce. 

 
177. Wobec  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  za  szkodę  wyrządzoną  działaniem  lub  zaniechaniem  sprzecznym  
z 
prawem odpowiada: 
a) członek zarządu, chyba że nie ponosi winy, 
b) tylko prezes zarządu, chyba że nie ponosi winy, 
c) członek rady nadzorczej, chyba że nie ponosi winy, 
d) radca prawny zatrudniony w spółce, chyba że nie ponosi winy. 

 
178. Odpowiedzialność prezesa zarządu i pozostałych członków zarządu wobec spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem zarządu spółki sprzecznym z prawem jest: 
a) zawsze subsydiarna, 
b) subsydiarna ze spółką, 
c) subsydiarna ze wspólnikami spółki, 
d) solidarna. 

 
179. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działaniem lub zaniechaniem 
rady nadzorczej spółki sprzecznym z prawem przedawnia się: 
a) z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, 
b) z upływem roku od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, 
c) z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę, 
d) z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. 

 
180. Powództwo   o   odszkodowanie   przeciwko   członkom   organów   spółki   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   oraz   
jej likwidatorom wytacza się według: 
a) miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę, 
b) miejsca siedziby spółki, 
c) miejsca zamieszkania pozwanego, 
d) miejsca, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

 
181. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, za zobowiązania tej 
spółki odpowiadają: 
a) członkowie zarządu solidarnie, 
b) członkowie rady nadzorczej solidarnie, 
c) członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej solidarnie, 
d) wspólnicy spółki. 

 
182. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą: 
a) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, 
b) objęcia wszystkich akcji, 
c) wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, 
d) wpisu spółki do rejestru. 

 
183. Spółka akcyjna powstaje z chwilą: 
a) podpisania statutu przez założycieli, 
b) objęcia wszystkich akcji, 
c) wpisu do rejestru, 
d) wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. 
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184. Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą: 
a) wpisu do rejestru, 
b) zawiązania spółki, 
c) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, 
d) objęcia wszystkich akcji. 

 
185. Statut spółki akcyjnej: 
a) może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej, 
b) nie może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej, 
c) powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, 
d) może być sporządzony w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

 
186. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na: 
a) akcje o równej wartości nominalnej, 
b) udziały o równej wartości nominalnej, 
c) akcje o różnej wartości nominalnej, 
d) akcje i udziały o równej wartości nominalnej. 

 
187. Akcjonariusz spółki akcyjnej: 
a) nie odpowiada za zobowiązania spółki, 
b) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, 
c) odpowiada za zobowiązania spółki, ale tylko do momentu pełnego pokrycia akcji, 
d) odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi akcjonariuszami. 

 
188. W przypadku, gdy wszystkie akcje spółki akcyjnej przysługują jedynemu akcjonariuszowi albo jedynemu 
akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza, składane spółce wymaga: 
a) formy aktu notarialnego, 
b) formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 

 
c) formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
d)  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  a  w  sprawach  przekraczających  zakres  zwykłych  czynności  spółki 
oświadczenie takie wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 
189. Przedmiotem wkładu do spółki akcyjnej nie może 
być: 
a) świadczenie pracy bądź usług, 
b) nieruchomość, 
c) prawo niezbywalne, 
d) wierzytelność. 

 
190. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co 
najmniej: 
a) 5 000 złotych, b) 
50 000 złotych, c) 
100 000 złotych, d) 
500 000 złotych. 

 
191. W spółce akcyjnej wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa 
niż: 
a) 1 złoty, 
b) 10 groszy, 
c) 10 złotych, 
d) 1 grosz. 

 
192. Akcje spółki 
akcyjnej: 
a) nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej, 
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b) mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, 
c) mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, 
d) mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne. 

 
193. Akcje spółki akcyjnej obejmowane za wkłady 
niepieniężne: 
a) powinny być pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, 
b) powinny być pokryte w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki, 
c) powinny być pokryte w całości przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, 
d) powinny być pokryte co najmniej w jednej trzeciej przed zarejestrowaniem spółki. 

 
194. Akcjonariusz spółki akcyjnej nabywa roszczenie o wydanie dokumentu 
akcji: 
a) z dniem rejestracji spółki, 
b) w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki, 
c) w terminie miesiąca od dnia zawiązania spółki, 
d) z dniem pełnego pokrycia akcji. 

 
195. Dokumenty akcji na 
okaziciela: 
a) mogą być wydawane przed pełną wpłatą, 
b) mogą być wydawane po dokonaniu wpłaty co najmniej połowy wartości nominalnej akcji, 
c) nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą, 
d) mogą być wydawane przed pełną wpłatą, jeżeli mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym. 

 
196. Na dowód częściowej wpłaty na akcje spółka akcyjna może 
wydawać: 
a) imienne świadectwa udziałowe, 
b) certyfikaty udziałowe, 
c) imienne świadectwa tymczasowe, 
d) imienne świadectwa założycielskie. 

 
197. Akcje spółki 
akcyjnej: 
a) są podzielne, 
b) mogą mieć różną wartość nominalną, 
c) są niepodzielne, 
d) mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

 
198. Terminy wpłat na akcje w spółce akcyjnej może określać: 
a) statut, 
b) uchwała walnego zgromadzenia, 
c) zarząd, jeżeli został upoważniony do określenia terminów wpłat na akcje przez walne zgromadzenie, 
d) rada nadzorcza. 

 
199. Wniosek o wpis spółki akcyjnej do rejestru powinien zostać podpisany przez: 
a) członków zarządu uprawnionych do reprezentowania spółki, 
b) wszystkich członków zarządu, 
c) wszystkich założycieli spółki, 
d) prokurenta. 

 
200. Nieważność dokumentu akcji spółki akcyjnej powoduje: 
a) brak pieczęci spółki oraz podpisu zarządu, 
b) brak oznaczenia firmy, siedziby i adresu spółki, 
c) brak oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 
d) brak oznaczenia wartości nominalnej, serii i numeru akcji. 

 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

49 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

201. W spółce akcyjnej akcje na okaziciela: 
a) są zbywalne, 
b) mogą być obejmowane w zamian za wkład pieniężny, 
c) są niezbywalne, 
d) mogą być zamienione na akcje imienne, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 

 
202. W spółce akcyjnej zawarcie umowy ograniczającej rozporządzanie akcją: 
a) jest niedopuszczalne, 
b) jest dopuszczalne na czas nieokreślony, 
c) jest dopuszczalne na okres nie dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy, 
d) jest dopuszczalne na okres nie dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy. 

 
203. W spółce akcyjnej przeniesienie akcji imiennej: 
a) następuje przez pisemne oświadczenie albo na dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie, 
b) może nastąpić przez oświadczenie złożone ustnie, 
c) następuje przez pisemne oświadczenie, które dla swej ważności wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie 
poświadczonymi, 
d) wymaga przeniesienia posiadania akcji. 

 
204. Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru: 
a) jest dopuszczalne, 
b) jest dopuszczalne, jeśli akcja została w całości pokryta, 
c) jest nieważne, 
d) jest dopuszczalne za zgodą wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

 
205. W spółce akcyjnej zastawnik może wykonywać prawo głosu z akcji imiennej, na której ustanowiono zastaw, jeżeli: 
a) przewiduje to czynność prawna ustanawiająca zastaw, 
b) w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o ustanowieniu zastawu i o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa 
głosu, 
c) statut spółki nie przewiduje zakazu przyznawania prawa głosu zastawnikowi, 
d) zastaw został ustanowiony na okres dłuższy niż 5 lat. 

 
206. W spółce akcyjnej księga akcyjna jest prowadzona dla: 
a) akcji imiennych, 
b) akcji na okaziciela, 
c) świadectw tymczasowych, 
d) świadectw udziałowych. 

 
207. Akcjonariusz spółki akcyjnej: 
a) może pobierać odsetki od wniesionych wkładów, 
b) nie może pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji, 
c) może pobierać odsetki od posiadanych akcji, 
d) może pobierać odsetki od wniesionych wkładów, ale nie może pobierać odsetek od posiadanych akcji. 

 
208. Uprawnionym do dywidendy za dany rok obrotowy jest: 
a) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w ostatnim dniu roku obrotowego, za który jest wypłacana dywidenda, 
b) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, 
c) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu wypłaty dywidendy, 
d) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu 31 marca roku następującego po roku obrotowym, za który jest 
wypłacana dywidenda. 

 
209. W spółce akcyjnej niepublicznej dywidenda jest wypłacana w dniu: 
a) określonym przez zarząd, 
b) określonym w uchwale walnego zgromadzenia, 
c)  określonym  przez  radę  nadzorczą  -  jeżeli  dzień  wypłaty  dywidendy  nie  został  określony  w  uchwale  walnego 
zgromadzenia, 
d) określonym w statucie spółki. 
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210. Zarząd spółki akcyjnej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli: 
a) statut spółki upoważnia zarząd do wypłaty zaliczki, 
b) spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki, 
c) zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje stratę, 
d) walne zgromadzenie wyraziło zgodę na wypłatę zaliczki. 

 
211. Jednej akcji można 
przyznać: a) nie więcej niż 
jeden głos, b) nie więcej niż 
dwa głosy, 
c) nie więcej niż trzy głosy, 
d) nie więcej niż cztery głosy. 

 
212. Spółka akcyjna może wydawać akcje uprzywilejowane: 
a) w zakresie dywidendy, 
b) w zakresie prawa głosu, 
c) co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki, 
d) upoważniające do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej. 

 
213. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi spółki akcyjnej mogą dotyczyć: 
a) prawa powoływania i odwoływania członków zarządu, 
b) prawa powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, 
c) prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki, 
d) prawa do wydawania członkom zarządu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 

 
214. W celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki, spółka akcyjna może wydawać: 
a) imienne świadectwa udziałowe, 
b) imienne świadectwa depozytowe, 
c) imienne świadectwa założycielskie, 
d) imienne świadectwa tymczasowe. 

 
215. W spółce akcyjnej imienne świadectwa 
założycielskie: 
a) mogą być wydawane najwyżej na okres pięciu lat od chwili zarejestrowania spółki, 
b) dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz 
akcjonariuszy określonej w statucie minimalnej dywidendy, 
c) dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki na takich samych zasadach jak akcje imienne uprzywilejowane w 
zakresie dywidendy, 
d) mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu lat od chwili zarejestrowania spółki. 

 
216. W spółce akcyjnej akcje imienne, z którymi związany jest obowiązek powtarzających się świadczeń 
niepieniężnych: 
a) mogą być zbywane tylko za zgodą spółki, 
b) mogą być zbywane bez ograniczeń, 
c) nie mogą być zbywane, 
d) mogą być zbywane za zgodą spółki po upływie 5 lat od daty rejestracji spółki. 

 
217. W spółce akcyjnej akcje mogą być 
umorzone: 
a) w przypadku, gdy statut tak stanowi, 
b) tylko za zgodą akcjonariusza, 
c) za zgodą akcjonariusza albo bez zgody akcjonariusza, 
d) na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. 

 
218. W spółce akcyjnej umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 
spółkę: 
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a) nie może być dokonane częściej niż co sześć miesięcy, 
b) nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym, 
c) może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym, 
d) nie może być dokonane częściej niż co trzy lata. 

 
219. W spółce akcyjnej przymusowe umorzenie 
akcji: 
a) może nastąpić bez wynagrodzenia, 
b) następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, 
wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału 
miedzy akcjonariuszy, 
c) nie może nastąpić bez wynagrodzenia, 
d) wymaga uchwały walnego zgromadzenia. 

 
220. Świadectwa 
użytkowe to: 
a) dokumenty, które spółka akcyjna może wydawać w zamian za akcje umorzone, 
b) dokumenty bez określonej wartości nominalnej, 
c) dokumenty, które mogą być wydawane wyłącznie jako dokumenty imienne, 
d) dokumenty, które uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 

 
221. Zakaz nabywania przez spółkę wyemitowanych przez nią akcji nie 
dotyczy: 
a) nabycia akcji w celu ich umorzenia, 
b) nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej, 
c) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce przez 
okres co najmniej trzech lat, 
d) nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie. 

 
222. Spółka akcyjna nie może obejmować własnych akcji. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem tego 
zakazu: 
a) objęcie akcji jest nieważne, 
b) członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, nawet jeśli nie 
ponosi winy, 
c) objęcie akcji jest ważne, 

 
d) członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, chyba że nie 
ponosi winy. 

 
223. W spółce akcyjnej ponowne powołanie tej samej osoby na członka zarządu: 
a) jest dopuszczalne, ale każda kolejna kadencja nie może być dłuższa niż trzy lata, 
b) nie jest dopuszczalne, 
c) jest dopuszczalne, ale każda kolejna kadencja nie może być dłuższa niż pięć lat, 
d) może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu. 

 
224. Mandat członka zarządu spółki akcyjnej wygasa: 
a) wskutek śmierci, 
b) wskutek rezygnacji, 
c) najpóźniej z dniem następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, 
d) wskutek odwołania ze składu zarządu. 

 
225. W spółce akcyjnej prokurent może być powołany: 
a) przez każdego z członków zarządu, 
b) wyłącznie za zgodą wszystkich członków zarządu, 
c) za zgodą członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki, 
d) przez innego prokurenta. 
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226. Jeżeli  zarząd  spółki  akcyjnej  jest wieloosobowy,  a  statut nie  określa  sposobu reprezentowania  spółki,  do  
składania oświadczeń w imieniu spółki: 
a) wymagane jest współdziałanie wszystkich członków zarządu, 
b) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, 
c) wymagane jest współdziałanie większości członków zarządu, 
d) uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

 
227. W spółce akcyjnej oświadczenia składane spółce mogą być dokonywane: 
a) wobec jednego członka zarządu, 
b) wyłącznie wobec wszystkich członków zarządu uprawnionych do reprezentowania spółki, 
c) wobec prokurenta, 
d) wobec głównego księgowego. 

 
228. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę akcyjną w formie papierowej i elektronicznej powinny zawierać: 
a) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
c) informację o składzie zarządu spółki i sposobie reprezentacji spółki, 
d) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. 

 
229. W spółce akcyjnej w umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje: 
a) prokurent, 
b) inny członek zarządu, 
c) rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia, 
d) zatrudniony w spółce radca prawny. 

 
230. Członek zarządu spółki akcyjnej nie może bez zgody tej spółki: 
a) zajmować się interesami konkurencyjnymi, 
b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 
c) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej, 
d) posiadać więcej niż 10% udziałów albo akcji w spółce konkurencyjnej. 

 
231. Członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej nie może być: 

 
a) prokurent, 
b) zatrudniony w spółce główny księgowy, 
c) osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu, 
d) kierownik oddziału. 

 
232. Rada nadzorcza spółki akcyjnej: 
a) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 
b) udziela absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków, 
c) dokonuje oceny sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i 
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
d) podejmuje uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty. 

 
233. Rada nadzorcza spółki akcyjnej powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż: 
a) raz w miesiącu, 
b) raz na kwartał, 
c) trzy razy w roku obrotowym, 
d) raz na dwa miesiące. 

 
234. Minimalny skład osobowy rady nadzorczej spółki akcyjnej wynosi: 
a) trzy osoby w spółce niepublicznej i pięć osób w spółce publicznej, 
b) pięć osób w spółce niepublicznej i siedem osób w spółce publicznej, 
c) pięć osób zarówno w spółce publicznej jak i niepublicznej, 
d) trzy osoby zarówno w spółce publicznej jak i niepublicznej. 
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235. Kadencja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej: 
a) nie może być dłuższa niż 3 lata, 
b) może być dłuższa niż 5 lat, 
c) nie może być dłuższa niż 5 lat, 
d) wynosi 3 lata. 

 
236. W spółce akcyjnej uchwały rady nadzorczej zapadają: 
a) zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej, 
b) bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej, 
c) większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut stanowi inaczej, 
d) jednomyślnie, chyba że statut stanowi inaczej. 

 
237. W spółce akcyjnej wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być dokonany na 
wniosek: 
a) co najmniej jednej trzeciej akcjonariuszy, 
b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 
c) każdego z akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane co do głosu, 
d) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. 

 
238. Rada nadzorcza spółki akcyjnej sprawując stały nadzór nad działalnością spółki: 
a) nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, 
b)  może  wydawać  zarządowi  wiążące  polecenia  dotyczące  prowadzenia  spraw  spółki  we  wszystkich  dziedzinach 
działalności spółki, 
c) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki ale tylko w sprawach określonych w 
statucie, 
d) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki ale tylko w sprawach określonych w 
ustawie. 

 
239. Rada nadzorcza spółki akcyjnej może podejmować uchwały: 
a) na posiedzeniu, na którym jest obecna co najmniej połowa członków rady nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali 
zaproszeni, 
b) w trybie pisemnym, jeżeli statut tak stanowi, 
c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli statut tak stanowi, 
d) wyłącznie na posiedzeniu, na którym są obecni wszyscy członkowie rady nadzorczej. 

 
240. W spółce akcyjnej uchwały walnego zgromadzenia 
wymaga: 
a) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, 
b) wydzierżawienie przedsiębiorstwa, 
c) nabycie nieruchomości, chyba, że statut stanowi inaczej, 
d) udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 

 
241. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinno 
być: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 
c) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. 

 
242. Walne  zgromadzenie  spółki  akcyjnej,  które  rozpatruje  i  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  spółki  za  ubiegły  
rok 
obrotowy to: 
a) nadzwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, 
b) zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, 
c) zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, 
d) nadzwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w ciągu roku po upływie roku obrotowego. 
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243. W spółce akcyjnej zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa 
wymaga: 
a) zgody wszystkich członków zarządu, 
b) uchwały walnego zgromadzenia, 
c) zgody rady nadzorczej, 
d) zgody zgromadzenia wspólników. 

 
244. W spółce akcyjnej umowa o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia od akcjonariusza, za cenę przewyższającą 
jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki: 
a) wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, 
b) nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia w przypadku nabycia mienia na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych, 
c) nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia w przypadku nabycia mienia w postępowaniu egzekucyjnym, 
d) wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych głosów. 

 
245. Na kapitał zapasowy w spółce akcyjnej przelewa 
się: 
a) co najmniej 3 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego, 
b) co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej połowy kapitału zakładowego, c) 
co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego, 
d) co najmniej 10 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. 

 
246. Zarząd spółki akcyjnej jest obowiązany zwołać niezwłocznie walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały 
dotyczącej dalszego istnienia spółki w przypadku, gdy: 
a) powziął wiadomość o ogłoszeniu upadłości większościowego akcjonariusza spółki, 
b) bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną 
trzecią kapitału zakładowego, 
c) bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą jedną trzecią kapitału zakładowego, 
d)  bilans  sporządzony  przez  zarząd  wykaże  stratę  przewyższającą  sumę  kapitału  zapasowego  i  połowy  kapitału 
zakładowego. 

 
 

247. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej może zwołać: 
a) zarząd, 
b) rada nadzorcza jeżeli uzna to za wskazane, 
c) akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, 
d) akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jeżeli zostanie do tego upoważniony 
przez sąd rejestrowy. 

 
248. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej niepublicznej mają: 
a) uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na dzień przed odbyciem walnego 
zgromadzenia, 
b) uprawnieni ze świadectw tymczasowych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem 
walnego zgromadzenia, 
c) zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na dzień przed odbyciem 
walnego zgromadzenia, 
d) uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego 
zgromadzenia. 

 
249. Przerwy w obradach walnego zgromadzenia spółki akcyjnej: 
a) nie mogą być zarządzane, 
b) mogą być zarządzane większością dwóch trzecich głosów i łącznie nie mogą trwać dłużej niż 30 dni, 
c) mogą być zarządzane zwykłą większością głosów, 
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d) mogą być zarządzane większością dwóch trzecich głosów i łącznie nie mogą trwać dłużej niż 3 dni. 
 

250. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może odbywać się: 
a) w siedzibie spółki, 
b) w przypadku spółki publicznej – w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są 
przedmiotem obrotu, 
c) w miejscu określonym w statucie, 
d) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
251. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej i wykonywania prawa głosu: 
a) powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, 
b) powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
c) może być udzielone w postaci elektronicznej, 
d) może zostać udzielone w dowolnej formie. 

 
252. Akcjonariusz spółki akcyjnej: 
a) może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji, 
b) może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, 
c) może ustanowić tylko jednego pełnomocnika do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu, 
d) może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. 

 
253. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej nie może być: 
a) zatrudniony w spółce radca prawny, 
b) członek zarządu, 
c) członek rady nadzorczej, 
d) inny akcjonariusz. 

 
254. Powzięcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki akcyjnej wymaga: 
a) większości dwóch trzecich głosów, 
b) jawnego i imiennego głosowania, 
c) bezwzględnej większości głosów, 
d) większości trzech czwartych głosów. 

 
 

255. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym akcjonariuszom: 
a) zapada większością dwóch trzecich głosów, 
b) wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy, 
c) wymaga zgody większości akcjonariuszy, których dotyczy, 
d) nie może zostać podjęta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki. 

 
256. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej zarządza tajne głosowanie w sprawach: 
a) odwołania członka rady nadzorczej, 
b) osobowych, 
c) o pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu, 
d) odwołania likwidatora. 

 
257. Uchwała o przymusowym wykupie akcji wymaga większości: 
a) dwóch trzecich głosów, 
b) trzech czwartych głosów, 
c) 95 % głosów oddanych, 
d) 85% głosów oddanych. 

 
258. Prawo  do  wytoczenia  powództwa  o  uchylenie  uchwały  walnego  zgromadzenia,  która  została  podjęta  
zgodnie  z porządkiem obrad, przysługuje: 
a) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 
b) członkowi rady nadzorczej, 
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c) akcjonariuszowi, który nie był obecny na prawidłowo zwołanym walnym zgromadzeniu, 
d) zarządowi. 

 
259. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej należy wnieść w terminie: 
a) 3 miesięcy od powzięcia uchwały, 
b) miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały, 
c) miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia powzięcia uc hwały, 
d) roku od dnia powzięcia uchwały. 

 
260. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, 
pozwaną spółkę reprezentuje: 
a) przewodniczący rady nadzorczej, 
b) pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie, 
c) zarząd, jeżeli walne zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika, 
d)  kurator  ustanowiony  przez  sąd,  jeżeli  zarząd  nie  może  działać  za spółkę,  a  walne  zgromadzenie  nie  ustanowiło 
pełnomocnika. 

 
261. Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga: 
a) uchwały walnego zgromadzenia, 
b) zgody rady nadzorczej, 
c) wpisu do rejestru, 
d) ogłoszenia. 

 
262. Objęcie nowych akcji w spółce akcyjnej następuje w drodze subskrypcji zamkniętej w przypadku: 
a) gdy akcje zostały zaoferowane w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru, 
b) gdy akcje zostały zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, 
c) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, 
d) gdy akcje zostały zaoferowane wyłącznie pracownikom spółki, którym nie służy prawo poboru. 

 
263. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może być dokonane po: 
a) wpłaceniu co najmniej połowy dotychczasowego kapitału zakładowego, 
b) całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego, 
c) całkowitym wpłaceniu całego dotychczasowego kapitału zakładowego, 
d) wpłaceniu co najmniej trzech czwartych dotychczasowego kapitału zakładowego. 

 
264. Prawo poboru to przysługujące akcjonariuszowi: 
a) prawo objęcia nowych akcji po cenie niższej od wartości nominalnej, 
b) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, 
c) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w liczbie dwukrotnie wyższej od liczby posiadanych akcji, 
d) prawo do objęcia nowych akcji z pominięciem pozostałych akcjonariuszy. 

 
265. Objęcie nowych akcji w  podwyższonym kapitale zakładowym spółki  akcyjnej w  drodze zaoferowania  akcji 
wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru to: 
a) subskrypcja prywatna, 
b) subskrypcja otwarta, 
c) subskrypcja wyłączna, 
d) subskrypcja zamknięta. 

 
266. W spółce akcyjnej podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje: 
a) zarząd za zgodą rady nadzorczej, 
b) zarząd, jeżeli został upoważniony przez statut do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 
c) walne zgromadzenie, 
d) zarząd za zgodą rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. 

 
267. Dokumenty akcji obejmowanych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej mogą być 
wydane 
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akcjonariuszom: 
a) którzy wnieśli wkłady w wysokości co najmniej jednej czwartej wartości nominalnej akcji, 
b) którzy wnieśli w pełni wkłady na pokrycie akcji, 
c) którzy wnieśli wkłady w wysokości co najmniej połowy wartości nominalnej akcji, 
d) którzy nie wnieśli w pełni wkładów na pokrycie akcji. 

 
268. Upoważnienie zarządu spółki akcyjnej do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie 
może obejmować: 
a) upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki, 
b) upoważnienia do przyznawania akcji uprzywilejowanych, 
c) upoważnienia do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 
d)  upoważnienia  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  o  więcej  niż  trzy  czwarte  kapitału  zakładowego  na  dzień 
udzielenia upoważnienia zarządowi. 

 
269. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej obniża się: 
a) w drodze zmiany statutu, 
b) przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, 
c) przez połączenie akcji, 
d) przez umorzenie części akcji. 

 
270. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej zarząd ogłasza wzywając wierzycieli: 
a) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia, 
b) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, 
c) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia informacji o ogłoszeniu, d) 
do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia informacji o ogłoszeniu. 

 
271. Warranty subskrypcyjne to: 
a) dokumenty potwierdzające przysługujące akcjonariuszom prawo poboru, 
b) papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem 
prawa poboru, 
c) dokumenty wydawane akcjonariuszom na potwierdzenie dokonania częściowej wpłaty na akcje, 
d) papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do uczestnictwa w podzial e zysku spółki w 
granicach określonych przez statut. 

 
272. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego: 
a) po upływie miesiąca od dnia jej powzięcia, 
b) przed upływem trzech tygodni od dnia jej powzięcia, 
c) po upływie trzech miesięcy od dnia jej powzięcia, 
d) po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. 

 
273. Rozwiązanie spółki akcyjnej powodują: 
a) ogłoszenie upadłości spółki, 
b) uchwała walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 
c) ogłoszenie upadłości większościowego akcjonariusza spółki, 
d) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki. 

 
274. Otwarcie likwidacji spółki akcyjnej następuje z dniem: 
a) powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki, 
b) ogłoszenia o rozwiązaniu spółki, 
c) uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, 
d) ogłoszenia upadłości większościowego akcjonariusza spółki. 

 
275. W przypadku likwidacji spółki akcyjnej, czynnościami likwidacyjnymi są: 
a) zakończenie bieżących interesów spółki, 
b) ściągnięcie wierzytelności spółki, 
c) wypełnienie zobowiązań spółki, 
d) upłynnienie majątku spółki. 
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276. W procesie likwidacji spółki akcyjnej, likwidatorzy spółki: 
a) mogą podejmować wszelkie nowe interesy, 
b) mogą podejmować nowe interesy tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku, 
c) nie mogą podejmować żadnych nowych interesów, 
d) mogą podejmować nowe interesy tylko za zgodą sądu rejestrowego. 

 
277.  W  spółce  akcyjnej  do  bilansu  likwidacyjnego  sporządzanego  przez  likwidatorów  należy  przyjąć  wszystkie  
składniki aktywów: 
a) według wartości księgowej, 
b) według wartości zbywczej, 
c) według wyceny sporządzonej przez spółkę nie wcześniej niż w ciągu dwóch lat przed dniem otwarcia likwidacji, 
d) według wyceny sporządzonej przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. 

 
278. W okresie likwidacji spółki akcyjnej: 
a) prokura nie może być ustanowiona, 
b) prokura może być ustanowiona tylko za zgodą wszystkich likwidatorów, 
c) prokura może być ustanowiona tylko za zgodą sądu rejestrowego, 
d) prokura może być ustanowiona. 

 
279. Likwidatorami spółki akcyjnej są: 
a) członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej, 
b) osoby ustanowione przez sąd rejestrowy - w przypadkach wskazanych w ustawie, 
c) osoby wybrane przez radę nadzorczą po otwarciu likwidacji, 
d) członkowie rady nadzorczej. 

 
 

280. W procesie likwidacji spółki akcyjnej sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień: 
a) otwarcia likwidacji, 
b) poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, 
c) złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, 
d) zakończenia podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 

 
281. Likwidatorzy spółki akcyjnej powinni: 
a) ogłosić trzykrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, 
b) wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia, 
c) wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia, 
d) ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. 

 
282. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych możliwe jest połączenie: 
a) spółki akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b) jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c) spółki komandytowej ze spółką partnerską, 
d) spółki komandytowo – akcyjnej ze spółką akcyjną w upadłości. 

 
283. Spółka osobowa może się łączyć: 
a) wyłącznie z inną spółką osobową, 
b) ze spółką kapitałową, 
c) z inną spółką osobową tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej, 
d) ze spółką kapitałową, nie może jednakże być spółką przejmującą. 

 
284. Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące rodzaje połączenia spółek: 
a) łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, 
b) łączenie się przez przejęcie, 
c) łączenie się zorganizowanych części przedsiębiorstwa, 
d)  łączenie  się  przez  wniesienie  wkładu  rzeczowego  w  postaci  akcji  spółki  przejmowanej  na  podwyższony  kapitał 
zakładowy spółki przejmującej. 
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285. O   ile   umowa/statut   spółki   nie   przewiduje   surowszych   warunków,   uchwały   zgromadzenia   
wspólników/walnego zgromadzenia spółek niepublicznych w sprawie połączenia wymagają: 
a) bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 całego kapitału zakładowego, 
b) większości 2/3 głosów, 
c) większości 3/4 głosów, 
d) większości 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 
286. Zgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych dotyczącymi podziału spółek: 
a) spółkę kapitałową można podzielić na dwie spółki kapitałowe, 
b) spółkę kapitałową można podzielić na więcej niż dwie spółki kapitałowe, 
c) spółka osobowa nie podlega podziałowi, 
d) spółkę osobową można podzielić na nie więcej niż dwie spółki osobowe. 

 
287. Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące rodzaje podziału spółek: 
a) przez wydzielenie, 
b) przez likwidację i zawiązanie nowej spółki, 
c) przez zawiązanie nowych spółek, 
d) przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki. 

 
288. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych opinia biegłego odnośnie planu podziału spółki: 
a) powinna być sporządzona w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jego wyznaczenia, 
b) powinna być sporządzona w terminie określonym przez sąd nie dłuższym niż 2 miesiące od jego wyznaczenia, 
c) powinna zawierać stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów/akcji jest ustalony należycie, 
d) powinna zawierać wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów/ akcji dzielonej spółki. 

 
289. Podział przez wydzielenie może być dokonany, przez: 
a) przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują 
wspólnicy spółki dzielonej, 
b) zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek, 
c) przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną, 
d) przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki. 

 
290. O  zamiarze  dokonania podziału  spółki  dzielonej i przeniesienia  jej majątku na spółki  przejmujące bądź spółki  
nowo zawiązane zarządy uczestniczących w podziale spółek powinny: 
a) zawiadomić wspólników nie mniej niż trzykrotnie, 
b) zawiadomić wspólników dwukrotnie, 
c) zawiadomić wspólników w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, 
d) zawiadomić wspólników w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń. 

 
291. Spółka partnerska może być przekształcona w: 
a) spółkę  komandytową, 
b) spółkę komandytowo-akcyjną, 
c) spółkę kapitałową, 
d) spółkę cywilną. 

 
292. Spółka kapitałowa nie może być przekształcona: 
a) w inną spółkę kapitałową, 
b) w spółkę komandytowo-akcyjną, 
c) w spółkę cywilną, 
d) jeżeli znajduje się w stanie upadłości. 

 
293. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych możliwe jest przekształcenie: 
a) spółki cywilnej w każdą spółkę handlową, 
b) spółki cywilnej w każdą spółkę kapitałową, 
c) spółki cywilnej w spółkę jawną, 
d) spółki cywilnej w spółkę komandytową. 
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294. Kodeks  spółek  handlowych  przewiduje  możliwość  przekształcenia  przez  przedsiębiorcę  będącego  osobą  
fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą formy prowadzonej działalności w: 
a) spółkę cywilną, 
b) spółkę jawną, 
c) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednego wspólnika, 
d) jednoosobową spółkę kapitałową. 

 
295. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółce przekształconej: 
a) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, 
b) bezwzględnie pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed 
jej przekształceniem, 
c)  pozostaje  podmiotem  w  szczególności  zezwoleń,  koncesji  oraz  ulg,  które  zostały  przyznane  spółce  przed  jej 
przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej, 
d) przysługują tylko prawa i obowiązki spółki przekształcanej wskazane w planie przekształcenia. 

 
296. Do przekształcenia spółki kapitałowej niezbędne są: 
a) plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami, 
b) opinia biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności planu przekształcenia, 
c) dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej, 
d) zgoda rady nadzorczej spółki przekształcanej. 

 
297. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną następuje 
jeżeli: 
a) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, 
większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze, 
b) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, 
większością dwóch trzecich głosów, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze, 
c) spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe, co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe, chyba że 
prowadzi działalność przez krótszy okres, 
d) kapitał zakładowy spółki akcyjnej będzie nie niższy od kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
298. Wspólnik spółki 
przekształcanej: 
a) traci prawa i obowiązki, które nie są zgodne z przepisami ustawy o spółce przekształconej, gdyż wygasają one z mocy 
prawa, 
b) którego prawa wygasają ma wobec spółki przekształconej roszczenie o uzyskanie stosownego wynagrodzenia, 
c) którego prawa wygasają nie ma wobec spółki przekształconej roszczenia o uzyskanie stosownego wynagrodzenia, 
d) który był zobowiązany wobec spółki przekształcanej do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, może się zwolnić 
od tego obowiązku wobec spółki przekształconej za zapłatą stosownego wynagrodzenia. 

 
299. W przypadku podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie z przeniesieniem części  majątku spółki dzielonej na 
istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu: 
a) wpisu do rejestru nowej spółki, 
b) wykreślenia spółki dzielonej z rejestru, 
c) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, 
d) zakończenia postępowania likwidacyjnego. 

 
300. Do kapitału zapasowego spółki akcyjnej 
wpływają: 
a) nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, 
b) dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o 
ile nie będą one użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat, 
c) środki pochodzące ze zbycia nieruchomości spółki, 
d) co najmniej 10% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. 

 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

61 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

301. Ustawa  z  dnia  3 marca  2000  r.  o  wynagradzaniu  osób kierujących niektórymi  podmiotami  prawnymi  (tzw.  
ustawa 
kominowa) nie ma zastosowania do: 
a) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, b) 
spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, c) 
spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 
50% liczby akcji, 
d) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
w których udział Skarbu Państwa lub udział jednostek samorządu terytorialnego nie przekracza 50% kapitału zakładowego 
lub 50% liczby akcji. 

 
302. Przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi stosuje 
się 
do: 
a) członków zarządów spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego 
lub 50% liczby akcji, 
b) radców prawnych lub adwokatów zatrudnionych w spółkach prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa 
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 
c)  głównych  księgowych  spółek  prawa  handlowego,  w  których  udział  Skarbu  Państwa  przekracza  50%  kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji, 
d) syndyków spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 
liczby akcji. 

 
 

303. Członkowi rady nadzorczej spółki akcyjnej, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% liczby akcji 
przysługują: 
a) wynagrodzenie miesięczne, 
b) ubezpieczenie osobowe, 
c) świadczenia dodatkowe, o ile zostały przyznane, 
d) nagroda roczna, o ile zostanie przyznana przez walne zgromadzenie. 

 
304. Zatrudniony na podstawie umowy o pracę członek zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, z 
tytułu pełnionej funkcji może otrzymać: 
a) wynagrodzenie miesięczne, 
b) prowizję z zysku, 
c) nagrodę z zakładowego funduszu nagród, 
d) nagrodę roczną. 

 
305. W jednoosobowej spółce prawa handlowego utworzonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego świadczenie dodatkowe może zostać przyznane: 
a) wiceprezesowi zarządu, 
b) członkowi zarządu, 
c) głównemu księgowemu, 
d) członkowi rady nadzorczej. 

 
306. Ustawa  z  dnia  3 marca  2000  r.  o  wynagradzaniu  osób kierujących niektórymi  podmiotami  prawnymi  (tzw.  
ustawa 
kominowa) ma zastosowanie do: 
a) członka zarządu spółki akcyjnej, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% liczby akcji, 
b) do osoby prawnej, z którą jednoosobowa spółka prawa handlowego utworzona przez Skarb Państwa zawarła umowę o 
świadczeniu usług w zakresie zarządzania, 
c) do osoby fizycznej pełniącej funkcję członka zarządu jednoosobowej spółki prawa handlowego utworzonej przez Skarb 
Państwa, z którą spółka ta zawarła umowę o świadczeniu usług w zakresie zarządzania, o ile taki członek zarządu posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem, 
d) członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji, który 
został wybrany przez pracowników. 
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307. Wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z większościowym udziałem 
Skarbu 
Państwa, ustala: 
a) organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa, 
b) rada nadzorcza, 
c) zgromadzenie wspólników, 
d) komisja rewizyjna. 

 
308. Wynagrodzenie miesięczne członka zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę lub innej umowy ustala: 
a) minister Skarbu Państwa, 
b) rada nadzorcza, 
c) zgromadzenie wspólników, 
d) organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa. 

 
309. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub 
spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, może wynosić: 
a) 0,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
b) jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
c) dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
d) 0,1 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 

czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

310. Zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(tzw. ustawą kominową) osoba będąca członkiem rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział 
Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego nie może być jednocześnie: 
a) członkiem rady nadzorczej innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział Skarbu Państwa przekracza 
50% kapitału zakładowego, 
b) członkiem rady nadzorczej jednoosobowej spółki akcyjnej utworzonej przez Skarb Państwa, 
c)  członkiem  rady  nadzorczej  spółki  prawa  handlowego,  w  której  udział  spółki  z  ponad  50  %  udziałem  jednostek 
samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 
d) członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego utworzonej przez Skarb Państwa, w której udział Skarbu Państwa 
nie przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. 

 
311. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 
100% 
udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji nie może przekroczyć: 
a) czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
b) jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
c) sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
d) określonej w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawie kominowej) 
krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
312. Prezesowi zarządu spółki akcyjnej, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 
liczby akcji może być przyznana odprawa: 
a) w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego, 
b) w wysokości nie wyższej niż jednokrotność wynagrodzenia miesięcznego, 
c)  jeżeli  rozwiązano  z  nim  umowę  będąca podstawą zatrudnienia, z  innych  przyczyn  niż  naruszenie  podstawowych 
obowiązków ze stosunku zatrudnienia, 
d) w wysokości 0,5 krotności wynagrodzenia miesięcznego. 
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313. Świadczenia dodatkowe w ciągu roku dla członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki prawa handlowego 
utworzonej przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: 
a)   mogą   przekroczyć   dwunastokrotność   przeciętnego   miesięcznego   wynagrodzenia   przyjętego   dla   ustalenia 
wynagrodzenia miesięcznego tej osoby, 
b) nie mogą zostać przyznane, 
c)  nie  mogą  przekroczyć  dwunastokrotności  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  przyjętego  dla  ustalenia 
wynagrodzenia miesięcznego tej osoby, 
d) mogą zostać przyznane tylko dwa razy w ciągu roku przy czym ich łączna maksymalna wartość nie może przekroczyć 
dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tej 
osoby. 

 
314. Członkowi zarządu spółki prawa handlowego, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego 
lub 
50% liczby akcji mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia: 
a) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 2 lata, 
b) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 
do pracy, 
c) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych, 
d) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego. 

 
315. Odprawę pieniężną w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 
do 
pracy dla prezesa zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa może przyznać: 
a) rada nadzorcza, 
b) komisja rewizyjna, 
c) właściwy organ z własnej inicjatywy, 
d) właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej. 

 
316. Nagrodę roczną dla członka zarządu spółki prawa handlowego, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% 
kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji przyznaje: 
a) prezes zarządu tej spółki, 
b) właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego, 
c) organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy, 
d) walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników. 

 
317. Nagroda roczna dla członków zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa może być przyznana, jeżeli spółka: 
a) poprawiła wyniki finansowe, 
b) wzmocniła pozycję rynkową lub branżową, 
c) terminowo regulowała zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym, 
d) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

 
318. W  spółce  kapitałowej,  w  której  ponad  połowa  akcji  należy  do  Skarbu  Państwa    członkowie  zarządu  
powoływani  i odwoływani są przez: 
a) zgromadzenie wspólników po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, 
b) walne zgromadzenie po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, 
c) radę nadzorczą, 
d) komisję rewizyjną. 

 
319. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ponad 
połowa udziałów należy do Skarbu Państwa członkowie zarządu wybrani przez pracowników powoływani są: 
a) przez zgromadzenie wspólników po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą, 
b) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, 
c) bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, 
d) przez organ powołujący zarząd, dla którego wynik wyborów jest wiążący. 

 
320. W   jednoosobowej   spółce   Skarbu   Państwa   powstałej   w   wyniku   komercjalizacji   rada   nadzorcza   
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przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w celu powołania członków zarządu: 
a) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu, 
b) w przypadku rezygnacji członka zarządu wybranego przez pracowników, 
c) w przypadku upływu kadencji dotychczasowego członka zarządu, który nie został wybrany przez pracowników, 
d) w przypadku rezygnacji członka zarządu, który nie został wybrany przez pracowników. 

 
321. Wszczynając  postępowanie  kwalifikacyjne,  o  którym  mowa  w  art.  19a  ustawy  komercjalizacji  i  prywatyzacji,  
rada nadzorcza zobowiązana jest określić w drodze uchwały, w szczególności: 
a) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania, 
b) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów, 
c) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia, 
d) sposób postępowania z dokumentami zawartymi w zgłoszeniach kandydatów po zakończeniu postępowania. 

 
322. Kandydat na członka zarządu spółki, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa musi legitymować się: 
a) ukończeniem studiów wyższych, 
b) co najmniej pięcioletnim stażem pracy, 
c) co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym, 
d) posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 
323. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej powstałej w wyniku 
komercjalizacji, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, mającego odpowiadać za jej finanse, rada 
nadzorcza ocenia w szczególności wiedzę w zakresie: 
a) rachunkowości, 
b) finansów przedsiębiorstwa, 
c) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, 
d) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników. 

 
324. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki kapitałowej, w której ponad 
połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa: 
a)  termin  przyjmowania  zgłoszeń  nie  może  być  krótszy  niż  21  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  o  postępowaniu 
kwalifikacyjnym, 
b) dopuszczenie przez radę nadzorczą tylko jednego kandydata nie wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego, 
c) zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone 
po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, 
d) rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania 
kandydatów. 

 
325. Z  przeprowadzonego  postępowania  kwalifikacyjnego  na  stanowisko  członka  zarządu  spółki  akcyjnej  lub  
spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, w której 
ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa, sporządza się protokół, który nie musi zawierać: 
a) podstawy prawnej przeprowadzanych czynności, 
b) listy kandydatów biorących udział w postępowaniu, 
c) opisu przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał, 
d) treści przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyników postępowania. 

 
326. W jednoosobowych spółkach akcyjnych Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa zarząd 
może powołać: 
a) wyłącznie rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, 
b) wyłącznie rada nadzorcza, 
c) walne zgromadzenie, 
d) rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 
327. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku 
komercjalizacji: 
a) członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, 
b) dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej 
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przez pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków, 
c)  na  pisemny  wniosek  co  najmniej  25%  ogółu  pracowników  spółki  przeprowadza  się  głosowanie  o  odwołanie 
przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej, 
d) członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły stosowny egzamin. 

 
328. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku 
komercjalizacji: 
a) może ważnie podejmować uchwały jedynie, jeżeli posiada w składzie przedstawicieli pracowników wybranych w trybie 
określonym w statucie/umowie spółki, 
b) powinna posiadać w składzie co najmniej trzy piąte osób wybranych przez pracowników, 
c) posiada w składzie przedstawicieli pracowników wybranych przez ogólne zebranie pracowników (delegatów), 
d) może ważnie podejmować uchwały także w przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli pracowników, rolników 
lub rybaków do składu rady. 

 
329. W spółce akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym 
akcjonariuszem: 
a)  postanowienia  statutu  dotyczące  powoływania  i  odwoływania  członków  rady  nadzorczej  mogą  być  dowolnie 
zmienione, 
b) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej w radzie 

liczącej do pięciu członków, 
c) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej w radzie 
liczącej do sześciu członków, 
d) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru trzech członków rady nadzorczej w radzie 
liczącej od siedmiu do dziesięciu członków. 

 
330. Wybory przedstawicieli pracowników do składu rady nadzorczej spółki kapitałowej powstałej w wyniku komercjalizacji 
są: 
a) bezpośrednie, 
b) tajne, 
c) proporcjonalne, 
d) wiążące dla walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników. 

 
331. Członkami rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji nie mogą być 
osoby: 
a) zatrudnione w biurach poselskich na podstawie umowy zlecenia, 
b) zatrudnione w biurach senatorskich na podstawie umowy zlecenia, 
c) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań, 
d) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy zlecenia. 

 
332. W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji: 
a) zawsze działa rada nadzorcza, 
b) można nie ustanawiać rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c) pierwsza rada nadzorcza liczy pięć osób, 
d) można nie ustanawiać rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prawo kontroli wykonuje wówczas 
komisja rewizyjna. 

 
333. W  spółce,  w  której  ponad  połowa  akcji/udziałów  należy  do  Skarbu  Państwa  nie  będącej  jednoosobową  
spółką  o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne, w celu powołania: 
a) członka rady nadzorczej, 
b) członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy produkcji, 
c) członka zarządu wybranego przez pracowników, 
d) członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. 

 
334. W spółce z o.o. powstałej w wyniku komercjalizacji ze 100% udziałem Skarbu Państwa: 
a) zawsze działa rada nadzorcza, 
b) można nie ustanawiać rady nadzorczej, 
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c) prawo kontroli może wykonywać Skarb Państwa, 
d) prawo kontroli może wykonywać pełnomocnik wspólnika. 

 
335. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej, w której ponad połowa akcji należy do 
Skarbu 
Państwa: 
a) przeprowadza rada nadzorcza, 
b) może być przeprowadzone przez pełnomocnika akcjonariusza, 
c) nie może dotyczyć wyłonienia więcej niż jednego kandydata do składu zarządu, 
d) wszczyna się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu. 

 
336. W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji: 
a)  do  pełnienia  funkcji  prezesa  pierwszego  zarządu  powołuje  się  dyrektora  komercjalizowanego  przedsiębiorstwa 
państwowego, 
b) członków zarządu odwołuje rada nadzorcza, 
c) członków zarządu powołuje rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, 
d)  pracownicy  wybierają  jednego  członka  zarządu,  jeżeli  średnioroczne  zatrudnienie  w  spółce  wynosi  powyżej  500 
pracowników. 

 
 

337. W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa posiada mniej niż połowę 
akcji/udziałów: 
a)  pracownicy  wybierają  jednego  członka  zarządu,  jeżeli  średnioroczne  zatrudnienie  w  spółce  wynosi  powyżej  500 
pracowników, 
b) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej w radzie 
liczącej do sześciu członków, 
c)  pracownicy  albo  pracownicy  i  rolnicy  lub  rybacy  zachowują  prawo  wyboru  członków  rady  nadzorczej,  jeżeli 
średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników, 
d) pracownicy nie mają uprawnień do posiadania swoich przedstawicieli w organach spółek, bo mogą wpływać na decyzje 
personalne poprzez wykonywanie praw z akcji/ udziałów. 

 
338.  W jednoosobowej spółce kapitałowej Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji członkowie rady nadzorczej 
nie mogą: 
a) pozostawać w stosunku pracy ze spółką, z wyjątkiem osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników, 
b) świadczyć usług na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego niż stosunek pracy, 
c)  posiadać  akcji  lub  udziałów  u  przedsiębiorców  tworzonych  przez  spółkę  nie  dopuszczonych  do  obrotu  na rynku 
regulowanym, 
d)  wykonywać  zajęć,  które  pozostawałyby  w  sprzeczności  z  ich  obowiązkami  albo  mogłyby  wywołać  podejrzenie  o 
stronniczość lub interesowność. 

 
339. Członkami rady nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, w której jedynym akcjonariuszem/udziałowcem 
jest 
Skarb Państwa mogą być wyłącznie osoby, które: 
a) nie pozostają w stosunku pracy ze spółką, z wyjątkiem osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników, 
b) nie wykonują zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o 
stronniczość lub interesowność, 
c)  są  zatrudnione  w  biurach  poselskich,  senatorskich,  poselsko-senatorskich  lub  biurach  posłów  do  Parlamentu 
Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 
d) nie są zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę. 

 
340. W spółkach powstałych w drodze komercjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy 
akcji/udziałów spółki: 
a)  pracownicy  wybierają  jednego członka zarządu,  jeżeli zatrudnienie  w  spółce  na  koniec  roku obrotowego wynosi 
powyżej 500 pracowników, 
b) zasady oraz tryb wyboru i odwołania przez pracowników członka zarządu określa statut/umowa spółki, 
c) reprezentant Skarbu Państwa w zarządzie spółki  nie może jednocześnie wchodzić w skład organów partii politycznych 
reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań, 
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d) wynik wyborów przedstawicieli pracowników do zarządu spółki jest wiążący dla organu powołującego zarząd. 
 

341. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów  należy do Skarbu 
Państwa może sprzedawać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość 
przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro: 
a) wyłącznie innym spółkom z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 
b) w drodze oferty ogłoszonej publicznie, 
c) w trybie zamówień publicznych, 
d) w drodze przetargu. 

 
342. Powstała w wyniku komercjalizacji spółka z o.o. z większościowym udziałem Skarbu Państwa może sprzedawać 
składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w 
złotych kwoty 
5.000 euro bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli: 
a) na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, 
b) przedmiotem jest nieruchomość, a cena jest nie niższa niż 2/3 ceny wywoławczej, 
c) została utrzymana cena wywoławcza, w przypadku innych niż nieruchomość składników aktywów trwałych, 
d) na uprzednio ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. 

 
343. W spółce kapitałowej z ponad 50% udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji zbycie nabytych 
lub 
objętych akcji innej spółki: 
a) nie wymaga zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, 
b) wymaga zgody rady nadzorczej, jeżeli cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, ale nie 
przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 euro, 
c) zawsze wymaga przetargu, 
d) wymaga uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia określającej  warunki i tryb zbycia. 

 
344. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu  
przepisów o rachunkowości: 
a)  w  spółce  kapitałowej  z  większościowym  udziałem  Skarbu  Państwa  powstałej  w  wyniku  komercjalizacji  wymaga 
przeprowadzenia przetargu niezależnie od wartości, 
b) w spółce kapitałowej powstałej w wyniku komercjalizacji, po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji/udziałów 
może się odbywać bez przeprowadzenia przetargu, 
c) w spółce kapitałowej powstałej w wyniku komercjalizacji, po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji/udziałów 
może się odbywać bez przeprowadzenia przetargu, o ile zbycie zostanie przeprowadzone w trybie oferty ogłoszonej 
publicznie, negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia albo aukcji ogłoszonej publicznie, 
d) w spółce kapitałowej z większościowym udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji jest zawsze 
nieważna bez zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia. 

 
345. Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości spółki powstałej w 
wyniku 
komercjalizacji: 
a) może prowadzić wyłącznie spółka, 
b) może prowadzić podmiot gospodarczy na zlecenie spółki, 
c) obwieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym, 
d)  obwieszcza  się  w  dzienniku  o  zasięgu  ogólnopolskim,  jeżeli  cena  wywoławcza  będącej  przedmiotem  przetargu 
nieruchomości przewyższa równowartość w złotych kwoty 40.000 euro. 

 
346. W  przetargu  na  sprzedaż  składników  aktywów  trwałych  w  rozumieniu  przepisów  rachunkowości  należących  
do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 
a) członkowie zarządu tej spółki, 
b) członkowie rady nadzorczej tej spółki, 
c) inne spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 
d) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu. 

 
347. W przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości należących do spółki 
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akcyjnej powstałej  w  wyniku  komercjalizacji, w  której  ponad połowa ogólnej  liczby  akcji  należy  do Skarbu Państwa 
wadium: 
a) jest warunkiem przystąpienia do przetargu, 
b) wynosi 15% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika, 
c) przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, 
d) złożone przez nabywcę w gotówce zostanie zarachowane na poczet ceny. 

 
348. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu 
Państwa może sprzedawać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia 
przetargu, jeżeli: 
a) wartość sprzedawanych składników przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, 
b)  sprzedaż dotyczy  akcji  lub  innych  składników finansowego majątku trwałego, a warunki i  tryb sprzedaży  określa 
uchwała walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników lub statut/umowa spółki, 
c) sprzedaż następuje w postępowaniu  likwidacyjnym,  na zasadach określonych  uchwałą walnego 
zgromadzenia/zgromadzenia wspólników i z zachowaniem odrębnych przepisów, 
d) przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą ni ż 50 
% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy. 
 
349. W przetargu organizowanym przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby 
akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, których równowartość przekracza w złotych kwotę 5.000 euro: 
a) przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych, 
b) sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, 
c) złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu, 
d) cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jeżeli wartości tej nie można ustalić niższa od 
wartości księgowej netto. 

 
350. Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości, których równowartość 
przekracza w złotych kwotę 5.000 euro, przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej 
liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa przeprowadza się w formach: 
a) przetargu ustnego, 
b) przetargu pisemnego, 
c) licytacji elektronicznej, 
d) aukcji ogłoszonej publicznie. 

 
351. Zawarcie przez spółkę, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa umowy równowartości w złotych 
kwoty 
5500 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu: 
a) wymaga zgody rady nadzorczej, 
b) wymaga zgody walnego zgromadzenia, 
c) wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
d) jest nieważne bez zgody właściwego organu. 

 
352. Rada 
Nadzorcza: 
a) w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa może liczyć do 9 osób, 
b) pierwszej kadencji, w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji liczy pięć osób, 
c) powołuje i odwołuje członków zarządu w spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, 
d) wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, umowy 
darowizny o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 5.000 euro. 

 
 

353. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej rozporządzającej składnikami aktywów trwałych w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów 
trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 
w złotych kwoty 50.000 euro: 
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a) wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
b) jest nieważne bez zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
c)  nie  wymaga  zgody  ministra  właściwego  do  spraw  Skarbu  Państwa  w  przypadku  jednoosobowych  spółek  Skarbu 
Państwa, w których minister ten wykonuje prawa z akcji lub udziałów, jeżeli na mocy postanowień statutu albo umowy 
spółki na jej dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników, 
d) nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli przedstawiciele Skarbu Państwa w radzie 
nadzorczej z spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji wyrazili w uchwale 
zgodę na jej dokonanie. 

 
354. Wniosek państwowej osoby prawnej o zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami 
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, 
rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia 
przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, powinien zawierać: 
a) przedmiot rozporządzenia, 
b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, 
c) opinię rady nadzorczej, 
d) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie. 

 
355. Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa nie powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego 
sprzedaje nieruchomość stanowiącą rzeczowe aktywo trwałe, której wartość rynkowa przekracza równowartość w 
złotych kwoty 
50.000 euro: 
a) pod rygorem nieważności w drodze przetargu, 
b) za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
c) za zgodą rady nadzorczej wyrażoną w uchwale, 
d) za zgodą Komisji Europejskiej. 

 
356. Zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub 
inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia przekraczającej  równowartość w złotych 
kwoty 50.000 euro: 
a) obowiązuje nie dłużej niż dwa lata, 
b) jest wyrażana na czas oznaczony, 
c) może być wydana z zastrzeżeniem warunków, 
d) może być wyrażona na czas nieoznaczony. 

 
357. Zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub 
inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia przekraczającej  równowartość w złotych 
kwoty 50.000 euro, wymaga: 
a) czynność prawna dokonywana przez przedsiębiorstwo państwowe, 
b) rozporządzenie akcjami i obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym przez jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa, 
c) czynność prawna spółki z 50 % udziałem Skarbu Państwa i 50 % udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 
d)  czynność  prawna  jednoosobowej  spółki  Skarbu  Państwa  powstałej  w  wyniku  przekształcenia  przedsiębiorstwa 
państwowego. 

 
358. Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w kwestii 
składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i 
prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przekraczającej 
równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, jeżeli: 
a) zamierzają nimi rozporządzić, 
b) zamierzają oddać te składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, 
c) zamierzają wnieść je jako wkład do spółki, 
d) zamierzają wnieść je jako wkład do spółdzielni. 
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359. Zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub 
inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, potrzebuje: 
a) jednostka organizacyjna, posiadającą osobowość prawną, której mienie jest w całości mieniem państwowym, 
b) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie powstała w wyniku komercjalizacji, 
c) spółka z o.o. powstała w wyniku komercjalizacji, w której wspólnikami są Skarb Państwa oraz spółka ze 100% udziałem 
Skarbu Państwa, 
d) spółka ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

 
360. Sprzedaż przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa powstałą w wyniku komercjalizacji nieruchomości, stanowiącej 
składnik aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczony do rzeczowych aktywów trwałych o 
wartości rynkowej i cenie wywoławczej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, wymaga 
a) zgody rady nadzorczej pod rygorem nieważności, 
b) zgody walnego zgromadzenia na obniżenie ceny sprzedaży, 
c) przetargu ustnego, 
d) przetargu pisemnego. 

 
 

361. Do chwili ustanowienia zarządu, spółka akcyjna w organizacji może być reprezentowana 
przez: 
a) wszystkich założycieli działających łącznie, 
b) pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli, 
c) pełnomocnika ustanowionego uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów założycieli, 
d) każdego z założycieli działającego samodzielnie. 

 
362. Akcje spółki akcyjnej obejmowane w zamian za wkłady 
niepieniężne: 
a) powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, 
b) nie mogą być zbyte przed dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, 
c) mogą być zbyte przed dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, 
d) do czasu zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym 
nastąpiło pokrycie tych akcji, powinny być zatrzymane w spółce. 

 
363. Jeżeli akcje spółki akcyjnej są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i 
pieniężne, wówczas kapitał zakładowy spółki o wartości nominalnej 100.000 złotych: 
a) powinien być pokryty w całości przed zarejestrowaniem spółki, 
b) powinien być pokryty co najmniej w jednej czwartej jego wysokości przed zarejestrowaniem spółki, 
c) powinien być pokryty co najmniej w dziewięciu dziesiątych jego wysokości przez zarejestrowaniem spółki, 
d) powinien być pokryty co najmniej w trzech czwartych jego wysokości przez zarejestrowaniem spółki. 

 
364. W spółce akcyjnej użytkownik może wykonywać prawo głosu ze świadectwa tymczasowego, na którym 
ustanowiono użytkowanie: 
a)  jeżeli  w  księdze  akcyjnej  dokonano  wzmianki  o  ustanowieniu  użytkowania  i  o  upoważnieniu  użytkownika  do 
wykonywania prawa głosu, 
b) niezależnie od tego czy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o upoważnieniu użytkownika do wykonywania prawa 
głosu, 
c) jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca użytkowanie, 
d) niezależnie od tego, czy czynność prawna ustanawiająca użytkowanie przewiduje przyznanie użytkownikowi takiego 
prawa. 

 
365. W spółce akcyjnej akcje uprzywilejowane w zakresie 
dywidendy: 
a) mogą przyznawać akcjonariuszowi dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do 
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, 
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b) korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami, 
c) mogą przyznawać akcjonariuszom dywidend, która przewyższa nie więcej niż o jedną trzecią dywidendę przeznaczoną 
do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, 
d) nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przez pozostałymi akcjami. 

 
366. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi spółki akcyjnej 
wygasają: 
a) z upływem 10 lat od daty rejestracji spółki, 
b) w przypadku ogłoszenia upadłości uprawnionego, 
c) najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki, 
d) z dniem otwarcia likwidacji spółki. 

 
367. Nabycie akcji własnych przez spółkę akcyjna w celu zaoferowania tych akcji do nabycia osobom, które były 
zatrudnione w 
spółce przez okres co najmniej trzech lat jest dozwolone: 
a) jeżeli nabyte akcje zostały w pełni pokryte, 
b) jeżeli łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 50% kapitału zakładowego, 
c) jeżeli łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, 
d) za zgodą sądu rejestrowego. 

 
 

368. Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej nie może być dłuższa 
niż: 
a) 1 rok, 
b) 3 lata, 
c) 5 lat, 
d) 7 lat. 

 
369. W spółce 
akcyjnej: 
a) rada nadzorcza może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, 
b) walne zgromadzenie może wydawać zarządowi wiążące polecania dotyczące prowadzenia spraw spółki, 
c) walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw 
spółki, 
d)  rada nadzorcza  może  wydawać  zarządowi  wiążące  polecenia  dotyczące  prowadzenia  spraw  spółki,  zaś  walne 
zgromadzenie nie może wydawać zarządowi takich poleceń. 

 
370. W przypadku gdy wszystkie akcje spółki akcyjnej przysługują jedynemu akcjonariuszowi i akcjonariusz ten jest 
zarazem jedynym członkiem zarządu tej spółki, to czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez 
niego spółkę: 
a) wymaga zachowania formy pisemnej, 
b) wymaga formy aktu notarialnego, 
c) nie wymaga formy aktu notarialnego jeżeli jest dokonywana przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 
teleinformatycznym, 
d) wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 
371 Jeżeli statut spółki akcyjnej przewiduje, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed 
dokonaniem 
określonej w statucie czynności, a rada nadzorcza nie wrazi zgody na dokonanie takiej czynności: 
a) czynności nie może być dokonana, 
b) czynność może być dokonana, ale za skutki takiej czynności członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność ze 
spółką, 
c) zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie takiej 
czynności, 
d) czynność może być dokonana jeżeli nie spowoduje uszczuplenia w majątku spółki. 

 
372. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania 
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oddzielnymi 
grupami: 
a) wszyscy dotychczasowi członkowie rady nadzorczej obowiązani są do niezwłocznego złożenia rezygnacji z pełnienia 
funkcji, 
b)  wygasają  przedterminowo  mandaty  wszystkich  dotychczasowych  członków  rady  nadzorczej,  również  tych,  którzy 
zostali powołani przez podmiot określony w odrębnej ustawie, 
c) wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem tych, którzy 
zostali powołani przez podmiot określony w odrębnej ustawie, 
d) kadencja wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej biegnie w dalszym ciągu, jednak walne zgromadzenie 
jest  obowiązane  do  odwołania  tylu  dotychczasowych  członków  rady  nadzorczej  ilu  zostało  wybranych  w  drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. 

 
373. Rada nadzorcza spółki 
akcyjnej: 
a) wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, 
b) może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, 
c) może wykonywać swoje obowiązki kolegialnie, ale każdy członek rady nadzorczej może też samodzielnie wykonywać 
prawo nadzoru, 
d) może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności 
członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

 
374. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej powinno odbyć 
się: 

 
a) przed upływem trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
b) w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, 
c) w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
d) w terminie określonym w statucie spółki, jednak nie później niż w ciągu roku po upływie każdego roku obrotowego. 

 
375. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być 
dokonane: 
a) co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, 
b) co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, 
c) co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, 
d) co najmniej na miesiąc przed terminem walnego zgromadzenia. 

 
376. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia spółki 
akcyjnej: 
a) można powziąć uchwałę, jeżeli na walnym zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej dziewięć 
dziesiątych kapitału zakładowego, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, 
b) można powziąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych 
nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, 
c) mogą być uchwalone wnioski o charakterze porządkowym, 
d) można powziąć uchwałę, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

 
377. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji 
zapada: 
a) większością trzech czwartych głosów, 
b)  zwykłą  większością  głosów,  jeżeli  na  walnym  zgromadzeniu  jest  reprezentowana  co  najmniej  połowa  kapitału 
zakładowego, 
c) większością dwóch trzecich głosów, 
d) bezwzględną większością głosów. 

 
378. Wykupu akcji dokonuje się po 
cenie: 
a) notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały – 
gdy akcje są notowane na rynku regulowanym, 
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b) notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z dnia poprzedzającego powzięcie uchwały – gdy akcje 
są notowane na rynku regulowanym, 
c) ustalonej przez biegłego wybranego przed walne zgromadzenie – gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym, 
d) ustalonej przez biegłego wybranego przez zarząd – gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym. 

 
379. W spółce akcyjnej uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać 
powzięta: 
a) pod warunkiem, że spółka osiągnęła zysk przez pięć poprzednich kolejnych lat obrotowych, 
b) jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie 
zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki, 
c) pod warunkiem, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk w kwocie nie 
mniejszej niż wartość planowanego podwyższenia kapitału zakładowego, 
d)  jeżeli  zatwierdzone  sprawozdanie  finansowe  za  poprzedni  rok  obrotowy  wykazuje  stratę  o  ile  opinia  biegłego 
rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. 

 
380. W spółce akcyjnej uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w 
celu: 
a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych, 
b) przyznania praw do objęcia akcji członkom rad nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności 
jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki, 
c) przyznanie praw do objęcia akcji pracownikom w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności jakie 
przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki, 
d) przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. 

 
381. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce 
akcyjnej: 
a)  nie  może  przekraczać  trzech  czwartych  kapitału  zakładowego  z  chwili  podejmowania  uchwały  o  warunkowym 
podwyższeniu kapitału zakładowego, 

 
b)   może   zostać   ustalona   dowolnie   w   uchwale   walnego   zgromadzenia   o   warunkowym   podwyższeniu   kapitału 
zakładowego, 
c)   nie  może   przekraczać  dwukrotności   kapitału  zakładowego  z   chwili   podejmowania  uchwały   o   warunkowym 
podwyższeniu kapitału zakładowego, 
d) nie może przekraczać połowy kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu 
kapitału zakładowego. 

 
382. W   procesie   likwidacji   spółki   akcyjnej   podział   między   akcjonariuszy   majątku   pozostałego   po   zaspokojeniu   
lub 
zabezpieczeniu wierzycieli: 
a) nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, 
b) następuje w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, 
c) nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 
wierzycieli, 
d) nie może nastąpić przed upływem roku od dnia pierwszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 

 
383. Likwidatorzy spółki akcyjnej: 
a) w granicach swoich kompetencji mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki, 
b) w stosunku wewnętrznym zobowiązani są stosować się do uchwał walnego zgromadzenia, chyba że zostali ustanowieni 
przez sąd, 
c)  w  stosunku  wewnętrznym  zobowiązani  są  stosować  się  do  uchwał  walnego  zgromadzenia,  nawet  jeśli  zostali 
ustanowieni przez sąd, 
d) po upływie każdego roku obrotowego powinni składać walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. 

 
384. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: 
a) zawiązania spółki, 
b) podpisania statutu przez założycieli, 
c) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, 
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d) wpisu do rejestru. 
 

385. Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki, spółka akcyjna w organizacji: 
a) nie może wydawać dokumentów na okaziciela, 
b) nie może wydawać świadectw tymczasowych, 
c) może wydawać dokumenty na okaziciela, ale nie może wydawać świadectw tymczasowych, 
d) może wydawać świadectwa tymczasowe. 

 
386. Statut spółki akcyjnej: 
a) może uzależnić możliwość rozporządzania akcjami imiennymi od zgody spółki, 
b) nie może uzależnić możliwość rozporządzania akcjami imiennymi od zgody spółki, 
c) może uzależnić możliwość rozporządzania akcjami na okaziciela od zgody spółki, 
d) nie może w żaden sposób ograniczyć możliwości rozporządzenia akcjami imiennymi. 

 
387. Jeżeli  statut  spółki  akcyjnej  stanowi,  że  akcje  ulegają  umorzeniu  w  razie  ziszczenia  się  określonego  zdarzenia  
bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, wówczas: 
a) kapitał zakładowy spółki ulega obniżeniu z mocy prawa z dniem ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, 
b)  w  przypadku  ziszczenia  się  określonego  w  statucie  zdarzenia  zarząd  podejmuje  uchwałę  o  obniżeniu  kapitału 
zakładowego, 
c) w przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje 
rada nadzorcza, 
d) w przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia obniżenia kapitału zakładowego dokonuje zarząd za zgodą 
rady nadzorczej. 

 
388. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej może być: 
a) pracownik spółki, 
b) członek zarządu, 

 
c) członek rady nadzorczej, 
d) pracownik spółki zależnej od tej spółki. 
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# KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA 
 

1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, polega 
na: 
a) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w każdą spółkę prawa handlowego, 
b) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w każdą spółkę prawa handlowego lub spółkę cywilną, 
c) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
d) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. 

 
2. Spółka powstała w drodze 
komercjalizacji: 
a)   wstępuje   wyłącznie   we   wszystkie   stosunki   prawne   o   charakterze   gospodarczym,   których   podmiotem   było 
przedsiębiorstwo państwowe, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
b) zawsze wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu 
na ich charakter, 
c) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na ich 
charakter, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
d) nie wstępuje w żadne stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na ich 
charakter. 

 
3. W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 
powstaje: 
a) wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobowa spółka akcyjna, 
b) jednoosobowa spółka prawa handlowego, 
c) wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
d) wyłącznie jednoosobowa spółka akcyjna. 

 
4. Prywatyzacją, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie 
jest: 
a) obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w 
wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu 
ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, 
b) obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w 
wyniku komercjalizacji przez inne spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, 
c) obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w 
wyniku komercjalizacji przez państwowe osoby prawne, 
d) rozporządzenie wszystkimi składnikami przedsiębiorstwa spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez wniesienie do 
spółki. 

 
5. Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, polega 
na: 
a) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach powstałych w drodze komercjalizacji, 
b) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach powstałych na podstawie przepisów kodeksu 
spółek handlowych, 
c) rozporządzaniu wszystkimi składnikami przedsiębiorstwa spółki powstałej  w wyniku komercjalizacji przez wniesienie do 
spółki, 
d)   rozporządzaniu  wszystkimi   składnikami   materialnymi   i   niematerialnymi   przedsiębiorstwa   państwowego   przez 
wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. 

 
6. Lista przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki 
państwa ustalana jest: 
a) w drodze odrębnej ustawy, 
b) w drodze zarządzenia Ministra Skarbu Państwa, 
c) w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, 
d) w drodze rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa. 
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7. Prywatyzacja  przedsiębiorstw  państwowych  i  jednoosobowych  spółek  Skarbu  Państwa  szczególnym  znaczeniu  
dla gospodarki państwa wymaga zgody: 
a) Prezesa Rady Ministrów, 
b) Ministra Skarbu Państwa, 
c) Ministra Rozwoju, 
d) Rady Ministrów. 

 
8. Oświadczenia woli składane spółce przez Skarb Państwa wymagają: 
a) formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, 
b) formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
c) formy pisemnej dla celów dowodowych, 
d) nie wymagają żadnej szczególnej formy. 

 
9. Rada nadzorcza jednoosobowej spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa: 
a) nie może liczyć więcej niż 5 osób, 
b) nie może liczyć więcej niż 7 osób, 
c) nie może liczyć więcej niż 9 osób, 
d) nie może liczyć więcej niż 11 osób. 

 
10. Rady nadzorcze jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa 
powoływane są: 
a) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii Ministra Skarbu Państwa, 
b)  przez  walne  zgromadzenie/zgromadzenie  wspólników  po  zasięgnięciu  opinii  ministra    właściwego  ze  względu  na 
przedmiot działania spółki, 
c) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii Rady Ministrów, 
d) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii Ministra Rozwoju. 

 
11. Członkowie rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
państwa powoływane są spośród osób, które: 
a) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, chyba że zostały zwolnione z 
tego obowiązku, 
b) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub zobowiązały się do jego 
złożenia w terminie roku od dnia ich powołania, 
c) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub zobowiązały się do jego 
złożenia w terminie dwóch lat od dnia ich powołania, 
d) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub zobowiązały się do jego 
złożenia w terminie trzech lat od dnia ich powołania. 

 
12. Zarząd  w  jednoosobowych  spółkach  Skarbu  Państwa  o  szczególnym  znaczeniu  dla  gospodarki  państwa  może  
być powoływany przez: 
a) wyłącznie radę nadzorczą, 
b) Ministra Rozwoju, 
c) Radę Ministrów, 
d) walne zgromadzenie. 

 
13. Uprawnionymi pracownikami, w rozumieniu przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, są: 
a) osoby, które po przepracowaniu pięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego 
poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, 
b) osoby, które po przepracowaniu siedmiu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego 
poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, 
c) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego 
poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, 
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d)  osoby,  które  po  przepracowaniu  co  najmniej  dwunastu  lat  w  przedsiębiorstwie  państwowym  podlegającym 
prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. 

 
14. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przebieg procesów prywatyzacyjnych, prowadzonych 
na podstawie przepisów dotyczących prywatyzacji pośredniej i prywatyzacji bezpośredniej: 
a) jest jawny, 
b) jest jawny, chyba że Minister Skarbu Państwa postanowi inaczej, 
c) jest tajny, 
d) jest jawny, chyba że Rada Ministrów postanowi inaczej. 

 
15. Wzór karty prywatyzacji, o której mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, określa: 
a) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, 
b) Minister Skarbu Państwa w drodze rozporządzenia, 
c) Minister Skarbu Państwa w drodze zarządzenia, 
d) odrębna ustawa. 

 
16. Kartę prywatyzacji, o której mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji: 
a) prowadzi się od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji, 
b) zakłada się po zakończonym procesie prywatyzacji, 
c) udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
d) publikuje się dopiero po zakończeniu procesu prywatyzacji. 

 
17. Negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
komercjalizacji 
i prywatyzacji: 
a) są jawne, 
b) mają charakter poufny jedynie do czasu ich zakończenia, 
c) mają charakter poufny, 
d) są jawne, chyba że Minister Skarbu Państwa postanowi inaczej. 

 
18. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji umowy zawarte w trybie oferty ogłoszonej publicznie: 
a) nie są jawne, 
b) nie podlegają udostępnianiu, 
c) są jawne, 
d) podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

 
19. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje: 
a) Minister Rozwoju, 
b) Rada Ministrów, 
c) wojewoda, 
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

 
20. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, komercjalizacji może podlegać: 
a) każde przedsiębiorstwo państwowe bez ograniczeń, 
b) przedsiębiorstwo państwowe wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, 
c) przedsiębiorstwo państwowe, w stosunku do którego zostało wydane zarządzenie prywatyzacji bezpośredniej, 
d)   przedsiębiorstwo   państwowe,   w   stosunku   do   którego   toczyło   się   postępowanie   restrukturyzacyjne   –   po 
uprawomocnieniu się układu. 

 
21. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  komercjalizacji  nie  może  podlegać  
przedsiębiorstwo państwowe: 
a) postawione w stan likwidacji, 
b) w stosunku do którego wydane zostało zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej, 
c) postawione w stan upadłości, 
d) wykonujące działalność gospodarczą związaną z przemysłem ciężkim. 
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22. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego może 
zostać 
dokonana: 
a) z inicjatywy Rady Ministrów, 
b) na wniosek organu założycielskiego, 
c) na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej, 
d) z własnej inicjatywy ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 
23. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o komercjalizacji  i  prywatyzacji  komercjalizacja  przedsiębiorstwa  państwowego w  
celu 
komunalizacji: 
a) nie jest możliwa, 
b) jest możliwa na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się 
siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały tego organu, 
c) jest możliwa na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się 
siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki, 
d) jest możliwa na wniosek organu wykonawczego każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

 
24. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa części lub 
wszystkich akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego może dotyczyć: 
a) wyłącznie spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, 
b) spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, 
c) spółki powstałej przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z art. 49 ustawy komercjalizacji i prywatyzacji, 
d) spółki powstałej na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. 

 
25. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa części lub 
wszystkich akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego jest możliwe, o ile zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: 
a) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, 
b) spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub na 
obszarze sąsiadującej jednostki samorządu terytorialnego, 
c) przedmiot działalności spółki jest związany z realizacją zadań własnych tej jednostki, 
d) spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego. 

 
26. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa części lub 
wszystkich akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: 
a) następuje na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa, 
b) jest jawne, 
c) następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
d) jest zbyciem na podstawie decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 
27. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  w  przypadku  nieodpłatnego  zbycia  
akcji/udziałów posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego, 
kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie ich zbywania wykonuje: 
a) Rada Ministrów, 
b) wojewoda, 
c) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
d) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

 
28. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  w  przypadku  sprzedaży  przez  jednostkę  
samorządu 
terytorialnego akcji/udziałów nabytych nieodpłatnie zgodnie z przepisami tej ustawy: 
a) wszystkie uzyskane przychody jednostka samorządu terytorialnego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 
Państwa, 
b) 15% przychodów ze sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego przekazuje na Fundusz Reprywatyzacji, 
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c) 2% przychodów ze sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego przekazuje na Fundusz Skarbu Państwa, 
d) 2% przychodów ze sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego przekazuje na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. 

 
29. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji: 
a) stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych bez ograniczeń, 
b) stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej, 
c) nie stosuje się przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, 
d) nie stosuje się wymogu formy pisemnej oświadczeń w spółce jednoosobowej, o której mowa w przepisach kodeksu 
spółek handlowych. 

 
30. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji: 
a) pracownicy komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki, 
b) umowy o pracę pracowników komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego wygasają, 
c) stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania 
wygasa, 
d) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego staje się z mocy prawa prezesem pierwszego zarządu spółki powstałej w 
wyniku komercjalizacji. 

 
31. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji kapitałom własnym spółki powstałej w wyniku 
komercjalizacji 
odpowiada: 
a) wyłącznie fundusz założycielski, 
b)  suma  funduszu  założycielskiego,  funduszu  przedsiębiorstwa  i   niepodzielonego  wyniku  finansowego  za  okres 
działalności przedsiębiorstwa przed komercjalizacją, 
c) wyłącznie suma funduszu założycielskiego i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności przedsiębiorstwa 
przed komercjalizacją , 
d)  kwota stanowiąca, zgodnie z  przepisami  kodeksu spółek  handlowych, minimalną  wysokość  kapitału zakładowego 
spółki. 

 
32. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w akcie komercjalizacji ustala się: 
a) imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji, 
b) statut spółki, 
c) osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż 
zarząd, 
d) wysokość kapitału zakładowego. 

 
33. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akt komercjalizacji: 
a) sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
b) zastępuje czynności określone w przepisach kodeksu spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie 
spółki do rejestru przedsiębiorców, 
c) sporządza dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, 
d) sporządzany jest zawsze w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

 
34. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców 
spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do sądu rejestrowego zgłasza: 
a) przewodniczący rady nadzorczej, 
b) zarząd, 
c) prezes zarządu, 
d) osoba upoważniona w akcie komercjalizacji. 

 
35. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dniem komercjalizacji jest: 
a) dzień złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców, 
b) pierwszy dzień miesiąca przypadającego po złożeniu wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców, 
c) pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców, 
d) dzień określony przez sąd rejestrowy w chwili wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. 
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36. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w spółce powstałej w wyniku 
komercjalizacji: 
a) działa rada nadzorcza, chyba że w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiono inaczej, 
b) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można nie ustanawiać rady nadzorczej, 
c) pierwsza rada nadzorcza liczy 7 osób, 
d) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast rady nadzorczej prawo kontroli może wykonywać pełnomocnik 
wspólnika. 

 
37. Pierwsza rada nadzorcza w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 
liczy: 
a) 7 osób, 
b) 5 osób, 
c) 9 osób, 
d) taką liczbę osób, jaką określa statut/umowa spółki. 

 
38. W pierwszej radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjalizacji pracownicy 
mają : 
a) dwóch przedstawicieli, 
b) jednego przedstawiciela, 
c) 1/3 ogólnej liczby członków rady nadzorczej, 
d) 1/5 ogólnej liczby członków rady nadzorczej. 

 
39. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki powstałej w 
wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem uchwałę o zaprzestaniu działania rady 
nadzorczej i odwołaniu jej członków może podjąć: 
a) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, za zgodą Rady Ministrów, 
c) walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników, 
d) rada nadzorcza. 

 
40. Zgodnie z  przepisami  ustawy  o komercjalizacji i  prywatyzacji  w czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje 
jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji: 
a) członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników, 
b) członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
c) dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej 
przez pracowników i w jednej piątej przez rolników i rybaków, 
d) niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników do składu pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do 
wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców. 

 
41. W czasie gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie 
mogą: 
a) pozostawać u przedsiębiorców tworzonych przez tą spółkę w stosunku pracy, z wyjątkiem osób wybranych przez 
pracowników, 
b) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, nawet gdy akcje zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
c) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym, 
d)  być   członkami  rad  nadzorczych  spółek  utworzonych  przez  tą  spółkę,  nawet  gdy  nie  mają  one  charakteru 
konkurencyjnego. 

 
42. W  spółce  powstałej  w  wyniku  komercjalizacji,  w  której  Skarb  Państwa  przestał  być  jedynym   
akcjonariuszem, 
przedstawiciele pracowników albo pracowników i rybaków w radzie nadzorczej: 
a) są wybierani w wyborach bezpośrednich i tajnych, 
b) są wybierani w wyborach pośrednich i tajnych, 
c) są wybierani w wyborach bezpośrednich i jawnych, 
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d) są wybierani przy zachowaniu zasady powszechności. 
 

43. Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, 
spółka: 

 
a) może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek pracy, 
b) nie może wypowiedzieć stosunku pracy w czasie trwania kadencji, 
c) nie może wypowiedzieć stosunku pracy w okresie roku po zakończeniu kadencji, 
d) nie może wypowiedzieć stosunku pracy w okresie dwóch lat po zakończeniu kadencji. 

 
44. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  osobami  wskazanymi  przez  Skarb  Państwa  lub  
inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji 
nie mogą być osoby: 
a) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa, 
b) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę, 
c) zatrudnione w biurach poselskich i senatorskich na podstawie umowy zlecenia, 
d) zatrudnione na podstawie umowy zlecenia w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

 
45. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji,  w  spółkach  powstałych  w  wyniku  
komercjalizacji 
pracownicy: 
a) zawsze mają prawo wyboru jednego członka zarządu, 
b)  mają  prawo  wyboru  dwóch  członków  zarządu,  jeżeli  średnioroczne  zatrudnienie  w  spółce  wynosi  powyżej  300 
pracowników, 
c)  mają  prawo  wyboru  dwóch  członków  zarządu,  jeżeli  średnioroczne  zatrudnienie  w  spółce  wynosi  powyżej  500 
pracowników, 
d)  mają  prawo  wyboru  jednego  członka  zarządu,  jeżeli  średnioroczne  zatrudnienie  w  spółce  wynosi  powyżej  500 
pracowników. 

 
46. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  sprawowanie  zarządu  w  spółce  powstałej  w  
drodze 
komercjalizacji: 
a) może być sprawowane wyłącznie na podstawie umowy o pracę, 
b) może być zlecone osobie fizycznej lub osobom fizycznym w drodze umowy, 
c) może być zlecone osobie fizycznej w drodze umowy, a zarząd w takim przypadku jest zawsze jednoosobowy, 
d) na podstawie zlecenia następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez radę nadzorczą. 

 
47. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w sześcioosobowej  radzie nadzorczej spółki powstałej 
w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem, pracownicy zachowują prawo 
wyboru: 
a) jednego członka, 
b) dwóch członków, 
c) trzech członków, 
d) czterech członków. 

 
48. Spółka powstała w wyniku 
komercjalizacji: 
a) nie może być jedynym założycielem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b)  może  zawiązać  inną  spółkę  za zgodą  walnego  zgromadzenia/zgromadzenia wspólników,  chyba  że  statut  stanowi 
inaczej, 
c) może być jedynym założycielem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
d) może zawiązać inną spółkę wyłącznie za zgodą rady nadzorczej. 

 
49. Sprzedaż  składników  aktywów  trwałych w rozumieniu  przepisów  o rachunkowości  przez  spółkę  powstałą w  
wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa odbywa się: 
a) zawsze w drodze przetargu, 
b) w drodze przetargu, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
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c) bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, a cena jest nie niższa 
niż 2/3 ceny wywoławczej, 
d) bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, a cena jest nie niższa 
niż 3/4 ceny wywoławczej. 

 
50. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji na obniżenie ceny sprzedaży, przez spółkę powstałą 
w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, składników 
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w 
złotych kwoty 30.000 euro, wymagana jest zgoda: 
a) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
b) walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników, 
c) rady nadzorczej, 
d) Rady Ministrów. 

 
51. Zgodnie z  przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 
celem 
powołania członków zarządu jest obligatoryjne: 
a) w każdej spółce z udziałem Skarbu Państwa, 
b) w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, 
c) w spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, 
d) wyłącznie w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa. 

 
52. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji  na  zawarcie  przez  spółkę,  w  której  ponad  
połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu 
wymagana je st: a) zgoda rady nadzorczej pod rygorem nieważności czynności prawnej, chyba że statut stanowi inaczej, 
b) zgoda rady nadzorczej bez względu na wartość umowy, 
c)  zgoda  rady  nadzorczej  pod  rygorem  nieważności  czynności  prawnej,  chyba  że  wartość  umowy  nie  przekracza 
równowartości w złotych kwoty 5.000 euro, 
d)  zgoda  rady  nadzorczej  pod  rygorem  nieważności  czynności  prawnej,  chyba  że  wartość  umowy  nie  przekracza 
równowartości w złotych kwoty 15.000 euro. 

 
53. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki 
Skarbu 
Państwa: 
a) wymaga wydania właściwego zarządzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
b) jest możliwe w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, którego fundusze własne są nie niższe niż minimalna 
wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach kodeksu spółek 
handlowych, 
c) wymaga wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
d) jest możliwe w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, którego wartość aktywów przedsiębiorstwa, ustalona na 
podstawie ostatniego bilansu zweryfikowanego przez biegłego rewidenta w drodze wyceny przeprowadzonej metodą 
skorygowanej wartości aktywów netto z uwzględnieniem wartości aktywów pozabilansowych, jest równa co najmniej 
wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach kodeksu spółek 
handlowych. 

 
54. Zarządzenie o wniesieniu przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa: 
a) podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców, 
b)  z  dniem  jego  doręczenia  przedsiębiorstwu  państwowemu powoduje  rozwiązanie  dotychczasowych organów  tego 
przedsiębiorstwa, 
c) nie podlega zaskarżeniu w trybie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, 
d) podlega zaskarżeniu w trybie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. 

 
55. Prywatyzacją bezpośrednią, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie 
jest: 
a) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 
b) sprzedaż przedsiębiorstwa, 
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c) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, 
d) wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, dokonane w trybie przepisów dotyczących 
wniesienia przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 

 
56. Akcje/udziały w imieniu Skarbu Państwa 
zbywa: 
a) Minister Rozwoju, 
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
c) rada nadzorcza spółki, której akcje/udziały są zbywane, 
d) Rada Ministrów. 

 
57. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o komercjalizacji  i  prywatyzacji  przed  zaoferowaniem  do zbycia  akcji/udziałów  
Skarbu 
Państwa dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki: 
a) jest obligatoryjne, chyba że zachodzą warunki, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa, w razie spełnienia których można odstąpić od jej dokonania, 
b) jest zawsze obligatoryjne, 
c) jest obligatoryjne, chyba że zachodzą warunki, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, w razie spełnienia których 
można odstąpić od jej dokonania, 
d) zależy od decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 
58. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do 
zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa spółki przeprowadza się za 
okres: 
a) co najmniej ostatniego roku obrotowego, 
b) co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych, 
c) co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, 
d) co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych. 

 
59. Analizy  mające  na  celu  oszacowanie  wartości  przedsiębiorstwa  spółki,  sporządzane  przed  zaoferowaniem  do 
zbycia 
akcji/udziałów Skarbu Państwa: 
a) są finansowane przez spółkę, zgodnie z umową zawarta ze zlecającym, 
b) są finansowane ze środków Funduszu Skarbu Państwa, gdy zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
c) opracowuje się w formie pisemnej, 
d) opracowuje się wyłącznie w formie elektronicznej. 

 
60. Od analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, sporządzanej przed zaoferowaniem do 
zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa można odstąpić, jeżeli: 
a) zbywane są akcje/udziały jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, 
b) akcje/udziały te są zbywane na rzecz państwowej osoby prawnej, 
c) zbywane są akcje/udziały spółki, w które Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego, 
d) cena akcji/udziałów przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży 
akcji/udziałów tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa i Skarb Państwa posiada w tej spółce mniej niż 50% 
kapitału zakładowego. 

 
61. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akcje/udziały należące do Skarbu Państwa są zbywane 
w 
trybie: 
a) przetargu publicznego, 
b) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, 
c) aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli Rada Ministrów wyrazi zgodę na ten tryb, 
d)  z  wolnej  ręki,  jeżeli  zbycie  dotyczy  akcji  spółek,  w  których  Skarb Państwa  posiada  nie  więcej  niż  25%  kapitału 
zakładowego. 

 
62. Zgodnie z  przepisami ustawy  o komercjalizacji i  prywatyzacji zbycie akcji/udziałów  należących  do Skarbu 
Państwa z 
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naruszeniem trybów zbywania określonych w art. 33: 
a) jest zawsze ważne, 
b) jest nieważne, 
c) jest nieważne, chyba że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa postanowi inaczej, 
d) jest ważne, ale podlega kontroli Rady Ministrów. 

 
63. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zapłata za akcje/udziały należące do Skarbu Państwa 
może być dokonana w ratach: 
a) gdy zbycia dokonano w trybie przetargu publicznego, 
b) jeżeli zostanie zabezpieczona kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty, 
c) gdy pierwsza rata wynosi co najmniej 20% tej ceny, 
d) gdy zbycia dokonano w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 

 
64. Zapłata za nabywane od Skarbu Państwa akcje/udziały może być dokonana: 
a) gotówką, 
b) czekiem rozrachunkowym, 
c) w formie zwiększenia kapitału zakładowego państwowej osoby prawnej, 
d) w formie niepieniężnej. 

 
65. W przypadku zapłaty ceny za nabywane od Skarbu Państwa akcje/udziały w ratach zabezpieczenie pozostałej do 
zapłaty kwoty może być dokonane w formie: 
a) hipoteki, 
b) poręczenia, 
c) gwarancji bankowej, 
d) zastawu na rzeczach ruchomych nabywcy. 

 
66. Zgodnie z  przepisami ustawy  o komercjalizacji i  prywatyzacji, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów  
przez uprawnionych pracowników dotyczy: 
a) zawsze 5% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia 
kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego, 
b) do 15% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia 
kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego, 
c) zawsze 15% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia 
kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego, 
d) do 5% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia 
kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego. 

 
67. Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników na podstawie przepisów ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji następuje: 
a) w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, 
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności, 
c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
d) w formie pisemnej ad probationem. 

 
68. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników i rybaków nie mogą być 
przedmiotem obrotu na zasadach ogólnych przed upływem: 
a) trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, 
b) dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, 
c) trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, gdy akcje zostały nabyte przez 
pracowników pełniących funkcję członków zarządu, 
d) pięciu lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, gdy akcje zostały nabyte przez 
pracowników pełniących funkcję członków zarządu. 

 
69. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez: 
a) uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce, 
b) uprawnionych rolników i rybaków nie więcej niż w dwóch spółkach, 
c) uprawnionych pracowników nie więcej niż w dwóch spółkach, 
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d) uprawnionych rolników i rybaków tylko w jednej spółce. 
 

70. Prawo do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów nieodpłatnie przez uprawnionych 
pracowników oraz rolników i rybaków: 
a) powstaje o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze 
nabycia akcji/udziałów, 
b) powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji/udziałów na zasadach ogólnych , 
c) wygasa z upływem 24 miesięcy od dnia powstania tego prawa, 
d) wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia powstania tego prawa. 

 
71. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów przez uprawnionych pracowników oraz rolników i rybaków: 
a) podlega dziedziczeniu, 
b) wygasa w przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką, 
c) nie podlega dziedziczeniu, 
d) nie wygasa w przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką. 

 
72. W przypadkach prywatyzacji bezpośredniej kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo: 
a) zawsze wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, 
b) wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
c) wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego wyłącznie o charakterze gospodarczym, chyba że ustawa 
stanowi inaczej, 
d) wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego z wyjątkiem zobowiązań pracowniczych, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 
73. Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej wydaje: 
a) Rada Ministrów, 
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
c) organ założycielski, 
d) organ założycielski, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 
74. Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej: 
a) podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców, 
b) podlega zaskarżeniu w trybie określonym w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych, 
c) nie podlega zaskarżeniu w trybie określonym w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych, 
d) wskazuje pełnomocnika do spraw prywatyzacji. 

 
75. W przypadku prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego: 
a) z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej ustaje działalność dotychczasowych organów, 
b) przejęcie zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego, powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, nie wymaga 
zgody wierzycieli, 
c) zbycie przedsiębiorstwa wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich najpóźniej z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa 
państwowego z rejestru, 
d)  wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z  rejestru nie wymaga zawiadomienia ministra  właściwego  do spraw 
Skarbu Państwa. 

 
76. W przypadku prywatyzacji bezpośredniej sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie: 
a) oferty publicznej, 
b) przetargu publicznego, 
c) aukcji publicznej, 
d) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 

 
77. W przypadku prywatyzacji bezpośredniej wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie: 
a) oferty publicznej, 
b) przetargu publicznego, 
c) aukcji publicznej, 
d) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 
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78. W  przypadku  prywatyzacji  bezpośredniej  przez  wniesienie  przedsiębiorstwa  do  spółki,  akcjonariusze  inni  niż  
Skarb 
Państwa powinni wnieść do tej spółki wkłady na pokrycie: 
a) co najmniej 15% kapitału zakładowego, 
b) co najmniej 25% kapitału zakładowego, 
c) co najmniej 10% kapitału zakładowego, gdy są oni wszyscy pracownikami przedsiębiorstwa państwowego, 
d) co najmniej 49% kapitału zakładowego. 

 
79. Zbycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów spółki, do której wniesiono przedsiębiorstwo, następuje w 
trybie: 
a) wyłącznie przetargu publicznego, 
b) przetargu publicznego, o ile nie narusza przyznanego akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia, 
c) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, o ile nie narusza przyznanego akcjonariuszom prawa 
pierwszeństwa nabycia, 
d) oferty ogłoszonej publicznie, bez względu na przyznane akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia. 

 
80. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania może nastąpić na rzecz spółki, 
jeżeli: 
a) akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zezwoli na 
uczestnictwo w spółce osobom prawnym, 
b) co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie, 
c) co najmniej 10% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie, za zgodą 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
d) co najmniej 15% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie, za zgodą 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 
81. Umowa, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania może być zawarta na 
okres: 
a) pięciu lat, 
b) siedmiu lat, 
c) nieprzekraczający piętnastu lat, 
d) dwudziestu lat. 

 
82. W umowie, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania strony mogą postanowić, 
że: 
a) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu warunków określonych w umowie zostanie 
przeniesione na przejmującego prawo własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapłacenia przez przejmującego co 
najmniej jednej drugiej należności wynikających z umowy, 
b) po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy akcje spółki w podwyższonym kapitale zakładowym mogą objąć osoby 
prawne, 
c)  po  upływie  okresu,  na  który  umowa  została  zawarta,  i  spełnieniu  warunków  określonych  w  umowie  zostanie 
przeniesione na przejmującego prawo własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapłacenia przez przejmującego co 
najmniej dwóch trzecich należności wynikających z umowy, 
d) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu warunków określonych w umowie zostanie 
przeniesione na przejmującego prawo własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapłacenia przez przejmującego co 
najmniej jednej trzeciej należności wynikających z umowy. 

 
83. Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  umowy,  na  podstawie  której  oddano  przedsiębiorstwo  do  odpłatnego  
korzystania 
wykonuje (-ją): 
a) organ założycielski, który zawarł umowę, 
b) Rada Ministrów, 
c) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
d) Minister Rozwoju. 

 
84. Umowa, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania może być rozwiązana przez 
Skarb 
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Państwa przed upływem okresu, na który została zawarta: 
a) w każdym momencie jej obowiązywania, 
b) gdy przejmujący wykonuje nienależycie zobowiązania wynikające z umowy, 
c) nie może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, 
d) gdy przejmujący nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy. 

 
85. Państwowy(-e) fundusz(-e) celowy(-e), o którym(-ch) mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, 
to: 

 
a) Fundusz Reprywatyzacji, 
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 
c) Fundusz Skarbu Państwa, 
d) Fundusz Nauki i Techniki Polskiej. 

 
86.    Na rachunku Funduszu Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach ustawy komercjalizacji i prywatyzacji, gromadzi 
się: 
a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, 
b) 5% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, 
c) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych 
środków, 
d) odszkodowania wynikające z prawomocnych wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz Skarbu Państwa. 

 
87. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest dysponentem: 
a) Funduszu Skarbu Państwa, 
b) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, 
c) Funduszu Reprywatyzacji, 
d) Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 

 
88. Do zbywania należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach powstałych na podstawie przepisów 
kodeksu 
handlowego: 
a)  stosuje  się  przepisy  dotyczące  trybów  zbywania  akcji/udziałów  Skarbu  Państwa,  których  mowa  w  ustawie  o 
komercjalizacji i prywatyzacji, 
b) nie stosuje się przepisów dotyczących trybów zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie o 
komercjalizacji i prywatyzacji, 
c) stosuje się zasady zbywania nieodpłatnego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, 
d) nie stosuje się zasad zbywania nieodpłatnego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. 

 
89. Akcje w spółkach, obejmowane w imieniu Skarbu Państwa w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w 
drodze ich likwidacji podlegają: 
a) niezwłocznemu przekazaniu Ministrowi Rozwoju, 
b) niezwłocznemu przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, 
c) niezwłocznemu przekazaniu Radzie Ministrów, 
d) niezwłocznemu przekazaniu do depozytu sądowego sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki. 

 
90. Kto składa fałszywe oświadczenie w celu wyłudzenia od Skarbu Państwa nieodpłatnie zbywanych akcji spółek 
należących do Skarbu Państwa podlega: 
a) karze grzywny, 
b) karze ograniczenia wolności, 
c) karze aresztu, 
d) karze grzywny i karze aresztu łącznie. 

 
91. Pomoc publiczna w procesach prywatyzacji może być udzielana w formie: 
a) poręczenia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
b) rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej 
na rynku, 
c) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez odroczenie terminu spłaty 
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rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął, 
d) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez rozłożenie na raty spłaty rat 
kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności już upłynął. 

 
92. Udzielenie przejmującemu, z którym zawarta została umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego 
korzystania, pomocy na restrukturyzację jest możliwe, o ile przejmujący: 
a) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla, 
b) spełnia kryteria małego przedsiębiorcy, 
c) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu pasażerskiego, 
d) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

 
93. Pomocy na restrukturyzację przejmującemu, z którym zawarta została umowa o oddanie przedsiębiorstwa do 
odpłatnego 
korzystania, udziela: 
a) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek przejmującego, 
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa z urzędu, 
c) Minister Rozwoju na wniosek przejmującego, 
d) Minister Rozwoju z urzędu. 

 
94. Pomoc  na  restrukturyzację  dla  przedsiębiorcy,  z  którym  zawarta  została  umowa  o  oddanie  przedsiębiorstwa  
do odpłatnego korzystania, może być udzielona: 
a) wyłącznie jeden raz i nie może być udzielona po raz kolejny, 
b) do trzech razy, 
c) wyłącznie jeden raz, chyba że od zakończenia lub zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacji upłynęło 
10 lat, 
d) do dwóch razy. 

 
95. Aukcja ogłoszona publicznie, o której mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, może być 
prowadzona: 
a) wyłącznie w formie ustnej, 
b) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
c) wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
d) w formie ustnej. 

 
96. W przypadku zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w trybie przetargu publicznego wadium może 
być 
wniesione: 
a) wyłącznie w pieniądzu, 
b) w formie gwarancji bankowej, 
c) w formie czeku potwierdzonego przez bank, 
d) w pieniądzu. 

 
97. W aukcji ogłoszonej publicznie, o której mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji: 
a) przybicie następuje z chwilą ogłoszenia o uczestniku aukcji ustnej, który zaoferował najwyższą cenę, 
b) przybicie następuje w chwili podpisania przez zbywcę i uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, umowy 
zbycia akcji, 
c) przybicie następuje w chwili zamknięcia aukcji ogłoszonej publicznie, 
d)  przybicie  następuje  z  chwilą  podpisania  przez  wszystkich  członków  komisji  aukcyjnej  protokołu  przebiegu  aukcji 
ogłoszonej publicznie. 

 
98.  W przypadku upływu kadencji członka zarządu spółki, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu 
Państwa rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji, w terminie: 
a) co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu, 
b) nie później niż miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu, 
c) nie później niż 2 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu, 
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d) co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu. 
 

99. Ogłoszenie  o  postępowaniu  kwalifikacyjnym  na  stanowisko  członka  zarządu  w  spółce,  w  której  ponad  
połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa może być opublikowane: 
a) wyłącznie w dzienniku ogólnopolskim, 
b) w dzienniku regionalnym, 
c) w dzienniku ogólnopolskim, 
d) wyłącznie na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. 

 
100. Wszczęcie  postępowania   kwalifikacyjnego   na  stanowisko   członka  zarządu   w spółce,   w  której   ponad  
połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa następuje na podstawie: 
a) uchwały walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółki, 
b) uchwały rady nadzorczej, 
c) zarządzenia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
d) decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 
101. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji,  wzór  kwestionariusza  przedsiębiorstwa  
państwowego przeznaczonego do komercjalizacji określa: 
a) Rada Ministrów w drodze zarządzenia, 
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w drodze zarządzenia, 
c) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, 
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w drodze rozporządzenia. 

 
102. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, za doręczenie ministrowi właściwemu do spraw 
Skarbu 
Państwa kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji odpowiada: 
a) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, 
b) organ założycielski, jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa państwowego nie doręczy go we właściwym terminie, 
c) rada pracownicza, 
d) rada pracownicza, jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa państwowego nie doręczy go we właściwym terminie. 

 
103. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym 
akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji pracownicy albo pracownicy i rybacy zachowują prawo wyboru: 
a)  jednego  członka  rady  nadzorczej  w  radzie  liczącej  do  sześciu  członków,  z  tym  że  w  spółkach  powstałych  z 
przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego to wyłącznie rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru 
jednego członka rady nadzorczej, 
b)  dwóch  członków  rady  nadzorczej  w  radzie  liczącej  do  sześciu  członków,  z  tym  że  w  spółkach  powstałych  z 
przekształcenia  przedsiębiorstw  przemysłu  rolno-spożywczego  rolnicy  lub  rybacy  zachowują  prawo  wyboru  jednego 
członka rady nadzorczej, 
c)  trzech  członków  rady  nadzorczej  w  radzie  liczącej  do  sześciu  członków,  z  tym  że  w  spółkach  powstałych  z 
przekształcenia  przedsiębiorstw  przemysłu  rolno-spożywczego  rolnicy  lub  rybacy  zachowują  prawo  wyboru  jednego 
członka rady nadzorczej, 
d) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu członków, z tym że w spółkach powstałych z 
przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch 
członków rady nadzorczej. 

 
104. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, umowa, na podstawie której zlecono sprawowanie 
zarządu w spółce powstałej w drodze komercjalizacji powinna określać: 
a) wynagrodzenie osoby, której zlecono sprawowanie zarządu, 
b) czas na jaki umowa została zawarta, 
c) obowiązki osoby, której zlecono sprawowanie zarządu, 
d) przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy. 

 
105. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w spółkach, w których ponad połowa akcji/udziałów 
należy do Skarbu Państwa, członków zarządu: 
a) powołuje rada nadzorcza, 
b) powołuje walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników, 
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c) powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
d) powołuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem przedstawiciela pracowników. 

 
106. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie 
przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie 
następujące przesłanki: 

 
a) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie 
jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 10.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez NBP 
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, 
b) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie 
jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 6.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez NBP na 
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, 
c)  wysokość  funduszy  własnych  w  dniu  31  grudnia  roku  poprzedzającego  rok  wydania  zarządzenia  o  prywatyzacji 
bezpośredniej  nie  jest  wyższa  od  równowartości  w  złotych  kwoty  2.000.000  euro,  obliczonej  według  kursu  kupna 
ogłoszonego przez NBP na ten dzień, 
d)  wysokość  funduszy  własnych  w  dniu  31  grudnia  roku  poprzedzającego  rok  wydania  zarządzenia  o  prywatyzacji 
bezpośredniej może być wyższa od równowartości w złotych kwoty  2.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna 
ogłoszonego przez NBP na ten dzień, za zgodą Rady Ministrów. 

 
107. Dysponentem Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 
jest: 
a) Prezes Rady Ministrów, 
b) minister właściwy do spraw nauki, 
c) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, 
d) Rada Ministrów. 
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# ELEMENTY PRAWA PRACY 
 

1. Stosunek pracy nawiązuje się na 
podstawie: 
a) umowy o pracę, 
b) spółdzielczej umowy o pracę, 
c) powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, 
d) mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. 

 
2. Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na 
czas: 
a) nie dłuższy niż 3 tygodnie, 
b) nie dłuższy niż 6 tygodni, 
c) nie dłuższy niż 3 miesiące, 
d) nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 
3. Umowę o pracę rozwiązuje 
się: 
a) na mocy porozumienia stron, 
b) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
c) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, 
d) z dniem rozliczenia się pracownika z pobranych zaliczek na potrzeby wykonywania obowiązków. 

 
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
wynosi: 
a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 1 rok, 
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata, 
d) 3 miesiące, jeżeli pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy krócej niż 3 lata. 

 
5. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w 
ciągu: 
a) 14 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, 
b) 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, 
c) 7 dni po upływie okresu wypowiedzenia, 
d) 1 miesiąca od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. 

 
6. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w 
razie: 
a) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 
b) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, 

 
c) niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące, 
d)  usprawiedliwionej  nieobecności  pracownika  w  pracy, z  innych  przyczyn  niż  niezdolność  do  pracy  spowodowana 
chorobą, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

 
7. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez 
wypowiedzenia: 
a) jeżeli jest niezdolny do pracy wskutek choroby, dłużej niż 6 miesięcy, 
b) jeżeli jest niezdolny do pracy wskutek choroby, dłużej niż 3 miesiące, 
c) gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, 
d) jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a 
pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na 
stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 

 
8. Stosunek pracy 
wygasa: 
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a) z dniem śmierci pracownika, 
b) z upływem 6 miesięcy nieobecności pracownika z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, 
c) z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca 
rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika, 
d) z upływem 1 miesiąca usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, z innych przyczyn niż niezdolność do pracy 
spowodowana chorobą. 

 
9. Pracownikowi, który otrzymał świadectwo pracy 
przysługuje: 
a) prawo wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa, 
b) prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy, 
c) roszczenie o naprawienie szkody przez pracodawcę wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub nie wydania 
świadectwa w terminie, 
d) usunięcia z treści świadectwa pracy informacji o podstawie prawnej rozwiązania umowy. 

 
10. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na 
podstawie: 
a) umowy o pracę, 
b) powołania, 
c) mianowania, 
d) umowy o dzieło. 

 
11. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony: 
a) powinno nastąpić na piśmie, 
b) powinno zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, 
c) powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu, 
d) powinno określać obowiązki, z których pracownik musi się wywiązać przed upływem okresu wypowiedzenia. 

 
12. Pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy, za pracę w godzinach nadlicz 
bowych: 
a) przysługuje dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia, 
b) przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, ale nie przysługuje dodatek z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych, 
c) przysługuje dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadała w niedzielę 
lub święto, 
d) nie przysługuje ani wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, ani dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. 

 
13. Wymiar urlopu wypoczynkowego w roku 
kalendarzowym: 
a) jest niezależny od okresu zatrudnienia i zawsze wynosi 26 dni, 
b) zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy, który w danym momencie udziela pracownikowi urlopu, 
c) zależy od łącznego okresu zatrudnienia u pracodawcy, który w danym momencie udziela pracownikowi urlopu oraz 
poprzednich okresów zatrudnienia pracownika, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku 
pracy, 

 
d) zależy od łącznego okresu zatrudnienia u pracodawcy, który w danym momencie udziela pracownikowi urlopu oraz 
poprzednich okresów zatrudnienia pracownika, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku 
pracy, chyba, że strony w umowie o prace postanowią, iż wymiar urlopu ustala się wyłącznie przy uwzględnieniu okresu 
zatrudnienia w ramach łączącego ich stosunku pracy. 

 
14. Pracownik, któremu nie powierzono mienia z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, który wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych wyrządził pracodawcy szkodę: 
a) jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślnie - zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości, 
b) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika - ponosi odpowiedzialność za szkodę tylko w 
granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę, 
c) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika - odszkodowanie nie może przewyższać kwoty 
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trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, 
d) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika - odszkodowanie nie może przewyższać kwoty 
dwumiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 

 
15. Pracownik,  któremu  pracodawca  powierzył  mienie  z  obowiązkiem  zwrotu  lub  wyliczenia  się  odpowiada  za  
szkodę wyrządzoną w tym mieniu: 
a) w pełnej wysokości zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządził z winy umyślnej, jak i nieumyślnej, 
b) w pełnej wysokości, gdy szkodzę wyrządził z winy umyślnej, a do wysokości poniesionej przez pracodawcę starty, gdy 
szkodę wyrządził z winy nieumyślnej, 
c)  do  wysokości  poniesionej  przez  pracodawcy  straty,  zarówno  wtedy  gdy  szkodę  wyrządził  z  winy  umyślnej,  jak  i 
nieumyślnej, 
d) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika odszkodowanie nie może przewyższać kwoty 
trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 

 
16. Wskaż zdanie/zdania 
prawdziwe: 
a) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę, ale może zrzec się 
prawa do urlopu wypoczynkowego, 
b) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ale może przenieść to prawo na inną osobę, 
c) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę, 
d) pracownik może zrzec się prawa do wynagrodzenia. 

 
17. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy 
pracodawca: 
a) zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, 
b) zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 14 dni, 
c) nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, 
d) może uzależnić wydanie świadectwa pracy od zakończenia zadań zleconych w ramach stosunku pracy. 

 
18. Regulaminu pracy nie wprowadza 
się: 
a) gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 5 pracowników, 
b) gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, 
c) gdy organizację i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników uregulowane są w 
układzie zbiorowym pracy, 
d) w razie nieuzgodnienia przez zakładową organizację związkową treści regulaminu. 

 
19. Roszczenia pracownika wobec pracodawcy ze stosunku 
pracy: 
a) ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne, 
b) ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat od dnia, w którym stały się wymagalne, 
c) ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym stały się wymagalne, 
d) nie przedawniają się. 

 
20. Spór zbiorowy pomiędzy pracownikami spółki, reprezentowanymi w tym sporze przez związek zawodowy, a 
pracodawcą, może dotyczyć: 
a) praw i wolności związkowych pracowników, 

 
b) warunków pracy pracowników, 
c) świadczeń socjalnych, 
d) poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem 
rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. 

 
21. Zakładowa organizacja związkowa może: 
a) zajmować stanowisko w indywidualnych sprawach pracowniczych, 
b) sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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c) zajmować się warunkami życia emerytów i rencistów, 
d) zajmować stanowisko wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i 
praw pracowników. 

 
22. Związek zawodowy: 
a) nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania, 
b) nabywa osobowość prawną z dniem podjęcia uchwały o utworzeniu związku zawodowego, 
c) podlega obowiązkowi rejestracji w Rejestrze Związków Zawodowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 
pracy, 
d) podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
23. Układ zbiorowy pracy rozwiązuje się: 
a) z upływem okresu, na który został zawarty, 
b) na podstawie zgodnego oświadczenia stron układu, 
c) z chwilą wszczęcia sporu zbiorowego, 
d) z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej. 

 
24. Zakładowy układ zbiorowy pracy: 
a) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, 
b) podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy, 
c) podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora prac y, 
d) nie podlega wpisowi do żadnego rejestru. 

 
25. Strajk zakładowy ogłasza: 
a) pracodawca na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej, 
b) pracodawca, jeżeli mediacje lub arbitraż nie zakończyły się zawarciem porozumienia z organizacją związkową, 
c) organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co 
najmniej 50 % pracowników zakładu pracy, 
d)  organizacja  związkowa  po  uprzednim  przeprowadzeniu  strajku  ostrzegawczego  i  pod  warunkiem,  że  powi adomi 
okręgowego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia strajku. 

 
26. Pracownik, który bierze udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami prawa: 
a) narusza obowiązki pracownicze, 
b) dopuszcza się wykroczenia sankcjonowanego karą grzywny, 
c) zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do 
wynagrodzenia, 
d) zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu pracy spowodowanym strajkiem. 

 
27. Umowa o zakazie konkurencji zobowiązująca pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po 
ustaniu 
stosunku pracy zawierana na podstawie Kodeksu pracy: 
a) może być zawarta tylko w przypadkach wskazanych w Kodeksie pracy, 
b) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
c) nie może wyłączyć prawa pracownika do odszkodowania należnego mu z tytułu stosowania się przez pracownika do 
zakazu konkurencji, 
d) może być zawarta na czas nieokreślony. 

 
 

28. O zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
pracodawca jest obowiązany zawiadomić: 
a) Państwową Inspekcję Pracy, 
b) zakładową organizację związkową, działającą u tego pracodawcy, 
c) właściwy powiatowy urząd pracy, 
d) przedstawicieli pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u danego pracodawcy nie 
działają zakładowe organizacje związkowe. 
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29. Prawo tworzenia związków zawodowych 
przysługuje: 
a) pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, 
b) pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania, 
c) osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie, 
d) osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. 

 
30. Utworzenie związku zawodowego 
następuje: 
a)  z  mocy  uchwały  o  jego  utworzeniu  podjętej  przez  co  najmniej  10  osób  uprawnionych  do  tworzenia  związków 
zawodowych, 
b) z mocy uchwały komitetu założycielskiego podjętej za zgodą pracodawcy przez co najmniej 7 osób uprawnionych do 
tworzenia związków zawodowych, 
c) na podstawie porozumienia co najmniej 50 pracowników spółki uprawnionych do tworzenia związków zawodowych, 
d) na podstawie statutu, uchwalonego przez co najmniej 3 osoby uprawnione do tworzenia związków zawodowych, 
zatwierdzonego przez radę nadzorczą. 

 
31. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
rady pracownicze tworzy się: 
a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 200 pracowników, 
b) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających nie mniej niż 50 pracowników, 
c) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających do 50 pracowników, 
d) w przedsiębiorstwach  państwowych, w których tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa. 

 
32. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie zakładowej organizacji 
związkowej: 
a)  przysługuje  dowolnej  liczbie  pracowników  zasiadających  w  zarządzie,  gdy  związek  liczy  ponad  500  członków 
zatrudnionych w zakładzie pracy, 
b)   przysługuje   częściowo   jednemu   pracownikowi   w   miesięcznym   wymiarze   godzin   równym   liczbie   członków 
zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza niż 150, 
c) udzielone jest z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie, 
d) przysługuje dwóm pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy. 
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# PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 
 

1. Nie można ogłosić 
upadłości: 
a) Skarbu Państwa, 
b) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, 
c) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, 
d) uczelni. 

 
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna wówczas, 
gdy: 
a) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, 
b) jej zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jego majątku, 
c) suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, 
d) nie wykonuje żadnych swoich zobowiązań. 

 
3. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli: 
a) majątek dłużnika  jest  obciążony  hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką 
morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 
b) zobowiązania stanowią mniej niż 80 % aktywów, 
c) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, 
d) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza sześciu miesięcy. 

 
4. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa jest: 
a) dłużnik, 
b) każdy wierzyciel, 
c) każdy kto złożył wniosek, 
d) członek zarządu dłużnika. 

 
5. Jeżeli minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa w postępowaniu o ogłoszenie upadłości: 
a) jest uczestnikiem, 
b) nie jest uczestnikiem, 
c) może być wysłuchany przez sąd, 
d) może złożyć zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

 
6. W toku postępowania o ogłoszenie upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu 
Państwa: 
a) jest niezwłocznie zawiadamiany o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
b) może składać swoją opinię sądowi, 
c) może zostać wysłuchany przez sąd, 
d) otrzymuje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

 
7. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć: 
a) każdy z członków zarządu dłużnika, 
b) dłużnik reprezentowany przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji, 
c) wierzyciel, 
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, o ile wniosek dotyczy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 

 
8. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne: 
a) z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, 
b) z datą upadłości, 
c) z dniem uprawomocnienia się postanowienia, 
d) z dniem doręczenia postanowienia. 

 
9. Z dniem ogłoszenia upadłości: 
a) upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim, 
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b) upadły ma obowiązek wydać syndykowi cały swój majątek, księgi rachunkowe, korespondencję i inne dokumenty, 
c) wszystkie postępowania dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo 
przeciwko niemu, 
d) zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne. 

 
10. Masą upadłości jest: 
a) suma długów upadłego, 
b) majątek trwały w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
c) co do zasady jedynie cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, 
d) co do zasady cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania. 

 
11. Syndyk jest: 
a) prawnym reprezentantem upadłego, 
b) zarządcą masy upadłości, mającym doprowadzić do jej sprzedaży i zaspokojenia wierzycieli upadłego, c) następcą 

prawnym upadłego, 
d) podmiotem sporządzającym listę wierzytelności. 

 
12. Sędzia-
komisarz: 
a) ogłasza upadłość, 
b) jest powołanym przez sąd sędzią, który kieruje tokiem postępowania upadłościowego i nadzoruje czynności syndyka, 
c) zatwierdza listę wierzytelności, 
d) sporządza listę wierzytelności. 

 
13. Przeszkodą do ogłoszenia upadłości może być 
fakt, iż: 
a) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, 
b) nawet niewielka część majątku dłużnika jest obciążona hipoteką, 
c) dłużnik nie posiada już żadnego majątku, 
d) majątek dłużnika jest obciążony zastawem rejestrowym, w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na 
zaspokojenie kosztów postępowania. 

 
14. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku 
dłużnika. W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka: 
a) w terminie trzech dni od złożenia wniosku, 
b) w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku, 
c) w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o niewypłacalności dłużnika, 
d) niezwłocznie. 

 
15. Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może polegać 
na: 
a) ustanowieniu syndyka, 
b) ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, 
c) ustanowieniu zarządu przymusowego, 
d) zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. 

 
16. Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
wyznacza: 
a) syndyka, 
b) zarządcę, 
c) nadzorcę sądowego, 
d) sędziego-komisarza i zastępcę sędziego komisarza. 

 
17. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy 
upadłości: 
a) zastawem rejestrowym, 
b) zastawem, 
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c) zastawem skarbowym, 
d) hipoteką. 

 
18. Sąd umorzy postępowanie upadłościowe, 
jeżeli: 
a) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, 
zastawem   rejestrowym,   zastawem   skarbowym   lub   hipoteką   morską   nie   wystarcza   na   zaspokojenie   kosztów 
postępowania, 
b)  wierzyciele  zobowiązani  uchwałą zgromadzenia  wierzycieli  albo  postanowieniem sędziego-komisarza  nie  złożyli w 
wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty, 
c) w toku postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni, 
d) wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania. 

 
19. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie 
wierzycieli: 
a) jeżeli według przepisów ustawy wymagane jest podjęcie uchwały zgromadzenia, 
b)  na  wniosek  przynajmniej  dwóch wierzycieli  mających łącznie  nie  mniej  niż  trzecią  część  ogólnej  sumy  uznanych 
wierzytelności, 
c) na wniosek przynajmniej trzech wierzycieli, 
d) w innych przypadkach, gdy uzna to za potrzebne. 

 
20. Z dniem ogłoszenia upadłości 
wygasają: 
a) umowa pożyczki, jeśli przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany, 
b) umowa kredytu, jeżeli przed tym terminem kredytodawca nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego, 
c) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego, 
d) umowa rachunku papierów wartościowych upadłego. 

 
21. Wniosek o ogłoszeniu upadłości zgłaszany przez dłużnika powinien 
zawierać: 
a) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, 
b) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, 
c) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku, 
d) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi. 

 
22. Zgłoszenie wierzytelności winno 
zawierać: 
a) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela, 
b) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, 
c) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności, 
d) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona. 

 
23. Plan podziału funduszów masy upadłości 
zawiera: 
a) określenie sumy podlegającej podziałowi, 
b) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale, 
c) określenie sumy, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału, 
d) określenie zabezpieczeń kwot, jakie przypadają uczestnikom. 

 
24. Sąd może orzec na okres od jednego do dziesięciu lat zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy: 
a) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie  wniosku o ogłoszenie upadłości, 
b) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, 
c) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, 
d) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy 
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lub orzeczenia sądu albo sędziego - komisarza. 
 

25. Do kategorii pierwszej wierzytelności i należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości 
należą: 
a) należności alimentacyjne, 
b) należności z tytułu darowizn i zapisów, 
c) podatki, 
d) odszkodowania umowne. 

 
26. Rada 
wierzycieli: 
a) jest organem kontrolującym syndyka, 
b) jest organem opiniodawczym syndyka, 
c) jest organem opiniodawczym sędziego-komisarza, 
d) bada stan funduszów masy upadłości. 

 
27. Rada wierzycieli wyraża zgodę 
na: 
a)  dalsze  prowadzenie  przedsiębiorstwa  przez  syndyka, jeżeli  ma trwać  dłużej  niż  trzy miesiące  od dnia ogłoszenia 
upadłości, 
b) odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, 
c) zmianę syndyka, 
d) wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upadłego. 

 
28. Można ogłosić upadłość: 
a) Skarbu Państwa, 
b) przedsiębiorcy po jego śmierci, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego 
śmierci, 
c) osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli 
od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok, 
d)  osoby,  która  faktycznie  prowadziła  działalność  gospodarczą,  nawet  wówczas,  gdy  nie  dopełniła  obowiązku  jej 
zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. 

 
29. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości ma/mają obowiązek złożyć: 
a) zarząd, 
b) członkowie zarządu w liczbie umożliwiającej skuteczne złożenie oświadczenia woli, 
c) każdy z członków zarządu, 
d) każdy członek rady nadzorczej, jeżeli zarząd nie złoży wniosku w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła 
podstawa do ogłoszenia upadłości. 

 
30. Członek zarządu dłużnika, który nie zgłasza w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości: 
a) popełnia przestępstwo, 
b) odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce, 
c) odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi, 
d) może otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
31. Wierzyciel, który zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości: 
a)  powinien wskazać miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, 
b) powinien wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek, 
c) powinien udowodnić we wniosku swoją wierzytelność, 
d) powinien uprawdopodobnić we wniosku swoją wierzytelność. 

 
32. Nie orzeka się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte 
w 
terminie: 
a) dwóch miesięcy od dnia umorzenia postępowania upadłościowego, 
b) trzech miesięcy od dnia umorzenia postępowania upadłościowego, 
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c) roku od dnia umorzenia postępowania upadłościowego, 
d) trzech lat od dnia umorzenia postępowania upadłościowego. 

 
33. Nie orzeka się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku niezłożenia przez członka zarządu dłużnika, 
w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli: 
a) członek zarządu udowodni, że niezłożenie wniosku nastąpiło bez jego winy, 
b) postępowanie w sprawie zakazu zostało wszczęte po upływie trzech lat od dnia ustania stanu niewypłacalności, o ile 
wniosek nie został złożony, 
c) członek zarządu udowodni, ze namawiał pozostałych członków zarządu do złożenia wniosku, ale został przegłosowany, d)  
postępowanie w sprawie zakazu zostało wszczęte po upływie roku ale przed upływem dwóch lat od dnia ustania stanu 
niewypłacalności, o ile wniosek nie został złożony. 

 
34. Sprzedaż ruchomości w toku likwidacji masy upadłości jest dokonywana: 
a) w drodze przetargu, 
b) z wolnej ręki za zgodą syndyka, 
c) w drodze rokowań, 
d) z wolnej ręki za zgodą sędziego-komisarza. 

 
35. W przypadku ogłoszenia upadłości: 
a)  syndyk  może  prowadzić  przedsiębiorstwo  upadłego  do  czasu  zakończenia  postępowania  upadłościowego,  o  ile 
przedsiębiorstwo przynosi zyski, 
b) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, 
c) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, za zgodą rady wierzycieli, 
d) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, za zgodą sędziego-komisarza. 

 
36. Zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu: 
a) skutkuje niemożnością wpisania wierzytelności na listę, 
b) powoduje, że wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału sporządzonych po jej uznaniu, 
c) powoduje konieczność uzupełnienia listy wierzytelności, 
d) jest dopuszczalne. 

 
37. Od uznania wierzytelności na liście wierzytelności przysługuje: 
a) odwołanie, 
b) zażalenie, 
c) skarga, 
d) sprzeciw. 

 
38. Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych: 
a) postępowaniu o zatwierdzenie układu, 
b) postępowaniu układowym, 
c) przyspieszonym postępowaniu układowym, 
d) postępowaniu sanacyjnym. 

 
39. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości: 
a) służy zamieszczaniu informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, 
b) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów, 
c) służy wyłącznie do zamieszczania informacji o osobach, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej, 
d) wspomaga prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

 
40. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec: 
a) każdego dłużnika, 
b) dłużnika niewypłacalnego, 
c) dłużnika zagrożonego niewypłacalnością, 
d) dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. 

 
41. Plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej: 
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a) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, 
b) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, 
c) opis metod i źródeł finansowania, 
d) imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego. 

 
42. Sędzia-komisarz w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym: a) kieruje tokiem postępowania 
restrukturyzacyjnego, b) nadzoruje czynności nadzorcy 
sądowego i zarządcy, c) dokonuje wyboru syndyka, 
d) powołuje zastępcę sędziego – komisarza. 

 
43. Po powołaniu nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym dłużnik: 
a) może dokonywać czynności zwykłego zarządu, 
b) może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
c) może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu za zgodą nadzorcy sądowego, chyba że ustawa 
przewiduje zezwolenie rady wierzycieli, 
d) nie może dokonywać ani czynności zwykłego zarządu ani czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

 
44. W postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego sąd powołuje: 
a) syndyka, 
b) zarządcę, 
c) nadzorcę sądowego, 
d) nadzorcę układu. 

 
45. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są: 
a) dłużnik, 
b) każdy z wierzycieli dłużnika, 
c) wyłącznie wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, 
d) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna, jeżeli uprawdopodobni tę wierzytelność i 
zostanie dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego–komisarza. 

 
46. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik: 
a) zawsze sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, 
b) nie ma prawa sprawowania zarządu własnego swoim majątkiem, 
c) sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca, 
d) sprawuje zarząd własny swoim majątkiem również w przypadku, gdy został ustanowiony zarządca. 

 
47. W postępowaniu restrukturyzacyjnym radę wierzycieli ustanawia: 
a) sąd restrukturyzacyjny, 
b) sędzia – komisarz z urzędu, jeżeli uzna to za potrzebne, 
c) zarządca, 
d) sędzia – komisarz na wniosek. 

 
48. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga: 
a) zaciąganie przez dłużnika kredytów lub pożyczek, 
b) zawarcie przez zarządcę umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika, 
c)  sprzedaż przez dłużnika składników majątku o wartości powyżej 500 000 złotych, 
d) sprzedaż przez zarządcę składników majątku o wartości powyżej 500 000 złotych. 

 
49. W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie obejmuje się układem: 
a) wierzytelności alimentacyjnych, 
b) wierzytelności ze stosunku pracy, 
c) wierzytelności objętej innym układem, chyba że układ ten został uchylony, 
d) odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 

 
50. W postępowaniu restrukturyzacyjnym propozycje układowe może składać: 
a) dłużnik, 
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b) wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, 
c) rada wierzycieli, 
d) wierzyciel będący małżonkiem dłużnika. 

 
51. W postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli: 
a) układ narusza prawo, 
b) jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, 
c)  suma  spornych  wierzytelności  uprawniających  do  głosowania  nad  układem  przekracza  15%  sumy  wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem, 
d) dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 

 
52. W postępowaniu restrukturyzacyjnym, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu: 
a) postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem 
ulegają umorzeniu z mocy prawa, 
b) postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem 
ulegają zawieszeniu z mocy prawa, 
c) tytuły wykonawcze obejmujące wierzytelności objęte układem tracą wykonalność z mocy prawa, 
d) wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi ulegają umorzeniu z mocy prawa. 

 
53. Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest: 
a) dzień wydania postanowienia o otwarciu postępowania układowego, 
b) dzień uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania układowego, 
c) dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, 
d) dzień uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego. 

 
54. W postępowaniu restrukturyzacyjnym „dniem układowym” jest dzień: 
a) ustalony przez dłużnika, 
b) ustalony przez nadzorcę układu, 
c) przypadający nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, 
d) według, którego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem. 

 
55. Sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne jeżeli: 
a) układ został przyjęty, 
b) uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika, 
c) prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli, 
d) układ nie został przyjęty. 

 
56. W postępowaniu restrukturyzacyjnym, restrukturyzacja zobowiązań dłużnika może polegać na: 
a) konwersji wierzytelności na udziały lub akcje, 
b) odroczeniu terminu wykonania, 
c) rozłożeniu spłaty na raty, 
d) zmniejszeniu wysokości. 

 
57. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zgromadzenie wierzycieli zwołuje: 
a) sędzia-komisarz w celu głosowania nad układem, 
b) sędzia-komisarz w przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia, 
c) sędzia-komisarz w przypadku, gdy uzna to za potrzebne, 
d) wyłącznie rada wierzycieli. 

 
58. W postępowaniu restrukturyzacyjnym prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli mają: 
a) wszyscy wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli, 
b) wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, 
c)  wierzyciele, którzy  stawią  się  na zgromadzeniu wierzycieli  i  przedłożą sędziemu  –  komisarzowi  tytuł egzekucyjny 
stwierdzający ich wierzytelność, 
d) wyłącznie wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności. 

 
59. W postępowaniu restrukturyzacyjnym nadzorca sądowy: 
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a) zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, 
b) sporządza plan restrukturyzacji, 
c) sporządza spis wierzytelności, 
d) ocenia propozycje układowe. 

 
60. Przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne nie stosuje się do: 
a) Skarbu Państwa, 
b) jednostek samorządu terytorialnego, 
c) spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
d) funduszy inwestycyjnych. 

 
61. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z 
dniem: 
a) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
b) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu, 
c) wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
d) uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. 

 
62. W postępowaniu restrukturyzacyjnym układ 
zatwierdza: 
a) sędzia – komisarz, 
b) sąd, 
c) rada wierzycieli, 
d) zgromadzenie wierzycieli. 
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# ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI I ANALIZA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1. Nadrzędnym celem bezpośrednim i pośrednim realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii rozwojowej powinna 
być: 
a) maksymalizacja jego wartości rynkowej, 
b) maksymalizacja korzyści właścicieli, 
c) maksymalizacja zysku, 
d) zapewnienie budżetowi państwa maksymalnie dużych wpływów podatkowych. 

 
2. Celami strategii finansowej przedsiębiorstwa dążącego do maksymalizacji swojej wartości rynkowej 
są: 
a) zapewnienie płynności zaangażowanych środków finansowych, 
b) poprawa jakości oferowanych produktów, 
c) powiększenie aktywów majątkowych o charakterze rzeczowym, 
d) zapewnienie jak największej rentowności przedsiębiorstwa w danych warunkach rynkowych. 

 
3. Realizowane przez przedsiębiorstwo strategie marketingowe można rozpatrywać w następujących 
kategoriach: 
a) podnoszenia efektywności wykorzystywanych zasobów przedsiębiorstwa oraz ugruntowania jego pozycji na rynku, 
b) zapewnienia środków finansowych na działania w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku firmy, 
c) określania najbardziej efektywnej struktury organizacyjnej w danych warunkach rynkowych, 
d) uzyskiwanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej na rynku. 

 
4. Prawidłowo sformułowane przez przedsiębiorstwo cele muszą 
być: 
a) ambitne, 
b) precyzyjne, 
c) określone w czasie, 
d) ogólne, aby zminimalizować ryzyko błędu. 

 
5. Analiza SWOT w zarządzaniu marketingowym ma miejsce na 
etapie: 
a) kontroli, 
b) wdrażania, 
c) planowania, 
d) nie ma zastosowania w zarządzaniu marketingowym. 

 
6. Podstawowymi obszarami analizy strategicznej przedsiębiorstwa 
są: 
a) makrootoczenie, 
b) otoczenie konkurencyjne, 
c) wewnętrzne zasoby firmy, 
d) oczekiwania właścicieli. 
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7. Planowanie strategiczne obejmuje: 
a) wyznaczanie zadań krótkookresowych przedsiębiorstwa, 
b) ustalenie środków i metod prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej, 
c) analizowanie otoczenia, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje, 
d) planowanie poziomu rentowności działania firmy. 

 
8. Zasadniczymi funkcjami zarządzania finansami przedsiębiorstwa są: 
a) alokacja środków, 
b) planowanie finansowe, 
c) pozyskiwanie środków, 
d) zarządzanie kapitałem obrotowym. 

 
9. Kluczowymi problemami w ocenie opłacalności projektu inwestycyjnego są: 
a) wyznaczenie właściwego poziomu stopy dyskontowej, 
b) analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego, 
c) oszacowanie spodziewanych przepływów finansowych związanych z przeprowadzaną inwestycją, 
d) uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie projektu inwestycyjnego. 

 
10. Rynek kapitałowy: 
a) stanowi potencjalne źródło pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa, 
b) uznawany jest za najbardziej obiektywny sposób ustalenia wartości przedsiębiorstwa, 
c) ułatwia dokonanie fuzji i przejęć, 
d) daje gwarancję wzrostu łącznej wartości przedsiębiorstw po połączeniu w stosunku do wartości tych przedsiębiorstw 
przed połączeniem. 

 
11. Ustalenie potencjalnej sprzedaży na rynku docelowym: 
a) nie ma znaczenia dla analizowania skuteczności strategii marketingowej, 
b) ułatwia stwierdzenie, czy dana strategia marketingowa przynosi sukces, 
c) może odbywać się poprzez szacowanie liczby nabywców i liczby jednostek produktu jakie mogą oni nabyć, 
d) daje informację, jaki najwyższy poziom sprzedaży produktu jest możliwy do osiągnięcia z uwzględnieniem wpływu 
działalności konkurentów. 

 
12. Metodami prognozowania opartymi na przewidywaniu są: 
a) opinie kierownictwa przedsiębiorstwa, 
b) model tendencji rozwojowej, 
c) testy rynkowe, 
d) prognoza wieloczynnikowa. 

 
13. Wg teorii hierarchii potrzeb ludzkich opracowanej przez Maslowa ludzie zaspokajają potrzeby: 
a) społeczne po bezpieczeństwa, 
b) fizjologiczne przed bezpieczeństwa, 
c) bezpieczeństwa przed fizjologicznymi, 
d) jako ostatnie - szacunku. 

 
14. Częścią marketingu-mix nie jest: 
a) produkt, 
b) promocja, 
c) cena, 
d) rynek docelowy. 

 
15. Segmenty rynku: 
a) powinny być jednorodne wewnętrznie, 
b) mogą się nieznacznie różnić między sobą, 
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c) ich wielkość nie ma znaczenia, 
d) powinny obejmować liczbę nabywców, która zapewni zyskowność produkcji. 

 
16. Zewnętrznym źródłem środków własnych jest: 
a) emisja obligacji, 
b) emisja akcji, 
c) kredyt bankowy, 
d) amortyzacja. 

 
17. Zarządzanie kapitałem obrotowym oznacza m.in.: 
a) zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa, 
b) zarządzanie zapasami, 
c) zarządzanie środkami pieniężnymi, 
d) zarządzanie długiem. 

 
18. Zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa: 
a) musi być powiązane z polityką kredytowania odbiorców, 
b) w dużym przedsiębiorstwie może oznaczać konieczność wprowadzenia systemu scoringowego odbiorców, 
c) nie ma wpływu na poziom środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, 
d) może być wspomagane przez raporty od podmiotów zewnętrznych (wywiadowni gospodarczych). 

 
19. Na zarządzanie zasobami ludzkimi mają wpływ: 
a) sytuacja na rynku pracy, 
b) kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, 
c) polityka fiskalna państwa, 
d) postęp technologiczny. 

 
20. Narzędziem controllingu operacyjnego jest: 
a) zrównoważona karta wyników, 
b) analiza ekonomiczno-finansowa, 
c) benchmarking, 
d) budżetowanie. 

 
21. Controlling strategiczny: 
a) zmierza do sprawnego ukształtowania procesów planowania oraz kontroli na poziomie zarządzania strategicznego, 
b) zmierza do stworzenia przedsięwzięć wspierających realizowanie strategii, które podnoszą sprawność funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, 
c) czasami może dotyczyć krótszego okresu czasu, 
d) zawsze dotyczy dłuższego okresu czasu. 

 
22. Do podstawowych funkcji planowania personelu należy: 
a) dostosowywanie wielkości i struktury zatrudnienia do obecnych i przyszłych potrzeb, 
b) optymalizacja organizacyjnego zasobu wiedzy, 
c) administracja sprawami osobowymi, 
d) określenie kompetencji ludzi niezbędnych do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa obecnie i w przyszłości. 

 
23. Zarządzanie projektem jest procesem, którego podstawowymi składowymi są: 
a) podjęcie projektu, 
b) planowanie, 
c) realizacja, 
d) zamknięcie projektu. 

 
24. Model zmian  polityki  strategicznej  przedsiębiorstwa, w którym zakłada się relatywnie duży zakres zmian w  
polityce 
przedsiębiorstwa oraz relatywnie duży stopień zaangażowania członków organizacji: 
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a) określany jest jako model zarządzania wartościami, 
b) określany jest jako model dyrektywny, 
c) wymaga wyłącznie współdziałania kierowników, 
d) wymaga uznania, że pracownicy są inteligentni i dobrze poinformowani. 

 
25. Zaletami skutecznej delegacji zadań 
są: 
a) przyspieszenie podejmowania decyzji, 
b) częstsze podejmowanie trafniejszych decyzji, 
c) skłonienie podwładnych do przyjmowania obowiązków i wydawania sądów, 
d) utrata zaufania kierowników do podwładnych. 

 
26. Słabościami zarządzania poprzez cele 
jest: 
a) niemożność skwantyfikowania wszystkich osiągnięć, 
b) możliwa trudność w skoordynowaniu ogólnych celów przedsiębiorstwa z celami jego członków, 
c) przeniesienie akcentu z osądzania pracowników na pomaganie im, 
d) możliwy brak pełnej odpowiedzialności za osiągane wyniki wskutek np. nieoczekiwanych posunięć konkurencji. 

 
27. Producent, który sprzedaje produkt bezpośrednio ostatecznym nabywcom, a także wykorzystuje do tego celu 
jednego 
pośrednika, korzysta z: 
a) dystrybucji intensywnej, 
b) dystrybucji selektywnej, 
c) dystrybucji wyłącznej, 
d) dystrybucji wielokanałowej. 

 
28. Zmniejszenie  sumy  należności  przyznawane  nabywcy  produktu w  zamian  za płatność  gotówkową przy  
kredytowych warunkach płatności to: 
a) rabat ilościowy, 
b) skonto, 
c) marża, 
d) bonifikata promocyjna. 

 
29. Nabywcy są bardziej wrażliwi na zmianę 
ceny: 
a) produktów drogich i produktów nabywanych rzadko, 
b) produktów drogich i produktów używanych często, 
c) produktów tanich i produktów używanych często, 
d) produktów tanich i produktów nabywanych rzadko. 

 
30. Znak 
towarowy: 
a) to inaczej znak fabryczny, 
b) może być zbywany, 
c) zarejestrowany w jednym kraju, jest chroniony we wszystkich innych, 
d) nie może pokrywać się z zarejestrowaną nazwą przedsiębiorstwa. 

 
31. Do produktów przemysłowych zalicza 
się: 
a) produkty specjalne, 
b) produkty nieposzukiwane regularnie, 
c) materiały pomocnicze do działalności operacyjnej, 
d) minerały. 

 
32. Struktura organizacyjna 
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przedsiębiorstwa: 
a) może być przedstawiona w formie regulaminu organizacyjnego, 
b) może być oceniania wg kryterium rozpiętości kierowania, 
c) przedstawia przepływy informacyjne między elementami struktury, 
d) nie jest zależna od otoczenia przedsiębiorstwa. 

 
33. Misja 
przedsiębiorstwa: 
a) pozwala odróżnić przedsiębiorstwo od innych, 
b) w wymiarze zewnętrznym ma marketingowy charakter, 
c) formułowana jest w krótkim horyzoncie czasowym, 
d) jest zbiorem szczegółowych celów. 

 
34. Zestaw szczególnych cech i właściwości odróżniających przedsiębiorstwo od innych podobnych do niego podmiotów 
to: 
a) znak towarowy, 
b) marka przedsiębiorstwa, 
c) tożsamość korporacyjna, 
d) tożsamość wizualna. 

 
35. Plan finansowy każdego przedsiębiorstwa powinien 
zawierać: 
a) prognozę bilansu, 
b) prognozę rachunku wyników, 
c) prognozę rachunku przelewów finansowych, 
d) preliminarz obrotów gotówkowych. 

 
36. Producent specjalizujący się w obsłudze wąskiego, ściśle zdefiniowanego rynku określany jest 
mianem: 
a) pretendenta, 
b) lidera, 
c) naśladowcy, 
d) eksploratora luki rynkowej. 

 
37. Plan marketingowy pod względem rzeczowym nie 
zawiera: 
a) oczekiwanych wyników, 
b) strategii marketingowej, 
c) procedur kontrolnych, 
d) analizy odchyleń. 

 
38. Wahania cykliczne w sprzedaży można określić 
dysponując: 
a) ostatnim sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa, 
b) danymi miesięcznymi o sprzedaży z ostatnich dwóch lat obrotowych, 
c) danymi miesięcznymi o sprzedaży z ostatnich kilku lat obrotowych, 
d) sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstwa z ostatnich kilkunastu lat obrotowych. 

 
39. 
Prognoza: 
a) im jest bardziej ogólna, tym większa jest szansa na jej większą trafność, 
b) jej margines błędu zależy od badanego zjawiska w określonym środowisku, 
c) może być zakłócona przez działania konkurencji, 
d)  uzyskana  daną  metodą  nie  musi  być  weryfikowana  inną  metodą,  jeśli  jej  wyniki  są  zgodne  z  oczekiwaniem 
kierownictwa. 

 
40. Budżet 
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marketingowy: 
a) jest ustalany najczęściej w odniesieniu do wartości sprzedaży, 
b) oparty na zadaniach, które należy wykonać, aby wdrożyć określoną strategię marketingową określany jest mianem 
budżetu zadaniowego, 
c) ustalany jako stały procent od sprzedaży może z biegiem czasu prowadzić do pełnego, choć nie zawsze uzasadnionego 
dokonywania wydatków, 
d) nie daje możliwości kontroli wdrażania planów. 

 
41. Etapami procesu kontroli działalności marketingowej 
są: 

 
a)  weryfikacja  celów  marketingowych,  uchwycenie  rozbieżności  między  planem  a  wykonaniem,  pociągnięcie  do 
odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności, 
b)   uchwycenie   rozbieżności   między   planem   a   wykonaniem,   weryfikacja   celów   marketingowych,   wyciagnięcie 
konsekwencji wobec autorów nietrafnego planu marketingowego, 
c)  analiza  i  weryfikacja    celów  marketingowych, określenie  standardów  oceny  wykonania  zadań, ocena wyników w 
stosunku do standardów, działania korygujące jeśli są konieczne, 
d) działalność marketingowa ze względu na trudno mierzalny obszar działania nie podlega kontroli realizacji celów. 

 
42. Niewiele  szczebli  zarządzania,  stosunkowo  duże  komórki  organizacyjne,  stosunkowo  duża  rozpiętość  kierowania,  
to 
najtrafniejsze charakterystyki struktury: 
a) sformalizowanej, 
b) scentralizowanej, 
c) złożonej, 
d) płaskiej. 

 
43. Zasada optymalnej specjalizacji przy określaniu zadań dla poszczególnych stanowisk w strukturze organizacyjnej 
polega 
na: 
a) przystosowaniu zadań i czynności na danym stanowisku do urządzeń i narzędzi, kwalifikacji pracownika oraz warunków 
otoczenia, 
b) przystosowaniu zadań do kwalifikacji pracownika tak, aby mógł on wykonać je na odpowiednim poziomie, jednocześnie 
by jego kwalifikacje były maksymalnie wykorzystane, 
c) wyraźnym rozgraniczeniu zadań poszczególnych stanowisk, 
d) wynikaniu zadań i czynności stanowisk z całego układu celów organizacyjnych i powiązaniu ich z celami i zadaniami 
innych części struktury. 

 
44. Do podstawowych kryteriów oceny sformułowanej strategii można 
zaliczyć: 
a) wewnętrzną spójność i zgodność, 
b) satysfakcjonujący poziom ryzyka, 
c) odpowiedniość w stosunku do dostępnych zasobów, 
d) brak horyzontu czasowego. 

 
45. Silnymi stronami 
organizacji: 
a) są zasoby niezależnie od stopnia ich kontroli przez organizację, które wyróżniają ją w sposób pozytywny w otoczeniu, 
b) pozytywny image, 
c) wysokie kwalifikacje kadry kierowniczej, 
d) „wypadnięcie z gry” dotychczasowego konkurenta. 

 
46. W cyklu życia produktu, spowolnieniem tempa wzrostu oraz dobrze i rytmicznie zaspokajanym rynkiem charakteryzuje 
się 
faza: 
a) rozwoju, 
b) wzrostu, 
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c) dojrzałości, 
d) nasycenia. 

 
47. Kontrola funkcjonalna w odróżnieniu do kontroli instytucjonalnej charakteryzuje 
się: 
a) realizacją kontroli przez zarządzającego, 
b) operowaniem głównie kontrolą bieżącą, 
c) obligatoryjnością kontroli, 
d) ustalonym z góry i formalnie ujętym sposobem postępowania. 

 
48. Ocena podpisywanego kontraktu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami, to 
kontrola: 
a) rzeczowa, 
b) merytoryczna, 
c) dokumentacyjna, 
d) formalna. 

 
49. Controller w odróżnieniu od menedżera: 
a) dostarcza porad ekonomicznych, 
b) stosuje środki sterowania w przypadku odchyleń od celu, 
c) wdraża uzgodnione decyzje, 
d) określa wielkości do budżetu. 

 
50. W    rozumieniu    controllingu    jako   podsystemu    zarządzania,    który    koordynuje    dostarczanie    informacji    z    
jej 
wykorzystywaniem, zadanie to może być realizowane poprzez: 
a) planowanie, 
b) dostarczanie informacji, 
c) kontrolę, 
d) koordynację. 

 
51. Do zadań controllingu strategicznego należą: 
a) analiza realności długofalowych celów przedsiębiorstwa i ich ewentualna weryfikacja, 
b) wsparcie przy opracowaniu budżetów dla ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, 
c) sporządzanie sprawozdań przydatnych do bieżącego podejmowania decyzji, 
d) współudział w tworzeniu systemu informacji dla kierowników wszystkich szczebli. 

 
52. Zarządzanie strategiczne opiera się na zasadzie: 
a) globalizacji działań przedsiębiorstwa, 
b) kreatywności działań, 
c) kompleksowości rozwiązywania problemów, 
d) poszukiwaniu jak najkorzystniejszych warunków dla osiągania sukcesów. 

 
53. Strategia wiodąca: 
a) powstaje na bazie celów strategicznych, 
b) podporządkowane są jej strategie funkcjonalne, 
c) obejmuje kształtowanie instrumentów i technik przedsiębiorstwa w trakcie bieżącej działalności, 
d) odzwierciedla istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

 
54. Powszechnie wyróżnianymi elementami controllingu sprzedaży są: 
a) analiza wielkości zamówień na produkty przedsiębiorstwa, 
b) analiza klientów, 
c) penetracja rynku, 
d) kontrola kosztów marketingu. 

 
55. Działalnościami podstawowymi kreującymi wartość w koncepcji łańcucha wartości są: 
a) zaopatrzenie w surowce i materiały, 
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b) zarządzanie zasobem ludzkim, 
c) logistyka zewnętrzna, 
d) marketing i zbyt. 
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# RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 
 

1. Do wykazywanych w bilansie wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: 
a) wytworzone przez jednostkę know-how, 
b) koszty zakończonych prac badawczych i rozwojowych, 
c) nabytą wartość firmy, 
d) nabyte znaki towarowe. 

 
2. W zależności od okoliczności, budynek może być uwzględniony w bilansie wśród: 

 
a) wartości niematerialnych i prawnych, 
b) środków trwałych, 
c) środków trwałych w budowie, 
d) inwestycji. 

 
3. Aktywa netto w bilansie stanowią równowartość: 
a) kapitału własnego, 
b) kapitału podstawowego, 
c) aktywów trwałych pomniejszonych o aktywa obrotowe, 
d) aktywów ogółem pomniejszonych o zobowiązania i rezerwy ogółem. 

 
4. Do pozostałych przychodów operacyjnych nie zalicza się: 
a) zysku osiągniętego ze sprzedaży składnika wartości niematerialnych i prawnych, 
b) przychodów ze sprzedaży zbędnych materiałów, 
c) odsetek od lokat bankowych, 
d) dotacji z tytułu przyznanego jednostce prawa wieczystego użytkowania gruntu. 

 
5. Straty nadzwyczajne obejmują negatywne skutki finansowe między innymi takich zdarzeń, jak: 
a) huragan, 
b) wypadek samochodowy, 
c) kradzież z włamaniem, 
d) awaria maszyny produkcyjnej. 

 
6. Do jednostek podporządkowanych zalicza się: 
a) jednostki stowarzyszone, 
b) jednostki współzależne, 
c) jednostki zrzeszone, 
d) jednostki zależne. 

 
7. Za zgodność sprawozdania finansowego z wymogami ustawy o rachunkowości odpowiedzialność ponoszą: 
a) sam prezes wieloosobowego zarządu, którego ustawa określa mianem kierownika jednostki, 
b) wszyscy członkowie zarządu, 
c) wszyscy członkowie rady nadzorczej, 
d) przede wszystkim główny księgowy, które to sprawozdanie sporządził. 

 
8. Obowiązująca w rachunkowości zasada kontynuacji: 
a) nakazuje stosować w kolejnych latach te same zasady (politykę) rachunkowości, 
b) jest synonimem zasady ciągłości, 
c) zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych jednostki sporządzonych za różne okresy, 
d) dotyczy zdolności jednostki do prowadzenia działalności w przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie. 

 
9. Księgi rachunkowe zamyka się na 
dzień: a) poprzedzający zmianę formy 
prawnej, b) kończący rok obrotowy, 
c) kończący realizację planu restrukturyzacji lub programu naprawczego, 
d) poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. 
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10. Składnikiem ksiąg rachunkowych nie 
jest: a) zestawienie zmian w kapitale 
własnym, b) dziennik, 
c) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, 
d) rachunek przepływów pieniężnych. 

 
11. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji wynosi: 

 
a) zawsze nie rzadziej niż raz na rok, 
b) w odniesieniu do pewnych składników aktywów przynajmniej raz na dwa lata, 
c) w odniesieniu do pewnych składników aktywów przynajmniej raz na cztery lata, 
d) w odniesieniu do pewnych składników aktywów przynajmniej raz na pięć lat. 

 
12. Stosowana do wyceny bilansowej składników aktywów cena 
nabycia: 
a) jest kategorią węższą od ceny zakupu, 
b) jest tym samym, co cena zakupu, 
c) jest kategorią szerszą od ceny zakupy, 
d) obejmuje koszty zakupu. 

 
13. Umorzenie wartości początkowej środków 
trwałych: 
a) jest efektem dokonywania odpisów amortyzacyjnych, 
b) jest efektem dokonywania odpisów aktualizujących, 
c) wyraża trwałą utratę wartości składnika na skutek jego częściowego przypadkowego zniszczenia, 
d) wyraża utratę wartości składnika na skutek jego używania lub upływu czasu. 

 
14. Cena rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa może być zastosowana do bilansowej 
wyceny: 
a) środków trwałych, 
b) wartości niematerialnych i prawnych, 
c) nieruchomości inwestycyjnych, 
d) zapasów. 

 
15. Wartość nominalna odnosi się do bilansowej 
wyceny: 
a) wszystkich pozycji kapitału własnego, 
b) kapitału podstawowego (zakładowego), 
c) udziałów / akcji własnych, 
d) kapitału zapasowego. 

 
16. Bilansowe 
rezerwy: 
a) wykazywane są w pasywach, 
b) stanowią specyficzny rodzaj zobowiązań, 
c) są nazywane również kapitałem rezerwowym, 
d) są wykazywane w wartości oszacowanej. 

 
17. W wartości ujemnej w bilansie wykazuje się między 
innymi: 
a) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, 
b) kapitał zapasowy, 
c) udziały (akcje) własne, 
d) należne wpłaty na kapitał podstawowy. 

 
18. Amortyzacji zazwyczaj nie 
podlegają: 
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a) budynki i budowle, 
b) grunty, 
c) patenty i koncesje, 
d) wartość firmy. 

 
19. Wykazywane w bilansie koszty zakończonych prac rozwojowych można amortyzować przez 
okres: 
a) 2 lat, 
b) 4 lat, 
c) 6 lat, 
d) 10 lat. 

 
20. Wykazywana w bilansie wartość 
firmy: 

 
a) odzwierciedla wypracowaną przez jednostkę renomę (reputację), 
b) często pojawia się w następstwie przejęcia innej jednostki, 
c) bywa, że jest wartością ujemną, 
d) jeśli jest dodatnia, to może nie być amortyzowana. 

 
21. W zależności od okoliczności, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego: 
a) zmniejszają kapitał zapasowy spółki, 
b) stanowią dla spółki pozostałe koszty operacyjne, 
c) stanowią dla spółki koszty finansowe, 
d) stanowią dla spółki straty nadzwyczajne. 

 
22. W zależności od okoliczności, w przypadku umorzenia akcji własnych, ujemna różnica między wartością nominalną 
tych akcji a ceną ich nabycia: 
a) zmniejsza kapitał zapasowy spółki, 
b) stanowi dla spółki stratę z lat ubiegłych, 
c) stanowi dla spółki koszty finansowe, 
d) stanowi dla spółki straty nadzwyczajne. 

 
23. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się: 
a) w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, 
b) w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, 
c) w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, 
d) w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych. 

 
24. Wykazywany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy obejmuje: 
a) bieżący podatek dochodowy, 
b) odroczony podatek dochodowy, 
c) podatek dochodowy od osób fizycznych będących pracownikami jednostki, 
d) podatek od towarów i usług (VAT) związany z zakupami jednostki. 

 
25. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 
a)   są   wykazywane   w   bilansie   po   stronie   aktywnej,   wśród   długoterminowych   lub krótkoterminowych   rozliczeń 
międzyokresowych, 
b) są wykazywane w bilansie po stronie pasywnej, na przykład wśród rezerw na zobowiązania, 
c) mogą dotyczyć przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, 
d) są kosztami już poniesionymi, ale dotyczącymi przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 
26. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 
a) są wykazywane wśród rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywnej bilansu, 
b) są wykazywane wśród rozliczeń międzyokresowych po stronie aktywnej bilansu, 
c) mogą dotyczyć otrzymanej przez jednostkę darowizny lub dotacji, 
d) mogą dotyczyć ujemnej wartości firmy. 
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27. Na wynik finansowy netto składają się między innymi: 
a) wynik działalności operacyjnej, 
b) wynik działalności finansowej, 
c) wynik działalności inwestycyjnej, 
d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. 

 
28. Przychody i koszty finansowe: 
a) kształtują wynik z działalności finansowej, 
b) kształtują wynik operacji finansowych, 
c) dotyczą tych samych tytułów operacji, co wpływy i wydatki działalności finansowej, 
d) są uwzględnione zarówno na poziomie wyniku z działalności gospodarczej, jak i na poziomie wyniku brutto. 

 
 

29. Koszty finansowe mogą 
dotyczyć: 
a) różnic kursowych, 
b) dywidend, 
c) odsetek, 
d) strat ze zbycia inwestycji. 

 
30. Ujemna wartość 
firmy: 
a) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą łączenia udziałów, 
b) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą nabycia, 
c) powinna być amortyzowana przez okres nie dłuższy niż 5 lat, 
d) wykazywana jest w bilansie wśród wartości niematerialnych i prawnych. 

 
31. Wartość 
firmy: 
a) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą nabycia, 
b) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą łączenia udziałów, 
c) wykazywana jest w bilansie wśród wartości niematerialnych i prawnych i w uzasadnionych przypadkach okres jej 
amortyzacji można wydłużyć do 30 lat, 
d) jest ustalana między innymi w oparciu o wartość godziwą aktywów netto przejmowanej jednostki. 

 
32. Wartość firmy powstała przy przejęciu jednej spółki przez drugą jest ustalana w oparciu 
o: 
a) cenę przejęcia, 
b) wartość księgową aktywów netto spółki przejmującej, 
c) wartość godziwą aktywów netto spółki przejmowanej, 
d) wartość godziwą aktywów netto spółki przejmującej. 

 
33. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości 
obejmują: 
a) dodatkowe informacje i objaśnienia, 
b) sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, 
c) rachunek przepływów pieniężnych, 
d) rachunek zysków i strat. 

 
34. Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu 
finansowym: 
a) trzeba wykazywać z dokładnością co do grosza, 
b) można wykazywać w zaokrągleniu do pełnych złotych, 
c) można wykazywać w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, 
d) w ustawie o rachunkowości brak jest stosownych wytycznych regulujących kwestię dokładności prezentowania danych 
liczbowych w sprawozdaniu finansowym. 
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35. Aktywa w bilansie wykazuje się w 
wartości: 
a) księgowej, 
b) brutto, 
c) netto, 
d) uwzględniającej ewentualne odpisy amortyzacyjne i aktualizujące. 

 
36. Sporządzanie przez kierownika sprawozdania z działalności jednostki obligatoryjne jest 
dla: 
a) spółek akcyjnych i spółek komandytowych, 
b) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowo-akcyjnych, 
c) spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych, 
d) spółek partnerskich i spółek jawnych. 

 
37. Podmiot badający sprawozdanie finansowe 
jednostki: 
a) może zostać wybrany przez zarząd spółki, 
b) może zostać wybrany przez walne zgromadzenie spółki, 
c) może zostać wybrany przez radę nadzorczą spółki, 
d) może zawrzeć umowę o badanie z zarządem spółki. 

 
38. Zarząd spółki składa we właściwym rejestrze sądowym między innymi następujące dokumenty: 
a) sprawozdanie z działalności jednostki, 
b) roczne sprawozdanie finansowe, 
c) odpis uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu straty, 
d) opinię i raport biegłego rewidenta. 

 
39. Stosowana do wyceny pewnych grup aktywów finansowych i zobowiązań finansowych efektywna stopa procentowa: 
a) wykorzystywana jest przy ustalaniu skorygowanej ceny nabycia tych składników, 
b) wykorzystywana jest przy ustalaniu nominalnej ceny nabycia tych składników, 
c) nazywana jest również wewnętrzną stopą zwrotu, 
d) nazywana jest również realną stopą procentową. 

 
40. Okolicznościami obligującymi spółkę do sporządzania sprawozdań według MSSF są między innymi następujące fakty: 
a)  bycie  emitentem  papierów  wartościowych  ubiegającym  się  o  ich  dopuszczenie  do  obrotu  na jednym  z  rynków 
regulowanych krajów EOG, 
b) bycie spółką publicznie odpowiedzialną, 
c) sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
d) bycie spółka akcyjną. 

 
41. Części zapasowe do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji są ujęte w bilansie wśród: 
a) środków trwałych, 
b) środków trwałych w budowie, 
c) materiałów, 
d) towarów. 

 
42. Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi zapasów są stwierdzenia, iż: 
a) materiały są składnikami nabywanymi przez jednostkę w celu ich zużycia, 
b) półprodukty są składnikami nabywanymi przez jednostkę w celu ich zużycia lub ewentualnej sprzedaży, 
c) towary są składnikami wytworzonymi przez jednostkę w celu ich sprzedaży, 
d) produkty gotowe są składnikami nabytymi przez jednostkę w celu ich sprzedaży. 

 
43. Tak zwany normalny poziom zdolności produkcyjnych stanowiący podstawę ustalania kosztu wytworzenia produktu: 
a) równy jest maksymalnemu poziomowi potencjału produkcyjnego 
b) równy jest rzeczywistemu poziomowi produkcji 
c) równy jest oczekiwanemu poziomowi produkcji 
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d) uwzględnia przestoje w produkcji spowodowane na przykład planowanymi remontami 
 

44. Ustawa o rachunkowości dopuszcza stosowanie następujących metod wyceny rozchodu zapasów: 
a) w drodze szczegółowej identyfikacji cen rzeczywistych, 
b) FIFO, 
c) LIFO, 
d) AVCO. 

 
45. Bilansowe inne środki pieniężne obejmują między innymi: 
a) lokaty bankowe założone na okres do 3 miesięcy, 
b) pożyczki udzielone na okres do 3 miesięcy, 
c) weksle obce, których termin wykupu wynosi do 3 miesięcy, 
d) czeki obce, których termin zapłaty wynosi do 3 miesięcy. 

 
46. W zależności od formy prawnej podmiotu, kapitał podstawowy może być nazywany: 
a) kapitałem zakładowym, 
b) funduszem udziałowym, 
c) funduszem specjalnym, 
d) funduszem założycielskim. 

 
47. W zależności od formy prawnej podmiotu, kapitał zapasowy może być nazywany: 
a) kapitałem rezerwowym, 
b) funduszem rezerwowym, 
c) funduszem zasobowym, 
d) funduszem przedsiębiorstwa. 

 
48. Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku aktualizacji wyceny między innymi następujących składników bilansu: 
a) aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji długoterminowych, 
b) zapasów, 
c) wartości niematerialnych i prawnych, a konkretnie wartości firmy, 
d) środków trwałych. 

 
49. Bilansowe pozostałe kapitały rezerwowe: 
a) tworzone są obligatoryjnie w spółkach kapitałowych na wypadek przyszłych strat, 
b) mogą być przeznaczone na podwyższenie kapitału podstawowego, 
c) mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, 
d) tworzy się je w ciężar kosztów finansowych. 

 
50. Spółki tworzą i wykazują w bilansie rezerwy między innymi z tytułu: 
a) przewidywanych w przyszłości napraw gwarancyjnych dotyczących już sprzedanych produktów, 
b) udzielonych gwarancji i poręczeń, 
c) niewykorzystanych urlopów pracowniczych, 
d) planowanego nabycia składników środków trwałych. 

 
51. Przykładowymi wykazywanymi w bilansie funduszami specjalnymi są: 
a) fundusz załogi, 
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
c) fundusz z aktualizacji wyceny, 
d) fundusz rekultywacji. 

 
52. Zmiana stanu produktów: 
a) jest pozycją charakterystyczna dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat 
b) w zależności od znaku, jaki przyjmuje, jest prezentowana albo wśród przychodów, albo wśród kosztów 
c) jest pozycją, której wartość zależy od zmian wartości bilansowej produktów gotowych 
d) jest pozycja, której wartość zależy od zmian wartości bilansowej aktywnych i pasywnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów 
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53. Amortyzacja nie jest kosztem rodzajowym, tylko pozostałym kosztem operacyjnym, jeśli dotyczy: 
a) budynku wykorzystywanego przez administrację spółki, w tym zarząd, 
b) środków transportu wykorzystywanych przez dyrekcję spółki, 
c) nabytego znaku towarowego, 
d) wartości firmy. 

 
54. W prezentowanej w rachunku zysków i strat kosztowej pozycji podatki i opłaty wykazuje się: 
a) opłaty skarbowe i podatek od towarów i usług, 
b) cło i podatek akcyzowy, 
c) podatek od nieruchomości i opłaty notarialne, 
d) opłaty sądowe i podatek dochodowy. 

 
55. W prezentowanej w rachunku zysków i strat pozycji pozostałe koszty rodzajowe wykazuje się koszty: 

 
a) reklamy, 
b) ubezpieczeń majątkowych, 
c) szkoleń pracowników, 
d) składek członkowskich. 

 
56. Wynik brutto ze sprzedaży: 
a) nazywany jest w skrócie wynikiem brutto lub wynikiem przed opodatkowaniem, 
b) jest pośrednim poziomem wyniku finansowego występującym w kalkulacyjnym i porównawczym rachunku zysków i 
strat, 
c) uwzględnia koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, 
d) nie uwzględnia pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
57. Porównując wartości prezentowane w porównawczym i kalkulacyjnym rachunku zysków i strat: 
a) suma kosztów podstawowej działalności operacyjnej prezentowana w obydwu wariantach musi być taka sama, 
b) suma pozostałych kosztów operacyjnych prezentowana w obydwu wariantach musi być taka sama, 
c) suma kosztów finansowych prezentowana w obydwu wariantach musi być taka sama, 
d) wynik (zysk lub strata) ze sprzedaży prezentowany w obydwu wariantach musi być taki sam. 

 
58. Do wydatków związanych z działalnością operacyjną zalicza się między innymi wydatki z tytułu: 
a) podatku dochodowego, 
b) podatku od towarów i usług, 
c) zakupu maszyny produkcyjnej, 
d) zakupu licencji na program komputerowy. 

 
59. Do wpływów związanych z działalnością finansową zalicza się między innymi wpływy z tytułu: 
a) otrzymanych dywidend, 
b) emisji akcji, 
c) zaciągniętego kredytu, 
d) otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek. 

 
60. Do wpływów związanych z działalnością inwestycyjną zalicza się między innymi wpływy z tytułu: 
a) sprzedaży środka transportu, 
b) emisji akcji, 
c) emisji obligacji, 
d) sprzedaży akcji obcych. 

 
61. Do ekwiwalentów środków pieniężnych zalicza się między innymi: 
a) krajowe środki płatnicze, 
b) waluty obce, 
c) lokaty bankowe założone na okres nie przekraczający 3 miesięcy, 
d) akcje obce. 

 
62. Do wydatków związanych z działalnością finansową zalicza się między innymi wydatki z tytułu: 
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a) wypłaty dywidendy, 
b) zakupu akcji obcych, 
c) wykupu akcji własnych, 
d) zakupu pochodnych instrumentów finansowych. 

 
63. Do wydatków związanych z działalnością inwestycyjną zalicza się między innymi wydatki z tytułu: 
a) udzielonej pożyczki, 
b) montażu i uruchomienia nabytej maszyny produkcyjnej, 
c) wykupu akcji własnych, 
d) odsetek od zaciągniętych kredytów. 

 
64. Do wpływów związanych z działalnością operacyjną zalicza się między innymi wpływy z tytułu: 
a) sprzedaży zbędnych materiałów, 
b) sprzedaży środka transportu, 
c) sprzedaży zbędnej maszyny produkcyjnej, 
d) praw autorskich. 

 
65. Przykładowymi wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych środkami pieniężnymi o ograniczonej 
możliwości dysponowania są: 
a) środki zgromadzone na rachunku bankowym przypisane do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
b) środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanej straty, 
c) akredytywy, 
d) otrzymane z tytułu planowanego przetargu wadia. 

 
66. Do powodów rozbieżności pomiędzy wartością prezentowanej w rachunku przepływów pieniężnych pozycji 
przepływy pieniężne netto razem a wartością bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych zalicza się: 
a) zmianę stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, 
b) zmianę stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, 
c) zrealizowane różnice kursowe, 
d) niezrealizowane różnice kursowe. 

 
67. Kosztami okresu są: 
a) wszystkie koszty sprzedaży, 
b) wszystkie koszty ogólnego zarządu, 
c) wszystkie koszty produktów (koszty wytworzenia produktów), 
d) tylko ta część kosztów produktów, która dotyczy wyrobów sprzedanych. 

 
68. Nośnik kosztów: 
a) jest alternatywnie nazywany obiektem kosztów, 
b) służy za klucz rozliczeniowy kosztów, 
c) jest nim na przykład maszyna produkcyjna, 
d) jest nim na przykład kilowatogodzina. 

 
69. Rachunek kosztów działań: 
a) jest nazywany w skrócie ABC, 
b) charakteryzuje się procesowym podejściem do czynności realizowanych w przedsiębiorstwie, 
c) jest modelem, który identyfikuje przyczynowe relacje pomiędzy ponoszonymi kosztami a obiektami kosztowymi, 
d) uważa się, że może stanowić solidną podstawę budowy nowoczesnego systemu zarządzania kosztami. 

 
70. Dopuszczalnymi metodami amortyzacji są metody: 
a) progresywna, 
b) degresywna, 
c) liniowa, 
d) naturalna. 

 
71. Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi zachowywania się kosztów w krótkim okresie czasu są stwierdzenia, iż: 
a) jednostkowy koszt zmienny ma wartość stałą, niezależnie od wielkości produkcji, 
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b) jednostkowy koszt zmienny ma wartość zmienną, a konkretnie rośnie w sposób liniowy wraz ze wzrostem produkcji, 
c) jednostkowy koszt stały ma wartość stałą, niezależnie od wielkości produkcji, 
d)  jednostkowy  koszt  stały  ma  wartość  zmienną,  a  konkretnie  maleje  w  sposób  nieliniowy  (degresywnie)  wraz  ze 
wzrostem produkcji. 

 
72. Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi rachunku kosztów pełnych są stwierdzenia, iż: 
a) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe, 
b) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy, 
c) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe, 
d) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy. 

 
73. Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi rachunku kosztów zmiennych są stwierdzenia, iż: 
a) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe, 
b) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy, 
c) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe, 
d) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy. 

 
74. Próg rentowności: 
a) jest nazywany również punktem krytycznym bądź punktem równowagi 
b) jest osiągany w sytuacji, gdy marża na pokrycie jest równa kosztom stałym 
c) jest to wielkość sprzedaży, przy której przychody ze sprzedaży są równe całkowitym kosztom podstawowej działalności 
operacyjnej 
d) jest modelem bazującym na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie 

 
75. Dźwignia operacyjna: 
a) działa silniej w przedsiębiorstwach mających większy udział kosztów zmiennych w stosunku do kosztów stałych, 
b) jej stopień jest mierzony relacją marży na pokrycie do wyniku ze sprzedaży, 
c) jej efekt jest tym mocniejszy, im bardziej przekroczony jest próg rentowności, 
d) jest narzędziem pozwalającym kierownictwu przedsiębiorstwa relatywnie szybko określić, jaki wpływ na zysk będą 
miały zmiany w wielkości sprzedaży. 

 
76. Przykładowymi miernikami oceny efektywności ośrodków inwestycji są: 
a) wynik ze sprzedaży, 
b) poziom kosztów dyskrecjonalnych, 
c) stopa zwrotu aktywów, 
d) nadwyżka wyniku na działalności operacyjnej, zwana w skrócie RI. 

 
77. Wynik określany jako EBIT: 
a) jest odpowiednikiem wyniku brutto, czyli wyniku przed opodatkowaniem, 
b) jest odpowiednikiem wyniku z działalności gospodarczej, 
c) uwzględnia koszty ogólnego zarządu, 
d) uwzględnia przychody ze sprzedaży zbytecznych materiałów. 

 
78. Budżet wiodący: 
a) obejmuje zarówno działalność operacyjną, jak i inwestycyjną i finansową przedsiębiorstwa, 
b) jest nazywany alternatywnie budżetem finansowym, 
c) składa się z wielu budżetów cząstkowych, 
d) może być sporządzany na okres jednego roku lub kilku kolejnych lat. 

 
79. Metoda budżetowania zwana budżetowaniem kroczącym: 
a) jest zaliczana do konwencjonalnych metod budżetowania, 
b) jest nazywana alternatywnie budżetowaniem przyrostowym, 
c) polega na aktualizowaniu budżetu z poprzedniego okresu w oparciu o wybrane wskaźniki, 
d) polega na opracowywaniu budżetów w taki sposób, aby obejmowały one niezmiennie okres 12 najbliższych miesięcy. 

 
80. Rachunek kosztów docelowych: 
a) oryginalnie nosi nazwę target costing lub kaizen, 
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b) dotyczy przyszłych procesów wytwórczych, 
c)  jego  zastosowanie  rozpoczyna  się  w  fazie  projektowania  produktu  oraz  planowania  wielkości  produkcji  i  ceny 
sprzedaży, 
d) w praktyce jest tym samym, co rachunek kosztów działań. 

 
81. Budżetowanie kapitałowe: 
a) jest metodą budżetowania operacyjnego, 
b) jest metodą wspomagającą podejmowanie decyzji inwestycyjnych, 
c) wykorzystuje metody nazywane w skrócie ROE, ROI i ARR, 
d) wykorzystuje metody nazywane w skrócie NPV i IRR. 

 
82. Do dyskontowych metod oceny efektywności inwestycji zalicza się między innymi metodę: 
a) IRR, 
b) ARR, 
c) NPV, 
d) ROE. 

 
83. Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi piramidy Du Ponta są stwierdzenia, iż: 
a) na jej szczycie znajduje się wskaźnik ROI lub ROE, 
b) koncentruje się na pomiarze płynności finansowej przedsiębiorstwa, 
c) uwzględnia tzw. mnożnik kapitałowy, 
d) uwzględnia wskaźniki ROA i ROS. 

 
84. Nawiązując do modelu piramidy Du Ponta, można stwierdzić, iż na rentowość kapitału własnego mają wpływ 
między innymi następujące czynniki: 
a) płynność finansowa wyrażona wskaźnikiem płynności bieżącej, 
b) efektywność operacyjna wyrażona w formie wskaźnika ROS, 
c) efektywność wykorzystania aktywów ogółem wyrażona wskaźnikiem obrotowości aktywów, 
d) dźwignia finansowa wyrażona mnożnikiem kapitałowym. 

 
85. Ekonomiczna wartość dodana: 
a) jest nazywana alternatywnie zyskiem rezydualnym, 
b) jest różnicą pomiędzy zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu a kosztem kapitału całkowitego, 
c) punktem wyjścia przy jej wyliczaniu może być EBIT, 
d) może być wyliczona w oparciu o wartość ROI i WACC oraz wartość zainwestowanego kapitału ogółem. 

 
86. Zgodnie z koncepcją VBM, przykładowymi metodami pomiaru wartości kreowanej dla akcjonariuszy są: 
a) EVA i MVA, 
b) ER, czyli zwrot nadwyżkowy, 
c) ROI, 
d) NPV i IRR. 

 
87. Koszt własny sprzedaży, nazywany również kosztem własnym lub kosztem własnym sprzedanych produktów, 
obejmuje 
następujące kategorie kosztów: 
a) koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
b) koszty sprzedaży, 
c) koszty ogólnego zarządu, 
d) pozostałe koszty operacyjne. 

 
88. WACC: 
a) mierzy sprawność działania przedsiębiorstwa między innymi w zakresie rotacji zapasów 
b) mierzy płynność finansową przedsiębiorstwa 
c) mierzy rentowność sprzedaży 
d)  wyraża  średni  koszt  wykorzystania  różnych  rodzajów  kapitału  dla  finansowania  działalności  przedsiębiorstwa 
proporcjonalnie do wartości tego kapitału 
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89. Typowym przykładem ośrodka kosztów standardowych jest: 
a) wydział produkcji, 
b) dział badawczo-rozwojowy, 
c) dział marketingu, d) dział sprzedaży. 

 
90. W ramach typowych etapów analizy odchyleń budżetowych wyróżnia się odchylenia: 
a) korzystne i niekorzystne, 
b) istotne i nieistotne, 
c) standardowe i niestandardowe, 
d) kontrolowane i niekontrolowane. 

 
91. W ramach pomiaru efektywności ośrodka kosztów dyskrecjonalnych kalkulowane są odchylenia: 
a) ilościowe, 
b) cenowe, 
c) budżetowe, 
d) od harmonogramu. 

 
92. Płynność finansowa przedsiębiorstwa: 
a) nazywana jest również wypłacalnością przedsiębiorstwa, 
b) mierzy zdolność firmy do spłaty ogółu zaciągniętych przez nią zobowiązań, 
c) może być mierzona z wykorzystaniem różnych wskaźników, dla których wspólnym mianownikiem są zobowiązania 
bieżące, 
d) może być mierzona jedynie z wykorzystaniem danych pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych. 

 
93. Wskaźniki aktywności: 
a) nazywane są również wskaźnikami szybkości obrotu, 
b) mierzą między innymi rentowność firmy, 
c) mierzą między innymi poziom sprawności gospodarowania zasobami firmy, 
d) mogą dotyczyć okresu spłaty zobowiązań. 

 
94. Wskaźnik wysokiej płynności charakteryzuje się tym, iż: 
a) jest nazywany również wskaźnikiem bieżącej płynności, 
b) w jego mianowniku aktywa bieżące pomniejszone są o zapasy, 
c) w jego liczniku uwzględnia się zobowiązania bieżące, 
d) wyliczając go, uwzględnia się między innymi inwestycje krótkoterminowe. 

 
95. Kapitał obrotowy netto: 
a) jest wykorzystywany do mierzenia płynności finansowej firmy, 
b) stanowi różnicę pomiędzy aktywami bieżącymi a zobowiązaniami bieżącymi, 
c) stanowi różnicę pomiędzy kapitałem stałym a aktywami trwałymi, 
d) jest tym samym, co zobowiązania krótkoterminowe. 

 
96. Na kapitał wewnętrzny składają się między innymi: 
a) kapitał podstawowy, 
b) wszystkie kapitały własne, 
c) zysk netto, 
d) zobowiązania długoterminowe. 

 
97. Na kapitał zewnętrzny składają się między innymi: 
a) kapitał założycielski, 
b) wszystkie kapitały własne, 
c) zysk netto, 
d) zobowiązania długoterminowe. 

 
98. Okres obrotu operacyjnego: 
a) jest nazywany również cyklem konwersji gotówki, 
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b) stanowi sumę okresu obrotu zapasami i okresu ściągania należności, 
c) jest tym korzystniejszy, im jest dłuższy, 
d) po odjęciu od niego okresu spłaty zobowiązań otrzymuje się okres obrotu gotówką. 

 
99. Okres obrotu gotówką: 
a) jest nazywany również okresem obrotu operacyjnego, 
b) skraca się, przyspieszając obrót zapasami, 
c) skraca się opóźniając spłatę zobowiązań, 
d) jest tym korzystniejszy, im jest dłuższy. 

 
100. Licznikiem we wskaźniku pokrycia odsetek może być: 
a) sam zysk operacyjny, 
b) zysk operacyjny powiększony o koszty amortyzacji, 
c) zysk netto, 
d) EBITDA. 

 
101. Rentowność można mierzyć w odniesieniu do: 
a) zobowiązań, 
b) kapitału własnego, 
c) kosztów operacyjnych, 
d) przychodów ze sprzedaży. 

 
102. Licznikiem we wskaźniku rentowności sprzedaży może być: 
a) zysk netto, 
b) zysk ze sprzedaży, 
c) przychody ze sprzedaży, 
d) przychody operacyjne. 

 
103. Licznikiem we wskaźniku ROA może być: 
a) zysk operacyjny, 
b) zysk netto, 
c) aktywa ogółem, 
d) aktywa operacyjne. 

 
104. Wskaźnik ROE charakteryzuje się tym, iż: 
a) jego licznikiem może być zysk ze sprzedaży, 
b) jego wartość jest niższa od wartości wskaźnika ROA w sytuacji, gdy działa efekt dźwigni finansowej, 
c) wartość jego mianownika może się zmieniać w czasie, jeśli spółka na przykład emituje nowe akcje, d) 
określa zdolność kapitału własnego do generowania zysku netto. 

 
105. Wskaźnik EPS: 
a) jest nazywany również wskaźnikiem cena akcji do zysku na akcję, 
b) uwzględnia jedynie liczbę akcji zwykłych, 
c) uwzględnia liczbę akcji uprzywilejowanych, 
d) jego wartość maleje wraz z każdą kolejną emisją akcji. 

 
106. Analiza finansowa obejmuje między innymi: 
a) analizę przychodów, 
b) analizę zatrudnienia i wydajności pracy, 
c) analizę gospodarki materiałowej, 
d) analizę zadłużenia. 

 
107. Wstępna analiza sprawozdania finansowego obejmuje: 
a) analizę dynamiki zwaną też analizą poziomą, 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

124 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

 
b) analizę struktury, 
c) analizę wskaźnikową płynności i rentowności, 
d) analizę kierunku i tempa zmian. 

 
108. Finansowa zmienna Z-Score: 
a) informuje o ryzyku upadłości firmy, 
b) jest ustalana w oparciu o dyskryminacyjne metody analizy finansowej, 
c) pomaga ocenić wypłacalność badanego przedsiębiorstwa, 
d) abstrahuje od rynkowej i księgowej wartości kapitału własnego, w tym podstawowego. 

 
109. Jeśli kapitał obrotowy netto jest ujemny, oznacza to, iż: 
a) wartość kapitału stałego jest większa od wartości aktywów trwałych, 
b) wartość aktywów obrotowych jest większa od wartości zobowiązań krótkoterminowych, 
c) wzrasta ryzyko utraty płynności finansowej, 
d) aktywa trwałe w części finansowane są zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

 
110. Jeśli kapitał obrotowy netto jest dodatni, oznacza to, iż: 
a) wartość kapitału stałego jest mniejsza od wartości aktywów trwałych, 
b) wartość aktywów obrotowych jest większa od wartości zobowiązań krótkoterminowych, 
c) ryzyko utraty płynności finansowej przez firmę jest relatywnie niewielkie, 
d) aktywa trwałe w części finansowane są zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

 
111. Przykładowymi sposobami na zwiększenie wartości kapitału stałego są: 
a) emisja akcji, 
b) upłynnienie (sprzedaż) zbędnych składników majątku, 
c) zaciągnięcie dodatkowych długoterminowych kredytów, 
d) zachowanie wypracowanego zysku w spółce i przeznaczenie go na badania i rozwój. 

 
112.  Do podstawowych strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto zalicza się: 
a) strategię konserwatywną, 
b) strategię dywersyfikacji, 
c) strategię umiarkowaną, 
d) strategię niskich kosztów. 

 
113. Agresywna strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto charakteryzuje się tym, iż: 
a) dąży się do maksymalizacji wartości kapitału obrotowego netto, 
b) udział kapitału stałego w pasywach ogółem jest relatywnie niski, 
c) udział aktywów bieżących w aktywach ogółem jest relatywnie wysoki, 
d) stosują ją najczęściej firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, dysponujące dużą siłą przetargową. 

 
114. Dźwignia finansowa: 
a) mierzy wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany wielkości sprzedaży, 
b) mierzy wpływ, jaki wywierają względne zmiany EBIT na względne zmiany EPS, 
c) wzrasta wraz ze wzrostem ponoszonych przez spółkę kosztów odsetkowych, d) 
zależy od poziomu zadłużenia spółki. 

 
115. Dźwignia całkowita: 
a) stanowi iloczyn dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej, 
b) stanowi sumę dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej, 
c) mierzy wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany wielkości sprzedaży, 
d) mierzy wpływ, jaki wywierają względne zmiany przychodów ze sprzedaży na względne zmiany EPS. 

 
116. Dźwignia całkowita: 
a) wzrasta wraz ze spadkiem udziału kosztów stałych, 
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b) wzrasta wraz ze wzrostem ponoszonych przez spółkę kosztów odsetkowych, 
c) maleje wraz ze wzrostem sprzedaży powyżej progu rentowności, 
d) maleje wraz ze wzrostem dźwigni finansowej. 

 
117. Dźwignia operacyjna: 
a) pozwala ocenić ryzyko operacyjne firmy, 
b) abstrahuje od wartości EBIT, 
c) pozwala prognozować wielkość zysku operacyjnego dla określonej wielkości sprzedaży i dla przyrostów sprzedaży, 
d) zależy w dużej mierze od poziomu zadłużenia firmy. 

 
118. Do założeń modelu progu rentowności należy zaliczyć stwierdzenie, iż: 
a) koszty są tu dzielone na stałe, zmienne i mieszane, 
b) działalność przedsiębiorstwa mieści się w określonym przedziale istotności, 
c) jednostkowy koszt zmienny jest stały, 
d) produkcja jest równa bądź większa od sprzedaży. 

 
119. Przedział istotności charakteryzuje się tym, iż: 
a) całkowity koszt stały nie reaguje w jego ramach na zmiany w poziomie aktywności, 
b) jednostkowy koszt stały jest w jego ramach malejący, c) 
narzuca maksymalny poziom zdolności produkcyjnych, d) 
jednostkowy koszt zmienny jest w jego ramach rosnący. 

 
120. Margines bezpieczeństwa: 
a) jest nazywany w skrócie BEP, czyli punktem krytycznym, 
b) jest wykorzystywany przy analizie EVA, 
c) jest wykorzystywany przy analizie progu rentowności, 
d) jest wykorzystywany do oceny ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
121. Do niedyskontowych metod oceny opłacalności inwestycji zalicza się między innymi: 
a) indeks zyskowności, 
b) ARR, 
c) długość okresu zwrotu, 
d) IRR. 

 
122. Do inwestycji finansowych zalicza się między innymi: 
a) nabycie prawa autorskiego, 
b) udzielenie pożyczki, 
c) nabycie gruntu, 
d) założenie lokaty bankowej. 

 
123. Fazami cyklu życia projektu inwestycyjnego są: 
a) faza koncepcyjno-oceniająca, 
b) faza likwidacyjna, 
c) faza operacyjna, 
d) faza inwestycyjna. 

 
124. W ramach fazy przedinwestycyjnej wyróżnia się: 
a) studium możliwości, 
b) studium kontraktowe, 
c) studium feasibility, 
d) studium negocjacyjne. 

 
125. W zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych wchodzą między innymi: 
a) analiza racjonalności, 
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b) analiza wykonalności, 
c) analiza ryzyka, 
d) analiza opłacalności. 

 
126. Do czynników kształtujących płynność finansową przedsiębiorstwa można zaliczyć między 
innymi: 
a) ryzyko branżowe, 
b) politykę podatkową państwa, 
c) politykę zakupową przedsiębiorstwa, 
d) dostępność kredytu. 

 
127. Do statycznych metod analizy płynności finansowej zalicza 
się: 
a) wskaźnik wydajności gotówkowej, 
b) wskaźnik wystarczalności gotówki, 
c) wskaźnik płynności gotówkowej, 
d) wskaźnik szybkiej płynności. 

 
128. Do dynamicznych metod analizy płynności finansowej zalicza 
się: 
a) wskaźnik wydajności gotówkowej, 
b) wskaźnik wystarczalności gotówki, 
c) wskaźnik płynności gotówkowej, 
d) wskaźnik szybkiej płynności. 

 
129. Wskaźniki wydajności gotówkowej są skonstruowane na podstawie przepływów 
pieniężnych: 
a) ogółem, ze wszystkich rodzajów działalności, 
b) z działalności inwestycyjnej, 
c) z działalności operacyjnej, 
d) z działalności finansowej. 

 
130. W mianowniku wskaźnika wydajności gotówkowej może 
występować: 
a) zysk z działalności operacyjnej, 
b) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, 
c) przychody ze sprzedaży, 
d) średnia wartość majątku obrotowego. 

 
131. Wskaźniki wystarczalności gotówki są skonstruowane na podstawie przepływów 
pieniężnych: 
a) ogółem, ze wszystkich rodzajów działalności, 
b) z działalności operacyjnej, 
c) z działalności inwestycyjnej, 
d) z działalności finansowej. 

 
132. W mianowniku wskaźnika wystarczalności gotówki może 
występować: 
a) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, 
b) wpływy z działalności inwestycyjnej, 
c) wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy, 
d) wydatki z tytułu zakupu składników majątku trwałego. 

 
133. Kapitał samofinansowania 
obejmuje: 
a) cały kapitał własny, 
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b) kapitał podstawowy wniesiony przez udziałowców i akcjonariuszy, 
c) kapitał zapasowy, 
d) kapitał rezerwowy. 

 
134. Złota zasada 
finansowania: 
a) nazywana jest również złotą zasadą bilansową, 
b) zaleca, aby aktywa trwałe w całości były sfinansowane kapitałem stałym, 
c) zaleca, aby wartość aktywów obrotowych była wyższa od wartości zobowiązań bieżących, 
d) zaleca, aby wartość majątku trwałego była wyższa od wartości kapitału własnego. 

 
135. Złota zasada bilansowa: 
a) nazywana jest również złotą zasadą finansowania, 
b) zaleca, aby wartość majątku trwałego była wyższa od wartości kapitału własnego, 
c) zaleca, aby przedsiębiorstwo finansowało się przede wszystkim tanimi zobowiązaniami krótkoterminowymi, 
d) zaleca, aby aktywa trwałe w całości były sfinansowane kapitałem własnym. 

 
136. Koszty pośrednie produkcji: 
a) mają z reguły charakter kosztów względnie stałych, 
b) obejmują przede wszystkim płace robotników i zużycie materiałów, 
c) obejmują koszty wydziałowe, 
d) dominują w przedsiębiorstwach produkcyjnych o wysokim poziomie wyposażenia technicznego. 

 
137. Venture capital charakteryzuje się tym, iż: 
a) jest źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych o niskim bądź umiarkowanym ryzyku, 
b) jest źródłem finansowania o charakterze terminowym, 
c) z punktu widzenia finansowanego podmiotu zaangażowanie kapitałowe ma charakter zobowiązania (kapitału obcego), 
d) dawcy kapitału udzielają wsparcia w zakresie zarządzania. 

 
138. Metodami wyznaczania kosztu kapitału własnego z zysków zatrzymanych są: 
a) model wyceny aktywów kapitałowych zwany w skrócie CAPM, 
b) podejście zdyskontowanych przepływów pieniężnych zwane w skrócie DCF, 
c) model: dochód z obligacji plus premia za ryzyko, 
d) model średniego ważonego kosztu kapitału zwany w skrócie WACC. 

 
139. Leasing lewarowany: 
a) jest nazywany również leasingiem zwrotnym, 
b) charakteryzuje się występowaniem, poza leasingodawcą i leasingobiorcą, dodatkowego podmiotu finansującego, 
c) charakteryzuje się tym, iż leasingodawca korzysta z dźwigni finansowej, 
d) zazwyczaj zapewnia leasingodawcy wyższą stopę zwrotu niż leasing tradycyjny. 

 
140. Rodzajem ryzyka rynkowego, według MSSF, jest między innymi ryzyko: 
a) ryzyko stopy procentowej, 
b) ryzyko kredytowe, 
c) ryzyko płynności, 
d) ryzyko walutowe. 

 
141. Zgodnie z MSSF, inne ryzyko cenowe jest rodzajem ryzyka: 
a) walutowego, 
b) kredytowego, 
c) rynkowego, 
d) płynności. 

 
142. Metoda VaR: 
a) jest sposobem raportowania ryzyka finansowego, 
b) odpowiada na pytanie, ile spółka może stracić na posiadanym portfelu z pewnym prawdopodobieństwem w danym 
okresie, 
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c) jest dynamiczną i precyzyjną metodą oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, 
d) jest jedną z dopuszczalnych przez MSSF metod wyceny wybranych grup składników wartości niematerialnych.  

143. Oceniając ryzyko rentowności, należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w 

ramach: 

a) aktywów trwałych, 
b) aktywów obrotowych, 
c) kapitałów własnych, 
d) zobowiązań i rezerw na zobowiązania. 

 
144. Oceniając ryzyko operacyjne, należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w ramach: 
a) aktywów trwałych, 
b) aktywów obrotowych, 
c) kapitałów własnych, 
d) zobowiązań i rezerw na zobowiązania. 

 
145. Oceniając ryzyko walutowe, należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w ram ach: 
a) zapasów, 
b) należności, 
c) inwestycji, 
d) zobowiązań, 

 
146. Ryzyko operacyjne: 
a) wynika ze stosowania źródeł finansowania o stałym koszcie, 
b) składa się na ryzyko całkowite, 
c) odnosi się do zmienności EBIT w czasie, 
d) jest bezpośrednim efektem podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

 
147. Ryzyko finansowe: 
a) wynika ze stosowania źródeł finansowania o stałym koszcie, 
b) składa się na ryzyko całkowite, 
c) odnosi się do zmienności EBIT w czasie, 
d) jest bezpośrednim efektem podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

 
148. Ryzyko systematyczne może być powodowane między innymi: 
a) poziomem dźwigni operacyjnej, 
b) zmianami stóp procentowych, 
c) decyzjami kierownictwa firmy, 
d) zmianami siły nabywczej pieniądza. 

 
149. Ryzyko niesystematyczne może być powodowane między innymi: 
a) poziomem dźwigni operacyjnej, 
b) zmianami stóp procentowych, 
c) decyzjami kierownictwa firmy, 
d) zmianami siły nabywczej pieniądza. 

 
150. Linia rynku papierów wartościowych: 
a) jest nazywana w skrócie SML, 
b)  prezentuje  relacje  między  ryzykiem  systematycznym  a  oczekiwanym  zwrotem,  występujące  na  danym  rynku 
kapitałowym, 
c) pozwala wyznaczyć stopę dyskonta dla inwestycji, a więc koszt kapitału, 
d) jest bezpośrednio powiązana z modelem wyceny zwanym CAPM. 

 
151. Buy back polega na: 
a) spłacie zaciągniętych przez spółkę kredytów, 
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b) wykupie wyemitowanych przez spółkę obligacji, 
c) umorzeniu należności handlowych, 
d) wykupie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 

 
152. Rodzajami bankowego kredytu obrotowego są między innymi: 
a) kredyt w rachunku bieżącym, 
b) kredyt inwestycyjny, 
c) kredyt w rachunku kredytowym, 
d) kredyt wekslowy. 

 
153. Bilans: 
a) jest dokumentem sprawozdawczym o charakterze dynamicznym, 
b) stanowi zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa za dany okres, 
c) jest wykazem posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku oraz źródeł jego pochodzenia, 
d) może mieć zarówno formę tabelaryczną, jak i listy. 

 
154. Rachunek zysków i strat: 
a) jest dokumentem sprawozdawczym o charakterze dynamicznym 
b) stanowi zestawienie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa na dany dzień, zwany dniem bilansowym 
c) przedstawia wyniki przedsiębiorstwa za dany okres 
d) przedstawia kategorie finansowe o charakterze strumieniowym 

 
155. Fakt, iż wykazywany w bilansie przedsiębiorstwa składnik aktywów jest przez nie kontrolowany oznacza, że: 
a) jest on własnością przedsiębiorstwa, 
b) przedsiębiorstwo ma względną swobodę rozporządzania nim, decydowania o jego przeznaczeniu, 
c) przedsiębiorstwo ponosi wszelkie ryzyko związane z owym składnikiem, 
d) składnik ten ma charakter trwały. 

 
156. Otrzymanie przez przedsiębiorstwo materiałów w formie darowizny: 
a) jest dla przedsiębiorstwa jedynie wpływem, 
b) jest dla przedsiębiorstwa jedynie przychodem, 
c) jest dla przedsiębiorstwa zarówno wpływem, jak i przychodem, 
d) nie jest dla przedsiębiorstwa ani wpływem, ani przychodem. 

 
157. Rozwiązanie przez przedsiębiorstwo niewykorzystanej rezerwy na restrukturyzację: 
a) jest dla przedsiębiorstwa jedynie wpływem, 
b) jest dla przedsiębiorstwa jedynie przychodem, 
c) jest dla przedsiębiorstwa zarówno wpływem, jak i przychodem, 
d) nie jest dla przedsiębiorstwa ani wpływem, ani przychodem. 

 
158. Zakup przez przedsiębiorstwo maszyny z odroczonym terminem płatności: 
a) jest dla przedsiębiorstwa jedynie wydatkiem, 
b) jest dla przedsiębiorstwa jedynie kosztem, 
c) jest dla przedsiębiorstwa zarówno wydatkiem, jak i kosztem, 
d) nie jest dla przedsiębiorstwa ani wydatkiem, ani kosztem. 

 
159. Spłata przez przedsiębiorstwo raty kredytu: 
a) jest dla przedsiębiorstwa jedynie wydatkiem, 
b) jest dla przedsiębiorstwa jedynie kosztem, 
c) jest dla przedsiębiorstwa zarówno wydatkiem, jak i kosztem, 
d) nie jest dla przedsiębiorstwa ani wydatkiem, ani kosztem. 

 
160. Koszty: 
a) mają charakter memoriałowy, 
b) wpływają na zmniejszenie wartości kapitału własnego, 
c) mogą mieć postać zwiększenia wartości aktywów, 
d) mogą mieć postać zwiększenia wartości rezerw. 
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161. Wskaźniki rynku kapitałowego zwane wskaźnikami zyskowności 
jednostkowej: 
a) stanowią podstawę analizy sektorowej przedsiębiorstwa, 
b) mogą być wyrażone jako relacja zysku netto do liczby akcji, 
c) mogą być wyrażone jajko relacja zysku netto przypadającego na jedną akcję do ceny jednej akcji, 
d) mogą być wyrażone jako relacja ceny jednej akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję. 

 
162. Wewnętrzne wskaźniki rynku 
kapitałowego: 
a) ustalane są na podstawie liczby akcji, 
b) ustalane są na podstawie ceny rynkowej akcji, 
c) mogą być wyliczane między innymi w oparciu o zysk netto badanej spółki, 
d) mogą być wyliczane między innymi w oparciu o wartość aktywów trwałych badanej spółki. 

 
163. Zewnętrzne wskaźniki rynku 
kapitałowego: 
a) ustalane są na podstawie liczby akcji, 
b) ustalane są na podstawie ceny rynkowej akcji, 
c) mogą być wyliczane między innymi w oparciu o zysk netto badanej spółki, 
d) mogą być wyliczane między innymi w oparciu o wartość aktywów trwałych badanej spółki. 

 
164. Przykładem wewnętrznego wskaźnika rynku kapitałowego 
jest: 
a) wskaźnik zyskowności cenowej akcji, 
b) wskaźnik produktywności jednej akcji, 
c) wskaźnik wartości księgowej jednej akcji, 
d) wskaźnik stopy dywidendy. 

 
165. Przykładem zewnętrznego wskaźnika rynku kapitałowego 
jest: 
a) wskaźnik zyskowności cenowej akcji, 
b) wskaźnik produktywności jednej akcji, 
c) wskaźnik wartości księgowej jednej akcji, 
d) wskaźnik stopy dywidendy. 

 
166. Do najbardziej popularnych modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością zalicza 
się: 
a) Model Portera, 
b) Model Altmana, 
c) Model Kaplana, 
d) Model Hołdy. 

 
167. Model 
Hołdy: 
a) stanowi adaptację do warunków polskich modelu Altmana, 
b) jest modelem opartym na założeniach analizy dyskryminacyjnej, 
c) jest przykładem analizy jednowymiarowej, 
d) charakteryzuje się tak zwaną szarą strefą, w której występuje duże prawdopodobieństwo błędnej oceny badanego 
przedsiębiorstwa. 

 
168. Z punktu widzenia złożoności podmiotu objętego sprawozdaniem wyróżnia się między innymi sprawozdanie 
finansowe: 
a) jednostkowe, 
b) uproszczone, 
c) skonsolidowane, 
d) łączne. 
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169. Do głównych użytkowników sprawozdań finansowych założenia koncepcyjne MSSF 
zaliczają: 
a) inwestorów, 
b) zarząd, 
c) kierownictwo średniego szczebla, 
d) kredytodawców. 

 
170. Do głównych cech jakościowych informacji sprawozdawczej założenia koncepcyjne MSSF zaliczają między 
innymi: 
a) przydatność, 
b) terminowość, 
c) wiarygodność, 
d) zrozumiałość. 

 
171. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi MSSF, elementami składowymi wiarygodności, jako cechy jakościowej 
informacji sprawozdawczej, są miedzy innymi: 
a) istotność, 
b) porównywalność, 
c) neutralność, 
d) kompletność. 

 
172. Do głównych cech jakościowych informacji sprawozdawczej ustawa o rachunkowości 
zalicza: 
a) porównywalność, 
b) rzetelność, 
c) użyteczność, 
d) jasność. 

 
173. Biegły rewident 
może: 
a) wydać opinię z zastrzeżeniami, 
b) wyrazić opinię warunkowo pozytywną, 
c) wyrazić negatywną opinię, 
d) odmówić wyrażenia opinii. 

 
174. Opinia biegłego rewidenta powinna 
zawierać: 
a)  podstawowe  wskaźniki  finansowe  obliczone  na  podstawie  danych  prezentowanych  w sprawozdaniu  finansowym 
badanej jednostki, 
b) podpisy wszystkich członków zespołu audytowego uczestniczących w danym badaniu, 
c) stwierdzenie, czy zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, 
d) stwierdzenie, czy występują zagrożenia dla kontynuacji działalności przez badaną jednostkę. 

 
175. Jeżeli   w   danym   roku   obrotowym   jednostka   stwierdziła   popełnienie   w   poprzednich   latach   obrotowych   
błędu, wpływającego na zniekształcenie wizerunku finansowego jednostki prezentowanego w sprawozdań finansowych 
za lata ubiegłe, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu: 
a) odnosi się na kapitał własny, 
b) odnosi się na straty nadzwyczajne, 
c) odnosi się na pozostałe koszty operacyjne, 
d) wykazuje się jako pomniejszenie zysku lub powiększenie straty z lat ubiegłych. 

 
176. Dopuszczalnymi    metodami    wykazywania    w    skonsolidowanym    sprawozdaniu    finansowym    danych    
jednostek 
współzależnych są: 
a) metoda pełna, 
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b) metoda cząstkowa, 
c) metoda proporcjonalna, 
d) metoda praw własności. 

 
177. Dopuszczalnymi metodami wykazywania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danych jednostek 
zależnych są: 
a) metoda pełna, 
b) metoda cząstkowa, 
c) metoda proporcjonalna, 
d) metoda praw własności. 

 
178. Dopuszczalnymi  metodami  wykazywania  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  udziałów  w  
jednostkach stowarzyszonych są: 
a) metoda pełna, 
b) metoda cząstkowa, 
c) metoda proporcjonalna, 
d) metoda praw własności. 

 
179. W ramach konsolidacji pełnej wyłączeniu podlegają: 
a) wzajemne rozrachunku jednostek objętych konsolidacją, 
b) przychody i koszty transakcji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, 
c) dywidendy naliczone i wypłacone pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, 
d) wartość zapasów uczestniczących w transakcjach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. 

 
180. Rozliczając połączenie metodą nabycia, należności jednostki przejmowanej wycenia się w wartości: 
a) księgowej, 
b) godziwej, 
c) bieżącej (zdyskontowanej) kwot wymagających zapłaty, 
d) bilansowej. 

 
181. Rozliczając połączenie metodą nabycia, wyłączeniu w odniesieniu do składników bilansu spółki przejętej podlega: 
a) kapitał własny, 
b) rezerwy na zobowiązania, 
c) ogół wartości niematerialnych i prawnych, 
d) środki trwałe w budowie. 

 
182. Gdy w celu przejęcia innej jednostki, spółka emituje akcje, ceną przejęcia jest: 
a) wartość nominalna wyemitowanych akcji, 
b) wartość godziwa wyemitowanych akcji, 
c) wartość księgowa wyemitowanych akcji, 
d) wartość rynkowa wyemitowanych akcji. 

 
183. Oceniając dany projekt inwestycyjny: 
a) jeżeli NPV jest dodatnie, to IRR jest wyższa od stopy dyskontowej przyjętej w NPV, 
b) jeżeli NPV jest dodatnie, to IRR jest niższa od stopy dyskontowej przyjętej w NPV, 
c) jeżeli NPV jest ujemne, to IRR jest wyższa od stopy dyskontowej przyjętej w NPV, d) 
jeżeli NPV jest ujemne, to IRR jest niższa od stopy dyskontowej przyjętej w NPV. 

 
184. Projekt inwestycyjny jest oceniany tym korzystniej, 
im: a) wartość NPV jest wyższa oraz wartość IRR jest 
niższa, b) wartość NPV jest niższa oraz wartość IRR jest 
niższa, 
c) wartość NPV jest wyższa oraz wartość IRR jest wyższa, 
d) wartość NPV jest niższa oraz wartość IRR jest wyższa. 

 
185. Relacja aktualnej wartości wszystkich dodatnich strumieni pieniężnych netto do aktualnej wartości wszystkich 
ujemnych strumieni pieniężnych netto związanych w danym projektem inwestycyjnym określana jest jako: 
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a) NPV, 
b) IRR, 
c) zmodyfikowana IRR, 
d) indeks zyskowności PI. 

 
186. W odniesieniu do produktów w toku produkcji dopuszczalne jest: 
a) wycenianie ich w pełnym koszcie wytworzenia, z uwzględnieniem stopnia przetworzenia, 
b) wycenianie ich w wysokości jedynie bezpośrednich kosztów wytworzenia, 
c) wycenianie ich w wysokości jedynie zużytych do ich wytworzenia materiałów bezpośrednich, 
d) nie wycenianie ich w ogóle. 

 
187. Przychody z wykonania niezakończonej długoterminowej usługi budowlanej ustala się na dzień bilansowy: 
a) zgodnie z zapisami umowy na usługę budowlaną, w tym zgodnie z harmonogramami prac, 
b) proporcjonalnie do płatności zaliczkowych regulowanych przez zleceniodawcę, 
c) proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, 
d) w wartości zerowej, zaś pełny przychód jest ujmowany dopiero w momencie zakończenia usługi i odebrania prac przez 
zleceniodawcę. 

 
188. Koszt standardowy: 
a) jest nazywany również kosztem normatywnym, 
b) jest postulowanym kosztem jednostkowym danego produktu lub czynności, 
c) jest wykorzystywany w rachunku kosztów działań, 
d) jest podstawą systemu planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. 

 
189. Analizując odchylenia kosztów zmiennych, wyróżnia się między innymi: 
a) odchylenie operacyjne, 
b) odchylenie wielkości sprzedaży, 
c) odchylenie zużycia zwane również odchyleniem wydajności, 
d) odchylenie cenowe zwane również odchyleniem stawki. 

 
190. Analizując odchylenia kosztów stałych, wyróżnia się między innymi: 
a) odchylenie wykorzystania zdolności produkcyjnych, 
b) odchylenie wydajności kosztów stałych, 
c) odchylenie operacyjne, 
d) odchylenie wielkości sprzedaży. 

 
191. Do metod rozliczania świadczeń działalności pomocniczej zalicza się między innymi: 
a) metodę układu równań zwaną również metodą macierzową, 
b) metodę bezpośrednią, 
c) metodę stopniową zwaną również metodą sekwencyjną, 
d) metodę stawek planowanych. 

 
192. Do opartych na kosztach metod ustalania cen sprzedaży zalicza się między innymi: 
a) metodę marży na pokrycie, 
b) metodę kosztów kwalifikowanych, 
c) metody oparte na stopie zwrotu, 
d) metodę marży netto. 

 
193. Decydując się na realizację specjalnego zamówienia, należy wziąć pod uwagę między innymi: 
a) wartość pełnego kosztu wytworzenia danego produktu, 
b) poziom oferowanej przez zleceniodawcę ceny, 
c) wartość kosztów zmiennych związanych z realizacją zamówienia, 
d) wartość dodatkowo ponoszonych kosztów stałych. 

 
194. Ceny wewnętrzne: 
a) są stosowane w rozliczeniach pomiędzy wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi jednego przedsiębiorstwa, 
b) są stosowane w rozliczeniach pomiędzy osobnymi jednostkami prawnymi w grupie kapitałowej, 
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c) z punktu widzenia ekonomicznego, nie powinny być wyższe niż najniższe ceny możliwe do uzyskania na rynku, 
d) powinny uwzględniać krańcowe koszty wytwarzania produktów lub świadczenia usług, których ceny te dotyczą. 

 
195. Koszt kapitału: 
a) jest oczekiwaną stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, 
b) abstrahuje od stopy inflacji, c) abstrahuje od ryzyka, 
d) może być określony na podstawie alternatywnych sposobności inwestycyjnych. 

 
196. Koszt kapitału: 
a) jest nieistotny w analizie opłacalności projektów inwestycyjnych, 
b) jest uwzględniany przy wyborze źródeł finansowania działalności gospodarczej, 
c) często jest nazywany stopą dyskontową, 
d) jest powiązany z formułą WACC. 

 
197. Przykładem łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich 
dotychczasowych udziałowców jest sytuacja, w której łączącymi się podmiotami są: 
a) jednostka dominująca niższego szczebla i jej jednostka zależna, 
b) dwie jednostki dominujące wchodzące w skład różnych grup kapitałowych, 
c) dwie jednostki zależne w sposób bezpośredni od tej samej jednostki dominującej, 
d) dwie jednostki zależne w sposób pośredni od tej samej jednostki dominującej. 

 
198. Zakres przedmiotowy MSSF obejmuje między 
innymi: a) zasady ujmowania i wyceny zdarzeń 
gospodarczych, b) zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, 
c) zasady inwentaryzacji, 
d) zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym. 

 
199. Do podstawowych dokumentów sprawozdawczych MSSF zaliczają między innymi: 
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, czyli bilans, 
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
c) księgę główną, 
d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. 

 
200. Zgodne z MSSF sprawozdanie z całkowitych dochodów: 
a) ma precyzyjnie określoną formę, 
b) zestawia między innymi wpływy i wydatki jednostki za dany okres, 
c) zestawia między innymi przychody i koszty jednostki za dany okres, 
d) jest dokumentem o charakterze ściśle podatkowym. 

 
201. Najczęściej stosowaną przez polskie podmioty gospodarcze formą ewidencji finansowej jest: 
a) ewidencja przychodów, 
b) podatkowa księga przychodów i rozchodów, 
c) księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości, 
d) karta podatkowa. 

 
202. Na polskie prawo bilansowe składają się między innymi: 
a) ustawa o rachunkowości, 
b) rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa, 
c) rozporządzenia Ministra Finansów, 
d) krajowe standardy rachunkowości. 

 
203. Wydający krajowe standardy rachunkowości Komitet jest ciałem: 
a) niezależnym, zrzeszających przedstawicieli środowiska finansów i rachunkowości, 
b) działającym przy Ministrze Skarbu Państwa, 
c) działającym przy Ministrze Gospodarki, 
d) działającym przy Ministrze Finansów. 
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204. Krajowe standardy rachunkowości regulują między innymi takie kwestie, jak: 

 
a) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
b) zasady prowadzenia inwentaryzacji, 
c) zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, 
d) zasady sporządzania rachunku zysków i strat. 

 
205. W   krajowych   standardach   rachunkowości   szczegółowo   uregulowano   między   innymi   następujące   
zagadnienia 
rachunkowe: 
a) podatek dochodowy 
b) leasing 
c) zapasy 
d) rezerwy 

 
206. Dla  jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi  Standardami  
Rachunkowości i 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przepisy ustawy o rachunkowości: 
a) są bezwzględnie obowiązujące, 
b) są obowiązujące w zakresie nieuregulowanym przez MSR i MSSF, 
c) są nieobowiązujące, 
d) mogą być stosowane fakultatywnie. 

 
207. Wobec  spółki  za  szkodę  wyrządzoną  zaniechaniem  działania  skutkującym  niespełnieniem  przez  
sprawozdanie  z działalności wymagań ustawy o rachunkowości odpowiada: 
a) członek rady nadzorczej, 
b) kierownik jednostki, 
c) kierownik jednostki lub członek rady nadzorczej, 
d) osoba przygotowująca sprawozdanie z działalności spółki. 

 
208. Obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego 
podlegają: 
a) spółki akcyjne z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 
b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w roku poprzedzającym rok, za który sporządzane jest sprawozdanie 
zatrudniały średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób, a suma bilansowa na koniec roku 
obrotowego wyniosła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EUR, 
c) jednostki działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych, 
d) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, zatrudniały 
średniorocznie  po  przeliczeniu  na  pełne  etaty  co  najmniej  50  osób  i  ich  przychody  netto  ze  sprzedaży  towarów i 
produktów oraz operacji finansowych stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EUR. 

 
209. Zasada 
istotności: 
a) powinna być stosowana przy zachowaniu zasady ostrożności, 
b) postuluje wybranie w polityce rachunkowości rozwiązań pozwalających wyodrębnić wszystkie zdarzenia istotne dla 
oceny sytuacji finansowej jednostki, 
c) pozwala na łączenie kwot nieistotnych z kwotami o podobnym charakterze i funkcji oraz na ich łączne prezentowanie, 
d)  uznaje  informację  za  nieistotną,  jeśli  jej  nieujawnienie  nie  wpłynęłoby  na  gospodarcze  decyzje  użytkowników 
podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego. 

 
210. Ustalając zdolność jednostki do kontynuacji działania 
kierownik: 
a) uwzględnia wyłącznie istotne informacje dostępne na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, 
b) uwzględnia informacje dotyczące przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, 
c) uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień bilansowy, 
d)  nie  uwzględnia  istotnych  informacji  dostępnych  na  dzień  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  jeśli  dotyczą 
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kolejnego roku obrotowego. 
 

211. Rok obrotowy zgodnie z ustawą o 
rachunkowości: 
a) jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, 
b) może trwać 15 miesięcy, w określonych w ustawie o rachunkowości okolicznościach, 

 
c) może trwać 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, 
d) określa umowa lub statut jednostki. 

 
212. Bezstronność biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki nie jest zachowana: 
a) w każdym przypadku jeśli małżonek członka organu nadzorującego jednostkę jest pracownikiem tego biegłego, 
b) jeżeli był w ostatnich trzech latach członkiem organu nadzorującego jednostki badanej, 
c) jeżeli posiada udziały lub akcje w jednostce powiązanej z jednostką badaną, 
d) osiągnął chociażby w jednym roku w ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na 
rzecz jednostki badanej. 

 
213. Roczne sprawozdanie finansowe: 
a)  powinno  być  sporządzone  i  zatwierdzone  w  ciągu  6  miesięcy  od  dnia  bilansowego,  za  wyjątkiem  oddziału 
przedsiębiorcy zagranicznego, 
b) powinno być złożone we właściwym rejestrze sadowym w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia, 
c) powinno być złożone we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego 
niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone, czy też nie, 
d) jeśli zostało zatwierdzone po terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego i w międzyczasie zostało złożone we właściwym 
rejestrze sądowym, nie musi być ponownie składane wraz z postanowieniem o jego zatwierdzeniu. 

 
214. Równa wartość wskaźników płynności oznacza, że: 
a) jednostka nie posiada zapasów, 
b) jednostka nie posiada należności, 
c) jednostka nie posiada środków pieniężnych, 
d) jednostka nie posiada aktywów obrotowych. 

 
215. Wskaźnik szybki płynności przekraczający wartość 1 oznacza, że: 
a) wszystkie należności spływają w terminie, 
b) jednostka nie musi analizować struktury czasowej należności, 
c) jednostka jest zawsze w stanie szybko uregulować swoje bieżące zobowiązania, 
d)  prawidłowo  windykując  należności  jednostka  nie  musi  wyprzedawać  zapasów,  aby  uregulować  swoje  bieżące 
zobowiązania. 

 
216. Wskaźnik cyklu zapasów: 
a) informuje o tym ilu dniom wartości sprzedaży odpowiada wartość zapasów, 
b) informuje o tym jaką wartość przychodów ze sprzedaży uzyskano z każdej złotówki zapasów, 
c) im jest wyższy, tym bardziej kapitały jednostki są zaangażowane w finansowanie zapasów, 
d) informuje o optymalnym poziomie zapasów niedopuszczającym ryzyka związanego z okresowym brakiem surowców 
lub wyrobów gotowych. 

 
217. Wskaźnik cyklu kapitału obrotowego informuje: 
a)  że  przy  wolniej rosnącym  kapitale  obrotowym  w  stosunku do przyrostu obrotów  płynność finansowa może  ulec 
pogorszeniu, 
b) ilu dniom sprzedaży odpowiada wartość kapitału obrotowego, 
c) że wzrost wartości sprzedaży przy skracającym się cyklu nie powoduje żadnych zagrożeń dla jednostki, 
d)  jaka  wartość  kapitału  przedsiębiorstwa  zaangażowana  w  finansowanie  jego  aktywów  obrotowych  pozwala  na 
terminowe regulowanie zobowiązań. 

 
218. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: 
a) może być wyznaczony w analizie pionowej bilansu, 
b) pokazuje możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi, 
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c) jest analizowany przez bank przy udzielaniu finansowania jednostce, 
d) informuje, jaką część majątku finansuje kapitał obcy. 

 
219. Zakładając niezmienność pozostałych wartości, podniesienie kapitału własnego: 

 
a) jest obojętne dla wskaźnika rentowności aktywów (ROA), 
b) wpłynie na polepszenie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), 
c) poprawi wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego, 
d) może wpłynąć na wskaźniki płynności. 

 
220. Wskaźnik rotacji aktywów: 
a) informuje, jaką wartość przychodów ze sprzedaży uzyskano z każdej złotówki majątku, 
b) pozwala ocenić szybkość obiegu majątku przedsiębiorstwa, 
c) stanowi relację majątku do sprzedaży, 
d) jego poziom zależy od działalności przedsiębiorstwa oraz od specyfiki reprezentowanej przez nie branży. 

 
221. Wskaźnik P/E: 
a) dotyczy przedsiębiorstw emitujących właścicielskie papiery wartościowe, 
b) przedsiębiorstwo powinno dążyć do jego maksymalizacji, 
c)  określa  liczbę  lat,  po  których  nastąpi  zwrot  kapitału  wykorzystywanego  na  zakup  akcji   przy  założeniu,  ze 
przedsiębiorstwo będzie generować zyski takie jak obecnie, 
d) stanowi relację ceny rynkowej akcji do jej wartości księgowej. 

 
222. Rosnący wskaźnik EPS (zysk na jedną akcję): 
a) jest korzystny dla akcjonariuszy liczących na relatywnie wysokie dywidendy, 
b)  informuje,  iż  po  większej  ilości  lat  nastąpi  zwrot  kapitału  wykorzystywanego  na  zakup  akcji  przy  założen iu,  ze 
przedsiębiorstwo będzie generować zyski takie jak obecnie, 
c) oznacza, że przedsiębiorstwo coraz więcej inwestuje, 
d) jest niekorzystny dla akcjonariuszy oczekujących dochodu wskutek spodziewanej zwyżki cen akcji, następującej między 
innymi pod wpływem rosnącego zysku. 

 
223. Obowiązkowymi składnikami sprawozdania finansowego dla wszystkich jednostek są: 
a) informacja dodatkowa, 
b) rachunek przepływów pieniężnych, 
c) zestawienie zmian w kapitale własnym, 
d) rachunek zysków i strat. 

 
224. Z rachunku zysków i strat w wariacie porównawczym można bezpośrednio uzyskać informację o: 
a) wyniku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 
b) koszcie wytworzenia sprzedanych produktów, 
c) kosztach administracyjnych, 
d) wielkości otrzymanych dotacji. 

 
225. Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych: 
a) jest tożsama z pojęciem działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat, 
b) uwzględnia zapłatę przez kontrahenta odsetek od należności handlowych, c) 
uwzględnia podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorstwa, 
d) uwzględnia pozyskanie źródeł finansowania działalności podstawowej przedsiębiorstwa. 

 
226. Metoda pośrednia rachunku przepływów pieniężnych: 
a) polega na prezentacji rzeczywistych wpływów i wydatków dotyczących działalności operacyjnej, 
b) polega w części dotyczącej działalności operacyjnej na korekcie wyniku finansowego netto m.in. o wydatki, które nie 
znajdują odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat, natomiast zwiększają wartość aktywów w bilansie, 
c) podaje informację o wielkości wypłaconych dywidend, 
d) w części dotyczącej działalności operacyjnej może dawać inny wynik na przepływach niż w metodzie bezpośredniej. 

 
227. Podział wyniku finansowego jednostki zobowiązanej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego: 
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a) musi być poprzedzony zatwierdzeniem sprawozdania, poprzedzonym wyrażeniem opinii przez biegłego rewidenta o 
tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, 
b) może nastąpić mimo odmowy wydania przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu, 
c) dokonany pomimo braku zatwierdzenia lub braku opinii biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z 
zastrzeżeniami jest nieważny z mocy prawa; 
d) uwzględnia ewentualne odpisy z wyniku finansowego dokonywane w trakcie roku obrotowego, w tym także wpłaty z 
zysku dokonywane na podstawie odrębnych przepisów. 

 
228. Kryterium klasyfikacji kosztów wg reagowania kosztów na rozmiary produkcji pozwala wyodrębnić: 
a) koszty stałe i zmienne, 
b) koszty bezpośrednie i pośrednie, 
c) koszty użyteczne i puste, 
d) koszty fazy projektowania, fazy wytwarzania i fazy posprzedażnej. 

 
229. Okres zwrotu jest metodą oceny opłacalności inwestycji: 
a) która pozwala z dwóch projektów wybrać ten, dla którego okres zwrotu poniesionych nakładów jest krótszy, 
b) która polega na wyznaczaniu liczby lat, po których wpływy wynikające z realizacji projektu zrównają się z nakładami, 
c) biorącą pod uwagę całkowite przepływy pieniężne niezależnie od wielkości nakładów, 
d) uwzględniającą wartości pieniądza w czasie. 

 
230. Zdyskontowany okres zwrotu jako metoda oceny opłacalności inwestycji: 
a) uwzględnia wartość pieniądza w czasie, 
b)   stosowana   dla   grupy   wyłączających   się   projektów   sugeruje   realizacje   tego,   który   maksymalizuje   wartość 
przedsiębiorstwa, 
c) uwzględnia koszt kapitału, 
d) bierze pod uwagę całkowite przepływy pieniężne niezależnie od wielkości nakładów. 

 
231. Pozytywna decyzja o wybraniu do realizacji jednego z projektów typowych na podstawie kryterium NPV zapada gdy: 
a) NPV projektu jest większe od 0 i NPV tego projektu jest wyższe od NPV innych projektów, 
b) NPV projektu jest większe od „0”, 
c) NPV projektu wybranego jest wyższe od NPV innych projektów niezależnie od tego, czy jest większe czy też nie od „0”, 
d) nie ma możliwości porównania projektów w kryterium NPV. 

 
232. Zmiana sposobu amortyzacji środków trwałych ma wpływ na: 
a) kapitały własne jednostki, 
b) przepływy z działalności operacyjnej jednostki w wariancie bezpośrednim rachunku przepływów pieniężnych, 
c) zysk z działalności operacyjnej, 
d) sumę bilansową. 

 
233. Zapłaconą właścicielowi dywidendę w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią: 
a) ujmuje się w przepływach z działalności finansowej, 
b) ujmuje się w przepływach z działalności inwestycyjnej, 
c) ujmuje się w przepływach z działalności operacyjnej, 
d) nie wykazuje się. 

 
234. Pobrane przez właściciela w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet zysku netto: 
a) wykazywane są w pasywach bilansu, 
b) nie mają wpływu na przepływy pieniężne, 
c) mogą spowodować wzrost zadłużenia, 
d) nie mogą przekroczyć dodatniego salda środków pieniężnych. 

 
235. Roczne sprawozdanie finansowe: 
a)  w  spółkach  akcyjnych  musi  być  udostępnione  akcjonariuszom  najpóźniej  na  15  dni  przed  terminem  walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy, 
b) może być sporządzone w dowolnej walucie, 
c) może być sporządzone w dowolnym języku, 
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d) musi zawierać pełne, niezaokrąglone dane liczbowe. 

 
236. Amortyzacja: 
a) jest kosztem, 
b) jest wydatkiem, 
c) koryguje się o nią wynik netto w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, 
d) w roku obrotowym odpowiada zmianie wartości aktywów trwałych bilansu. 

 
237. W rachunku przepływów pieniężnych dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej, a ujemne z działalności 
operacyjnej i finansowej mogą świadczyć o: 
a) wyprzedaży majątku trwałego w celu pokrycia spłaty zobowiązań finansowych, 
b) zaciągnięciu zobowiązań finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 
c) zbyt niskiej marży na sprzedawanych produktach/usługach, 
d) problemach z prawidłową windykacją należności. 

 
238. Koszty reprezentacji związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej: 
a) stanowią dla spółki koszt bilansowy, 
b) stanowią dla spółki koszt podatkowy, 
c) stanowią dla spółki koszt podatkowy z chwilą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, 
d) nie stanowią dla spółki kosztu podatkowego. 

 
239. Zysk/strata brutto: 
a) jest kategorią bilansową, 
b) może być ujemny, a spółka mimo to może płacić podatek dochodowy, 
c) w informacji dodatkowej winny być wskazane różnice pomiędzy nim a dochodem, 
d) różni się od dochodu wyłącznie ze względu na inny moment uznawania za koszty określonych zdarzeń w prawie 
bilansowym i podatkowym. 

 
240. Celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie przez biegłego rewidenta, że: 
a) sprawozdanie jest zgodne z przyjętymi przez jednostkę zasadami rachunkowości, 
b) sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, 
c) działalność jednostki nie stwarza dla banku ryzyka braku spłaty zaciągniętego kredytu, 
d) spółka będzie generowała w dającej się przewidzieć przyszłości dodatnie przepływy finansowe. 

 
241. Księgi rachunkowe otwiera się: 
a) na dzień rozpoczęcia likwidacji, 
b) na dzień ogłoszenia upadłości, 
c) na dzień połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie 
powoduje powstania nowej jednostki, 
d) na początek każdego następnego roku obrotowego. 

 
242. Metoda ROI oceny efektywności inwestycji: 
a) służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności inwestycji dla wszystkich dostawców kapitału, 
b) daje jeden wynik dla całego okresu życia przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
c) uwzględnia nakłady inwestycyjne, 
d) wyraża relację korzyści netto z danego przedsięwzięcia do wielkości zaangażowanego w nie kapitału. 

 
243. Metoda ROE oceny efektywności inwestycji: 
a) jest metoda prostych stóp zwrotu, 
b) na jej podstawie można zbudować obiektywne kryterium decyzyjne, 
c) kryterium decyzyjnym w tej metodzie jest maksymalizacja wartości ROE oraz osiąganie wartości większej niż stopa 
graniczna, 
d) uwzględnia zmienność pieniądza w czasie. 
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244. Ocena opłacalności inwestycji na podstawie wskaźnika bieżącej wartości netto (NPVR): 
a) pozwala zbudować bezwzględne kryterium decyzyjne, 
b) odnosi wartość NPV danego przedsięwzięcia do wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na jego realizację, 
c) szacuje opłacalność inwestycji w wartościach bezwzględnych, 
d) jeśli wartość wskaźnika jest większa od „0” pozwala uznać przedsięwzięcie za opłacalne. 

 
245. Cechą charakterystyczną kapitału własnego jest: 
a) brak gwarancji zwrotu, 
b) możliwość wprowadzenia ograniczenia (celowość przeznaczenia), 
c) konieczność spłaty kapitału, 
d) wpływ na podejmowane decyzje. 

 
246. Cechą charakterystyczną kapitału obcego jest: 
a) uprzywilejowanie w kwestiach zwrotu, 
b) obligatoryjność spłaty odsetek, 
c) swoboda korzystania, 
d) większy udział świadczy o sile i niezależności finansowej. 

 
247. Aktywa w bilansie: 
a) uszeregowane są wg stopnia ich płynności, 
b) uszeregowane są wg stopnia ich związania z firmą, 
c) nie mają pozycji wspólnych z rachunkiem przepływów pieniężnych, 
d) zawsze stanowią własność przedsiębiorstwa. 

 
248. WIBOR: 
a) jest referencyjną stawką bazową rynku pieniężnego, 
b) jest średnią stopą po jakiej banki udzielają sobie pożyczek na polskim rynku międzybankowym, 
c) jest średnią stopą po jakiej banki przyjmują depozyty od innych uczestników polskiego rynku międzybankowego, 
d) jest wykorzystywany do kwotowania kredytów bazujących na zmiennym oprocentowaniu. 

 
249. Spółka może zmienić swoją strukturę finansowania przy użyciu metody: 
a) rekapitalizacji, 
b) sprzedaży aktywów, 
c) finansowania nowych inwestycji, 
d) zmiany polityki dywidendy. 

 
250. Polityka rachunkowości jednostki to: 
a) zbiór zasad rachunkowości, stanowiący uszczegółowienie ustawy o rachunkowości, określony odrębnymi przepisami w 
zależności od rodzaju prowadzonej  działalności, 
b) zbiór przyjętych przez jednostkę uproszczeń w miejscu, w którym pozwala na to ustawa o rachunkowości, 
c) zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę w sposób ciągły, 
d) zasady rachunkowości pozwalające wyodrębnić wszelki zdarzenia istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki. 

 
251. Przez aktywa netto rozumie się: 
a) wartość zasobów majątkowych jednostki pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, 
b) sumę aktywów ogółem jednostki pomniejszone o rozliczenia międzyokresowe czynne, 
c) aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, 
d) aktywa jednostki odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu. 

 
252. Przyjęte przez jednostkę i opisane w formie  dokumentu zasady (polityka) rachunkowości zawierają: 
a) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 
b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 
c) opis systemu przetwarzania danych, 
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d) opis systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów 
stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 

 
253. Księgi rachunkowe otwiera się: 
a) na dzień zmiany formy prawnej, 
b) na początek każdego kolejnego roku obrotowego, 
c)  na  dzień  rozpoczęcia  działalności,  którym  jest  dzień  pierwszego  zdarzenia  wywołującego  skutki  o  charakterze 
majątkowym lub finansowym, 
d) na początek każdego kolejnego kwartału w roku obrotowym. 

 
254. Na wartość początkową środka trwałego ma wpływ: 
a) cena nabycia, 
b) aktualizacja wyceny, 
c) rozbudowa, 
d) odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup. 

 
255. W skład  sprawozdania finansowego jednostki, która podlega  corocznemu badaniu wchodzi m.in.: 
a) bilans, 
b) rachunek zysków i strat, 
c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
d) sprawozdanie z działalności jednostki. 

 
256. Dodatkowe informacje i objaśnienia: 
a) stanowią część sprawozdania finansowego jednostki, 
b) obejmują podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, 
c) stanowią część sprawozdania z działalności jednostki, 
d) zawierają proponowany podział zysku lub pokrycia straty. 

 
257. Udzielone darowizny w postaci majątku obrotowego zaliczamy do: 
a) kosztów operacyjnych jednostki, 
b) kosztów finansowych, 
c) pozostałych kosztów operacyjnych, 
d) pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku. 

 
258. Do wartości niematerialnych i prawnych mogą być zaliczane: 
a) licencje i koncesje, 
b) krótkoterminowe papiery wartościowe, 
c) know-how, 
d) prawa do znaków towarowych. 

 
259. Które z poniższych składników majątku nie należą do środków trwałych: 
a) należności długoterminowe, 
b) grunty, 
c) środki transportu, 
d) budynki. 

 
260. Amortyzacja środków trwałych jest: 
a) kosztem wyrażającym zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego, 
b) narzędziem umożliwiającym gromadzenie środków pieniężnych na odnowienie majątku, 
c) tożsama z pojęciem umorzenia, 
d) kosztem mającym wpływ na przepływy pieniężne. 

 
261. Amortyzacja jest wielkością mającą wpływ na: 
a) wielkość aktywów prezentowanych w bilansie, 
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b) zysk netto, 
c) wskaźniki płynności, 
d) wskaźniki rotacji aktywów. 

 
262. Podatek jest świadczeniem pieniężnym na rzecz podmiotu publicznoprawnego o 
charakterze: 
a) ogólnym, 
b) przymusowym, 
c) zwrotnym, 
d) nieodpłatnym. 

 
263. Podatki mogą stanowić  w  systemie rachunkowym  
jednostki: 
a) koszt, 
b) należność, 
c) obciążenie  wyniku finansowego, 
d) nie stanowią żadnej  pozycji bilansowej. 

 
264. Przychody przyszłych okresów są 
prezentowane w: 
a) pozostałych przychodach operacyjnych w rachunku zysków i strat, 
b) ewidencji pozabilansowej, 
c) rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywów, 
d) przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

 
265. Różnice między wynikiem finansowym a dochodem mogą 
wynikać z: 
a) różnych definicji przychodów i kosztów w prawie podatkowym i bilansowym, 
b) różnic przejściowych dotyczących odroczonego podatku dochodowego, 
c) sposobu sporządzania rachunku zysków i strat, 
d) sposobu rozliczania podatku przez jednostkę. 

 
266. Dysponując bilansem można 
obliczyć: 
a) zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, 
b) wskaźniki płynności, 
c) wskaźniki zadłużenia, 
d) wskaźnik cyklu zobowiązań bieżących. 

 
267. Płynność 
finansowa: 
a) to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących, 
b) jest tożsama z wypłacalnością, 
c) jest mierzona wskaźnikami analitycznymi odnoszącymi się do zobowiązań krótkoterminowych, 
d) jej analizy dokonuje się wyłącznie w oparciu o dane zawarte w rachunku wyników. 

 
268. Analiza finansowa przedsiębiorstwa opiera się 
na: 
a) wyłącznie na materiałach wewnętrznych, 
b) danych o charakterze ewidencyjnym i pozaewidencyjnym, 
c) porównaniu co najmniej dwóch wielkości ekonomicznych, 
d) analizie wyłącznie danych nominalnych bez uwzględnienia inflacji. 

 
269. Pozycjami układu rodzajowego 
kosztów są: 
a) amortyzacja, 
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b) wynagrodzenia, 
c) podatki i opłaty, 
d) koszty zarządu. 

 
270. Środki trwałe są amortyzowane z 
momentem: 
a) nabycia lub wytworzenia, 
b) wprowadzenia do ewidencji, 
c) przyjęcia do użytkowania, 
d) uzyskania zgody osoby odpowiedzialnej za politykę rachunkową. 

 
271. Wybór sposobu wyceny składników aktywów ma wpływ na: 
a) koszty, 
b) wynik finansowy, 
c) sumę bilansową, 
d) wskaźniki płynności. 

 
272. Zakończenie i rozliczenie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie środka trwałego spowoduje: 
a) wzrost zobowiązań, 
b) wzrost aktywów trwałych, 
c) wzrost sumy bilansowej, 
d) zmianę poszczególnych pozycji aktywów trwałych bez zmiany ich wartości  ogółem. 

 
273. Do kapitałów własnych spółki należą: 
a) kapitał podstawowy, 
b) pozostałe kapitały rezerwowe, 
c) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, 
d) rezerwy na zobowiązania. 

 
274. Zysk netto: 
a) jest pozycją bilansową, 
b) jest równoznaczny z dochodem osiąganym przez jednostkę, 
c) jest kategorią podatkową, 
d) jest wyliczany jako wynik finansowy brutto minus podatek dochodowy. 

 
275. Zysk netto jest pozycją widoczną w: 
a) bilansie, 
b) rachunku zysków i strat, 
c) rachunku przepływów pieniężnych liczonym metodą pośrednią, 
d) zestawieniu zmian w kapitale własnym. 

 
276. Niska wartość aktywów trwałych prezentowana w bilansie może świadczyć o: 
a) posiadaniu przez jednostkę środków trwałych w pełni umorzonych, 
b) wykorzystaniu leasingu operacyjnego przy zakupach środków trwałych, 
c) usługowej  działalności jednostki opartej na wysoko wykwalifikowanej kadrze, 
d) wysokiej wartości środków trwałych w budowie. 

 
277. Zwiększenie się stanu zobowiązań w przedsiębiorstwie może oznaczać: 
a) wprowadzenie sprzedaży zaliczkowej, 
b) wzrost płynności finansowej, 
c) spadek płynności finansowej, 
d) wzrost stanu środków trwałych. 

 
278. W bilansie znajdują się następujące pozycje: 
a) wartość firmy, 
b) środki trwałe w budowie, 
c) odsetki, 
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d) podatki i opłaty. 
 

279. W rachunku zysków i strat znajdują się następujące pozycje: 
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 
b) podatek dochodowy, 
c) podatki i opłaty, 
d) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i  innych świadczeń. 

 
280. większenie się stanu gotówki może oznaczać: 
a) zaciągnięcie kredytu obrotowego, 
b) spłatę części należności, 
c) spłatę części  zobowiązań, 
d) zakup środka trwałego. 

 
281. Wybór optymalnego  programu inwestycyjnego może polegać na porównaniu: 
a) poziomu wewnętrznej stopy procentowej, 
b) okresów zwrotu nakładów, 
c) wskaźnikach zyskowności, 
d) wszystkich tych wielkości jednocześnie. 

 
282. Bilans jest sprawozdaniem finansowym prezentującym: 
a) stan majątku przedsiębiorstwa, 
b) źródła finansowania majątku, 
c) poszczególne pozycje aktywów uszeregowane według ich stopnia płynności, 
d) przepływy środków pieniężnych. 

 
283. Rachunek zysków i strat  to: 
a) jedno z  podstawowych  sprawozdań finansowych, 
b) zestawienie strumieni przychodów i kosztów, 
c) odzwierciedlenie wszystkich kosztów poniesionych w danym okresie, 
d) obraz rentowności działalności. 

 
284. Rachunek przepływów pieniężnych stanowi: 
a) uzupełnienie informacji zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat, 
b) obraz rzeczywistego przepływu pieniądza, 
c) podstawę kontroli płynności finansowej, 
d) wyjaśnienie zmiany stanu środków pieniężnych prezentowanym w bilansie. 

 
285. Dźwignia finansowa to: 
a) efekt polegający na zwiększeniu siły zarobkowej kapitałów własnych, 
b) mechanizm korzystający z wprowadzenia lub zwiększenia udziału długu w strukturze finansowania, 
c) wskaźnik opierający się na zmianach zysku netto oraz zysku operacyjnego, 
d) miernik oceny ryzyka finansowego. 

 
286. Do przychodów finansowych nie są zaliczane: 
a) odsetki od lokat na rachunkach bankowych, 
b) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań krótkoterminowych, 
c) dodatnie różnice kursowe powstałe w momencie ich zapłaty, 
d) otrzymane dywidendy. 

 
287. Do kosztów finansowych zalicza się: 
a) odsetki z tytułu kredytu inwestycyjnego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego, 
b) ujemne różnice kursowe powstałe w momencie zapłaty, 
c) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań krótkoterminowych, 
d) opłaty manipulacyjne. 

 
288. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się: 
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a) stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 
b) darowizny przekazane, 
c) nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego, 
d) aktualizację wartości inwestycji. 

 
289. Do pozostałych przychodów operacyjnych nie zalicza się: 
a) odpisów zobowiązań przedawnionych, 
b) otrzymanego odszkodowania, 
c) nieumorzonej wartości sprzedanego środka trwałego, 
d) dotacji. 

 
290. Rezerwy tworzy się na: 
a) świadczenia pracownicze, 
b) udzielone gwarancje i poręczenia, 
c) skutki toczącego się postępowania sądowego, 
d) odroczony podatek dochodowy. 

 
291. Utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania zalicza się do: 
a) kosztów działalności operacyjnej, 
b) pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku, 
c) pozostałych kosztów operacyjnych zależnie od okoliczności, z którymi  się wiążą przyszłe zobowiązania, 
d) kosztów finansowych zależnie od okoliczności, z którymi się wiążą przyszłe zobowiązania. 

 
292. Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowi: 
a) uzupełnienie informacji zawartych w bilansie, 
b) ujawnienie skutków transakcji bieżącego okresu nie zawartych w rachunku zysków i strat, 
c) informacja, z jakich tytułów nastąpiły zmiany w kapitale własnym, 
d)  zestawienie,  w  którym  wartość  poszczególnych  pozycji  nie  zawsze  pokrywa  się  z  wielkościami  wykazywanymi w 
bilansie. 

 
293. Kierownik jednostki odpowiada za: 
a) politykę rachunkowości, 
b) inwentaryzację, 
c) sporządzanie sprawozdań finansowych, 
d) działania konkurencji. 

 
294. Do pasywów jednostki zalicza się: 
a) należne wpłaty na kapitał podstawowy, 
b) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, 
c) inne inwestycje krótkoterminowe, 
d) fundusze specjalne. 

 
295. Koszty stałe to: 
a) koszty niezależne od wielkości produkcji lub sprzedaży, 
b) koszty utrzymujące się na stałym poziomie, 
c) pojęcie kosztów  niewystępujące w analizie długookresowej, 
d) koszty występujące wyłącznie w podmiotach prowadzących działalność usługowa. 

 
296. Struktura aktywów bilansu winna być oceniana przy uwzględnieniu: 
a) rodzaju prowadzonej działalności, 
b) skali działalności, 
c) zadłużenia, 
d) wielkości zatrudnienia. 

 
297. Analiza pionowa bilansu polega na: 
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a) badaniu poszczególnych pozycji w ujęciu statycznym, 
b) badaniu wzajemnej struktury aktywów i pasywów, 
c) badaniu struktury wewnętrznej aktywów i pasywów, 
d) badaniu zmian aktywów i pasywów w czasie. 

 
298. Do wskaźników analizy sytuacji finansowej opartych na cash flow 
należą: 
a) wskaźniki rentowności gotówkowej, 
b) wskaźniki struktury przepływów, 
c) wskaźniki wystarczalności gotówkowej, 
d) wskaźniki efektywności majątku. 

 
299. Układ kalkulacyjny 
kosztów: 
a) uwzględnia podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie, 
b) umożliwia ocenę poziomu i struktury kosztów poszczególnych produktów, 
c) nie wydziela kosztów działalności pomocniczej, 
d) w sposób bezpośredni wyodrębnia wartość sprzedanych towarów i materiałów. 

 
300. Koszty 
zmienne: 
a) są to koszty wyłącznie bezpośrednie produkcyjne, 
b) są to koszty zależne od wielkości produkcji, 
c) są to koszty wzrastające wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem produkcji, 
d) ich ustalenie stanowi podstawę do analizy progu rentowości. 

 
301. Źródła kapitału 
przedsiębiorstwa: 
a) są równoznaczne ze źródłami finansowania, 
b) dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne, 
c) znajdują swoje odzwierciedlenie w bilansie, 
d) ich struktura wpływa na wartość spółki, 

 
302. Dodatnie  przepływy  środków  pieniężnych  z  działalności  operacyjnej  oraz  z  działalności  inwestycyjnej,  a  
ujemne  z działalności finansowej mogą świadczyć o: 
a) zaciągnięciu przez firmę kredytu na pokrycie straty z działalności operacyjnej, 
b) sprzedaży części majątku trwałego w celu jego restrukturyzacji, 
c) zbyt wysokich zobowiązaniach finansowych, na pokrycie których nie wystarczają wpływy z działalności operacyjnej, 
d) realizowaniu przez firmę nowych procesów inwestycyjnych. 

 
303. Kapitał podstawowy może ulec zwiększeniu 
poprzez: 
a) emisję nowych akcji lub wniesienie nowych udziałów, 
b) konwersję zobowiązań na kapitał własny, 
c) wniesienie aportu, 
d) utworzenie kapitału podstawowego z innych składników kapitału własnego. 

 
304. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
inwestycje to: 
a) poniesione nakłady na środki trwałe w budowie, 
b) aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości 
tych aktywów lub uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, 
c) nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są przez nią posiadane 
w celu osiągnięcia korzyści, 
d)  uprawdopodobnione  powstanie  w  okresie  sprawozdawczym  korzyści  ekonomicznych,  o  wiarygodnie  określonej 
wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które prowadzą do wzrostu 
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kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoborów w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub 
właścicieli. 

 
305. Przepływy 
pieniężne to: 
a) wszelkiego rodzaju operacje, będące wynikiem działalności firmy, których skutkiem jest napływ pieniądza, b) kwota netto, 

będąca wynikiem różnicy pomiędzy wpływami i wydatkami pieniężnymi, 
c) podstawa do analizy i poprawy ogólnej sytuacji finansowej spółki, 
d) wielkości równe kosztom działalności. 

 
306. Ekonomiczna wartość dodana EVA: 
a) mierzy w ujęciu pieniężnym nadwyżkę wartości generowanej przez inwestycje lub portfel inwestycji, 
b) przyjęta jako miara oceny działalności menedżerów może spowodować, że będą oni dążyć do obniżania kapitału 
zaangażowanego w istniejące aktywa, 
c) jest mocno skorelowana ze stopą zwrotu z akcji, 
d) jest procentową stopą zwrotu z istniejących aktywów firmy. 

 
307. Dźwignia operacyjna: 
a) definiowana jest jako procentowa zmiana zysku EBIT przypadająca na jeden punkt procentowy zmiany wolumenu 
sprzedaży, 
b) definiowana jest jako procentowa zmiana zysku netto na akcję przypadająca na jeden punkt procentowy zmiany 
procentowej EBIT, 
c)  powoduje,  ze  dzięki  istnieniu  w  spółce  stałych  kosztów  operacyjnych  zmiany  w  poziomie  wolumenu  sprzedaży 
powodują więcej niż proporcjonalne zmiany w poziomie zysku brutto ze sprzedaży, 
d) wzrost poziomu kosztów stałych zwiększający efekt dźwigni zwiększa ryzyko poniesienia strat w sytuacji, gdy przychody 
ze sprzedaży będą niższe. 

 
308. Cechami analizy wskaźnikowej są: 
a) bazowanie na danych z przeszłości, 
b) problem wyboru najistotniejszych wskaźników, 
c) kompleksowość opisu wszystkich obszarów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, 
d) łatwość prognozowania przyszłości. 

 
# METODY WYCENY WARTOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

 
1. Kapitałem realnym przedsiębiorstwa jest: 
a) kapitał rzeczowy, 
b) kapitał finansowy, 
c) kapitał organizacyjny, 
d) kapitał ludzki. 

 
2. Wartość  przedsiębiorstwa  oparta  na  kategorii  wartości  użytkowej  i  wynikających z  niej  korzyści,  będących 
efektem funkcjonowania przedsiębiorstwa, i które prawnie do niego należą to: 
a) wartość rynkowa, 
b) wartość rezydualna, 
c) wartość reprodukcyjna, 
d) wartość ekonomiczna. 

 
3. Instrumentami,   które   mogą   być   używane   przez   właściciela   w   dążeniu   do   maksymalizacji   wartości   
rynkowej przedsiębiorstwa mogą być: 
a) tworzenie systemów aktywnego nadzoru właścicielskiego, 
b) wdrażanie systemów motywacyjnych opartych na koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 
c) wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi oceny działalności przedsiębiorstwa, 
d) włączanie „najemnych” menedżerów w krąg właścicieli przedsiębiorstwa. 

 
4. Mierniki wartości kreowanej (EVA, MVA, SVA) są miernikami: 
a) opartymi na wielkościach księgowych, 
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b) odzwierciedlającymi bezpośrednio procesy kreowania wartości w przedsiębiorstwie, 
c) opartymi na wielkościach finansowych, 
d) integrującymi elementy pomiaru księgowego, finansowego oraz rynkowego. 

 
5. Podejście (czyste) dochodowe do wyceny wartości przedsiębiorstwa reprezentowane jest m.in. przez metodę: 
a) opartą na wartości reputacji, 
b) metodę likwidacyjną, 
c) metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 
d) księgową skorygowaną. 

 
6. Możliwe zaburzenia w prawidłowej wycenie majątku metodą wartości ewidencyjnej aktywów netto powstają w związku z: 
a) przyjętymi zasadami umarzania środków trwałych niskocennych, 
b) nieadekwatności odzwierciedlenia stopnia oraz rzeczywistego tempa zużywania się środków trwałych, 
c) zawyżania wartości księgowej środków trwałych w związku z uproszczonymi zasadami przeszacowywania ich wartości, 
d) obowiązującymi zasadami księgowej wyceny papierów wartościowych. 

 
7. Sporządzając sformalizowaną wycenę metodą skorygowanej wartości aktywów netto: 
a) korekty można ograniczyć do oszacowania wartości rynkowych najważniejszych w przypadku danego przedsiębiorstwa 
pozycji bilansowych przy jednoczesnym pozostawieniu wartości księgowych pozostałych pozycji, 
b) dokonując korekt należy uwzględnić wartość pozabilansowych składników aktywów przedsiębiorstwa, 
c) dokonując korekt należy uwzględnić pozabilansowe zobowiązania przedsiębiorstwa jako czynnik pomniejszający jego 
wartość majątkową, 
d)  dokonując  korekt  należy  uwzględnić  wartość  rynkową  papierów  wartościowych  znajdujących  się  w  posiadaniu 
przedsiębiorstwa. 

 
8. Metoda odtworzenia wartości: 
a) traktuje wartość przedsiębiorstwa jako wielkość możliwych do uzyskania wpływów netto ze sprzedaży poszczególnych 
składników majątku, 
b) postrzega majątek przedsiębiorstwa poprzez pryzmat jego funkcjonowania w dotychczasowej strukturze społeczno - 
ekonomicznej, 
c) jest skomplikowana ze względu na konieczność indywidualnego podejścia do różnych grup składników majątku, 
d) w uproszczonym podejściu to tzw. formuła Wilcoxa. 

 
9. Stosowanie metod dochodowych wyceny w praktyce napotyka pewne zasadnicze problemy, do których zalicza się: 
a) konieczność właściwego oszacowania poziomu stopy dyskontowej, 
b) konieczność wyboru wielkości przyjmowanej jako miara dochodowości przedsiębiorstwa, 
c) konieczność ustalenia długości okresu prognozy, 
d)   konieczność   ustalenia   podstawy   sporządzania   prognozy   przyszłych   wielkości   kształtujących   dochodowość 
przedsiębiorstwa. 

 
10. Różnica w wyznaczaniu nadwyżki   finansowej w postaci wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow) i 
nadwyżki finansowej do dyspozycji właściciela sprowadza się do: 
a) uwzględnienia we free cash flow zysku operacyjnego, a w to miejsce w nadwyżce finansowej do dyspozycji właściciela 
zysku netto, 
b) uwzględnienia we free cash flow zysku netto, a w to miejsce w nadwyżce finansowej do dyspozycji właściciela zysku 
operacyjnego, 
c) dodatkowego uwzględnienia w nadwyżce finansowej do dyspozycji właściciela w stosunku do free cash flow spłaty 
zadłużenia i zaciągnięcia nowych kredytów, 
d)  dodatkowego  uwzględnienia  we  free  cash  flow  w  stosunku  do  nadwyżki  finansowej  do  dyspozycji  właściciela 
zadłużenia i zaciągnięcia nowych kredytów. 

 
11. W wycenach dokonywanych metodą dochodową przyjęcie skończonego okresu naliczania i dyskontowania dochodów: 
a) sprzyja zaniżaniu wartości przedsiębiorstwa, 
b) oznacza założenie, że od kolejnego okresu przedsiębiorstwo nie jest zdolne generować dochód, 
c) powoduje konieczność wzięcia pod uwagę wartości rezydualnej przedsiębiorstwa, 
d) o konkretnej długości wynika ze swobodnej oceny wyceniającego. 
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12. Wyznaczenie wartości rezydualnej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem mnożnikowej metody wyceny opartej na 
mnożniku 
cenowo-dochodowym polega na: 
a) przyjęciu jako wartości rezydualnej przedsiębiorstwa wartości jego upłynnienia, 
b) przyjęciu do wyliczenia wartości rezydualnej modelu stałego wzrostu, 
c)  wyliczaniu  wartości  rezydualnej  jako  stosunku  oczekiwanego  dochodu  pieniężnego  w  kolejnych  latach  i  stopy 
dyskontowej, 
d) wyliczaniu wartości rezydualnej jako iloczynu zysku netto przedsiębiorstwa w ostatnim roku sporządzania szczegółowej 
analizy prognozy i wskaźnika P/E wyznaczonego dla podobnego przedsiębiorstwa działającego na rynku giełdowym. 

 
13. Wyceniając  na  potrzeby  sprawozdań  finansowych  wartość  rynkową  nieruchomości  inwestycyjnej  innej  niż  
grunt rzeczoznawca majątkowy, co do zasady, stosuje: 
a) zamortyzowany koszt odtworzenia, 
b) podejście porównawcze, 
c) podejście dochodowe, 
d) podejście mieszane. 

 
14. Przy sporządzaniu wyceny na  potrzeby sprawozdań finansowych rzeczoznawca majątkowy zapoznaje 
się: 
a) ze sprawozdaniami finansowymi jednostki z ostatnich 2 lat, 
b) z bieżącymi kosztami i wynikami działalności gospodarczej jednostki bez względu na ich związek z procesem wyceny, 
c) z udokumentowanymi i realistycznymi planami rozwojowymi jednostki na okres kolejnych 5 lat, 
d) z przyjętymi w polityce rachunkowości zasadami, metodami i stawkami amortyzacyjnymi. 

 
15. Do czynników wpływających na możliwość stosowania metod mnożnikowych w procesie wyceny przedsiębiorstwa 
należą: 
a) poziom rozwoju rynku kapitałowego, 
b) stopień dojrzałości rynku kapitałowego, 
c) możliwość doboru porównywalnych przedsiębiorstw, 
d) istnienie pozabilansowych zobowiązań przedsiębiorstwa. 

 
16. W charakterze mnożników w metodzie mnożnikowej może być wykorzystany następujący wskaźnik rynku 
kapitałowego: 
a) cena/zysk (P/E), 
b) stopa dywidendy, 
c) cena/wartość księgowa (P/BV), 
d) cena/przychody. 

 
17. Wartość  elementów  pozamajątkowych  przedsiębiorstwa  (wartość  reputacji)  uwzględniana  jest  w  metodach  
wyceny 
przedsiębiorstw: 
a) majątkowych, 
b) dochodowych, 
c) mieszanych, 
d) nie jest nigdy uwzględniana. 

 
18. Stosowanie metody niemieckiej (berlińskiej) wyceny 
przedsiębiorstw: 
a) daje zawsze wiarygodne wyniki, 
b) może prowadzić do niedoszacowań w przypadku przedsiębiorstw o małej wartości majątku, lecz jego stosunkowo dużej 
rentowności, 
c) pozwala wyznaczyć wartość przedsiębiorstwa jako sumę jego wartości majątkowej i wartości reputacji równej połowie 
różnicy między wartością dochodową a majątkową przedsiębiorstwa, 
d) w przypadku przedsiębiorstw przynoszących minimalny dochód i posiadających zbędny majątek wymaga wydzielenia 
tego majątku i dokonania jego odrębnej wyceny. 
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19. Metoda szwajcarska w stosunku do metody 
niemieckiej: 
a) silniej akcentuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów, 
b) silniej akcentuje wartość reputacji przedsiębiorstwa, 
c) w większym stopniu uwzględnia przyszłe ryzyko rynkowe, d) w mniejszym stopniu uwzględnia przyszłe ryzyko rynkowe. 

 
20. Wartość reputacji: 
a) na pozytywnym poziomie odpowiada pojęciu goodwill, 
b) jest tożsama z pojęciem wartości firmy, 
c) bywa określana mianem wewnętrznej wartości firmy, 
d) bywa określana mianem nabytej wartości firmy. 

 
21. Wycena przedsiębiorstwa w oparciu o metodę mnożnikową opartą na wskaźniku P/E: 
a) jest niemożliwa do przeprowadzenia w przypadku, gdy w obrocie giełdowym branża, w której działa podmiot nie jest 
reprezentowana, 
b) ma zastosowanie niezależnie od tego, czy podmiot przynosi zyski czy też nie, 
c) w przypadku, gdy spółka nie będzie wprowadzona do publicznego obrotu powinna być przeprowadzana w oparciu o 
obniżony branżowy wskaźnik P/E, 
d) w przypadku spółki młodej, przynoszącej mniejsze, ale szybko rosnące zyski powinna być przeprowadzana w oparciu o 
podwyższony branżowy wskaźnik P/E. 

 
22. Wymóg uwzględnienia zmiennej wartości pieniądza w czasie jest spełniony przez: 
a) metodę zdyskontowanych przepływów, 
b) metodę skorygowanej wartości aktywów netto, 
c) metodę likwidacyjną, 
d) metodę opartą o wskaźnik P/E. 

 
23. Wymóg uwzględniania skutków przyszłych zdarzeń nie jest spełniony dla: 
a) metod dochodowych, 
b) metody opartej na teorii opcji, 
c) w pewnym stopniu dla metod mieszanych, 
d) metody skorygowanej wartości aktywów netto. 

 
24. Z punktu widzenia właściciela mniejszościowego: 
a) właściwszą metodą dochodową jest metoda oparta o zdyskontowane przepływy, 
b) właściwszą metodą dochodową jest metoda oparta o zdyskontowane dywidendy, 
c)  metody  dochodowe  oparte  o  zdyskontowane  przepływy  lub  zdyskontowane  dywidendy  mogą  być  stosowane 
zamiennie bez wpływu na trafność wyceny, 
d) model zdyskontowanych dywidend daje zaniżoną wycenę kapitału własnego spółki, gdyż spółki często wstrzymują się z 
wypłaceniem dywidend. 

 
25. Do funkcji wyceny zaliczyć można: 
a) funkcje zabezpieczające, 
b) funkcje informacji zewnętrznej, 
c) funkcje decyzyjne, 
d) funkcje mediacyjne. 

 
26. Przez funkcję mediacyjną wyceny należy rozumieć: 
a)  funkcję  pozwalającą  na  znalezienie  określonego  przez  nabywcę  i  sprzedawcę  przedziału  cenowego  –  wartości 
akceptowalnej dla obu stron, 
b) funkcję stanowiącą wskazówkę dla otoczenia, zawierająca informację o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, 
c) funkcję zmierzającą do dostarczenia argumentów mogących wzmocnić pozycje negocjacyjna danej strony, 
d) funkcję będącą determinantą procesu decyzyjnego związanego z negocjacją ceny przedsiębiorstwa. 

 
27. Czynnikami wpływającymi na wielkość premii za ryzyko wykorzystywanej do wyznaczania stopy dyskontowej mogą być: 
a) struktura majątku i źródeł jego finansowania, 
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b) stabilność w generowaniu zysków przez przedsiębiorstwo, 
c) wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, d) pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. 

 
# RESTRUKTURYZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

 
1. Podstawowy i najbardziej ogólny podział restrukturyzacji wyróżnia między 
innymi: 
a) restrukturyzację zatrudnienia, 
b) restrukturyzację naprawczą, 
c) restrukturyzację rozwojową, 
d) restrukturyzację majątku. 

 
2. Z punktu widzenia materii restrukturyzacyjnej, czy też obszarów funkcjonalnych objętych restrukturyzacją, wyróżnia 
się między innymi: 
a) restrukturyzację operacyjną, 
b) restrukturyzację naprawczą, 
c) restrukturyzację finansową, 
d) restrukturyzację własnościową. 

 
3. Restrukturyzacja operacyjna obejmuje między 
innymi: 
a) restrukturyzację zatrudnienia, 
b) reorientację rynkową, 
c) restrukturyzację długu, 
d) zmiany w strukturze kapitałowej. 

 
4. Restrukturyzacja finansowa obejmuje między 
innymi: 
a) restrukturyzację zatrudnienia, 
b) reorientację rynkową, 
c) restrukturyzację długu, 
d) zmiany w strukturze kapitałowej. 

 
5. Umorzenie długu z perspektywy 
dłużnika: 
a) nie ma wpływu na wynik finansowy, 
b) wpływa na poprawę płynności finansowej, 
c) może spowodować zmianę struktury własności, 
d) przyczynia się do spadku wartości zobowiązań. 

 
6. Konwersja długu z perspektywy 
dłużnika: 
a) przyczynia się do spadku wartości zobowiązań, 
b) nie wpływa na płynność finansową, 
c) może spowodować zmianę struktury własności, 
d) powoduje te same skutki finansowe, co umorzenie. 

 
7. Restrukturyzacja 
organizacyjna: 
a) jest elementem restrukturyzacji zatrudnienia, 
b) często jest pochodną restrukturyzacji finansowej, 
c) może przejawiać się decentralizacją i dezintegracją, 
d) może polegać na tworzeniu strategicznych jednostek biznesu. 

 
8. Restrukturyzacja zatrudnienia obejmuje między 
innymi: 
a) dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych uwarunkowań, 
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b) przegrupowania bądź przeszeregowania zawodowe, 
c) rekonwersję zawodową, 
d) przekwalifikowanie. 

 
9. Do zintegrowanych narzędzi restrukturyzacji można zaliczyć między innymi: 

a) reengineering, 
b) outsourcing, 
c) benchmarking, 
d) costs replanning. 

 
10. Reengineering: 
a) jest strategią małych kroków, 
b) opiera się na dotychczasowych rozwiązaniach stosowanych w firmie i próbuje je dopasować do nowych uwarunkowań, 
c) koncentruje się na stanowiskach pracy, funkcjach i zadaniach, 
d) jest zorientowany na procesy realizowane w firmie. 

 
11. Reengineering: 
a) polega na przeprojektowywaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, 
b) obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
c) ma na celu osiągnięcie znaczących usprawnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, 
d) jest zorientowany na potrzeby i oczekiwania klientów. 

 
12. Narzędzie restrukturyzacji zwane spin-off: 
a) jest stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest zbyt rozbudowane, 
b) polega na zintegrowaniu wielu rozproszonych działań w ramach jednej komórki organizacyjnej, 
c) polega na wydzieleniu jednostki biznesu, 
d) przejawia się powstawaniem struktur dywizjonalnych i holdingowych. 

 
13. Narzędzie restrukturyzacji zwane lean management: 
a)  polega  na  wyprowadzeniu  części  procesów  poza  firmę  i  skoncentrowaniu  się  na realizowaniu  jedynie  procesów 
kluczowych, 
b) jest działaniem ukierunkowanym na dywersyfikację poprzez poszerzenie oferty rynkowej, 
c) jest wykorzystywane w sytuacji, gdy firma charakteryzuje się przerostem zatrudnienia, 
d) jest wykorzystywane w sytuacji, gdy firma przeinwestowała. 

 
14. Do sposobów restrukturyzacji aktywów zalicza się między innymi: 
a) Split-off, 
b) BSC, 
c) Equity carve-out, 
d) MIRR. 

 
15. Restrukturyzacja finansowa prowadząca do zmiany struktury kapitałowej może polegać między innymi na: 
a) wykupie lewarowanym zwanym w skrócie LBO, 
b) wykupie menedżerskim zwanym w skrócie MBO, 
c) metodzie zwanej BSC, 
d) metodzie zwanej MIRR. 

 
16. Do form restrukturyzacji finansowej zalicza się między innymi: 
a) zmiany w ramach marketing-mix, 
b) rekapitalizację wspieraną długiem, 
c) wykup akcji przedsiębiorstwa z rynku wspierany długiem, 
d) akcjonariat pracowniczy zwany w skrócie ESOP. 

 
17. Do ekspansywnych form restrukturyzacji finansowej zalicza się między innymi: 
a) going-private transactions, 
b) dywestycje, 
c) joint ventures, 
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d) fuzje i wrogie przejęcia. 
 

18. Do form restrukturyzacji finansowej odnoszących się do wydzielenia i sprzedaży przedsiębiorstwa zalicza się 
między 
innymi: 
a) going-private transactions, 
b) dywestycje, 
c) joint ventures, 
d) equity carve-outs. 

 
19. Transakcje typu LBO: 
a) nazywane są również wykupem prostym lub bezpośrednim, 
b) dają potencjalnie wysoki zwrot z zaangażowanego kapitału, 
c) polegają na sprzedaży akcji przedsiębiorstwa w zamian za akcje innej spółki, 
d) są obarczone wysokim ryzykiem. 

 
20. Do redukcyjnych strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw zalicza się między innymi: 
a) dywestycje, 
b) fuzje i akwizycje, 
c) outsourcing, 
d) downsizing. 

 
21. Restrukturyzacja dostosowawcza: 
a) nazywana jest również restrukturyzacją naprawczą bądź regresywną, 
b)  ukierunkowana  jest  przede  wszystkim  na  zapobieżenie  likwidacji  przedsiębiorstwa  i  przywrócenie  mu  płynności 
finansowej, 
c) ukierunkowana jest na racjonalizację działań i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, 
d) charakteryzuje się podejmowaniem przez przedsiębiorstwo licznych inwestycji finansowych, taki jak fuzje i przejęcia. 

 
22. Restrukturyzacja rozwojowa: 
a) nazywana jest również restrukturyzacją progresywną, 
b) charakteryzuje się podejmowaniem działań ukierunkowanych na sprzedaż zbędnych składników majątku i oddłużenie 
przedsiębiorstwa, 
c) często korzysta z outsourcingu i downsizingu, 
d) ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa. 

 
23. Restrukturyzacja naprawcza: 
a) nazywana jest również restrukturyzacją dostosowawczą, 
b) ukierunkowana jest na przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej, 
c)  charakteryzuje  się  podejmowaniem  przez  przedsiębiorstwo  nowych  sfer  działalności  i  wdrażaniem  innowacji 
produktowych, 
d) często korzysta z outsourcingu i downsizingu. 

 
24. Lease-back: 
a) jest narzędziem restrukturyzacji zatrudnienia, 
b) jest narzędziem restrukturyzacji finansowej, 
c) poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, 
d) wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowego kosztu. 

 
25. Sposobem na zwiększenie kapitału własnego restrukturyzowanego przedsiębiorstwa może być skorzystanie z oferty: 
a) venture capital, 
b) joint ventures, 
c) private equity, 
d) due diligence. 

 
26. Outsourcing wewnętrzny: 



PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 

154 
Ministerstwo Skarbu Państwa 

 

 

 
a) nazywany jest również lean management, 
b) polega na przeniesieniu określonych funkcji i procesów z centrali do jednostek niższego szczebla, 
c) jest charakterystyczny dla grup kapitałowych, 
d) dotyczy wyłącznie procesów produkcyjnych. 

 
27. Strategia restrukturyzacji scrap and build: 
a) jest relatywnie zachowawcza, 
b)  polega  na  systematycznym  wprowadzaniu  nowych  elementów  do  istniejącego  systemu,  aż  do  uzyskania  stanu 
pożądanego, 
c) jest czasochłonna, ale minimalizuje ryzyko niepowodzenia, 
d) polega na budowaniu od podstaw. 

 
28. Restrukturyzujące się innowacyjne firmy mogą korzystać między innymi z takich środków wspierających rozwój, jak: 
a) parki technologiczne, 
b) venture capital, 
c) seed capital, 
d) MIRR. 

 
29. Formami restrukturyzacji poprzez konsolidację są między innymi: 
a) fuzje horyzontalne, 
b) fuzje wertykalne, 
c) fuzje zdywersyfikowane, 
d) fuzje konglomeratowe. 

 
30. Restrukturyzacja poprzez konsolidację konglomeratową: 
a) jest formą fuzji wertykalnej, 
b) jest formą fuzji zdywersyfikowanej, 
c) jest formą fuzji horyzontalnej, 
d) obejmuje podmioty z różnych branż i rynków. 


