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1. Kodeks spółek handlowych reguluje:
a) tworzenie spółek handlowych,
b) upadłość spółek handlowych,
c) organizację i funkcjonowanie spółek handlowych,
d) rozwiązywanie spółek handlowych.
2. Spółkami handlowymi kapitałowymi są:
a) spółka partnerska,
b) jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa powstała w wyniku komercjalizacji,
c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) spółka komandytowo-akcyjna.
3. Do spółki akcyjnej stosuje się przepisy:
a) kodeksu spółek handlowych,
b) kodeksu cywilnego dotyczące spółki cywilnej, w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy,
c) kodeksu cywilnego, jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki,
d) kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w kodeksie spółek handlowych.
4. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji, za jej zobowiązania:
a) odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu bez ograniczenia,
b) odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu do wartości niewniesionego wkładu,
c) w ogóle nie odpowiada,
d) odpowiada solidarnie.
5. 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 miesięcy od
dnia sprzedaży,
d) ważna, o ile wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży nie przekraczała równowartości w złotych kwoty 50.000 euro.
6. Bezwzględną większość głosów, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, stanowi:
a) więcej niż połowa głosów oddanych,
b) więcej niż połowa głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego,
c) więcej niż połowę głosów oddanych, bez uwzględniania głosów „wstrzymujących się”,
d) więcej głosów „za” niż „przeciw”.
7. W rozumieniu kodeksu spółek handlowych, spółka handlowa 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 rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej
spółki kapitałowej (spółki zależnej),
d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej).
8. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej:
a) może być nieruchomość mająca określoną wartość rynkową,
b) może być świadczenie pracy bądź usług,
c) 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
d) nie może być prawo niezbywalne.
9. Czynność prawna dokonana przez spółkę kapitałową bez wymaganej wyłącznie statutem/umową spółki zgody rady
nadzorczej, jest:
a) nieważna,
b) ważna,
KPRM

2

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
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, o ile walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników zatwierdzi tę czynność.
10. Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez spółkę akcyjną, której statut dla takiej czynności wymaga wyłącznie uchwały
zarządu, bez jej podjęcia jest:
a) nieważne,
b) ważne,
c) ważne, jeżeli walne zgromadzenie zatwierdzi tę czynność, d) ważne, jeżeli walne zgromadzenie zatwierdzi tę czynność, przed
upływem dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy.
11. 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.
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12. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki na rzecz członka zarządu tej
spółki:
a) jest niedopuszczalne,
b) jest dopuszczalne,
c) wymaga zgody zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) jest zawsze dopuszczalne za zgodą rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej.
13. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej nie może być osoba:
a) fizyczna,
b) niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
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.
14. 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.
15. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem
wystawionym przez spółkę kapitałową jest:
a) wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi,
b) wymagane pod wnioskiem o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru,
c) wymagane pod listą wspólników dołączaną do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego,
d) wymagane w przypadku, gdy tak stanowi umowa/statut
spółki.
16. 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.
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17. Spółka jawna powstaje z chwilą:
a) wpisu do rejestru,
b) upływu 14 dni od dnia wpisu do rejestru,
c) podpisania umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników,
d) podpisania umowy spółki przez wszystkich wspólników.
18. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta:
a) na piśmie dla celów dowodowych,
b) w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
c) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
d) na piśmie pod rygorem nieważności.
19. Umowa spółki komandytowej:
a) powinna być zawarta w zwykłej formie pisemnej,
b) powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego,
d) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.
20. W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli:
a) tylko do wysokości sumy komandytowej,
b) całym swoim majątkiem bez ograniczeń,
c) subsydiarnie ze spółką,
d) solidarnie z innymi komplementariuszami.
21. 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.
22. 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.
23. Spółka komandytowa powstaje z chwilą:
a) zawarcia umowy przez wspólników,
b) zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego,
c) wniesienia wkładu przez komandytariusza,
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d) wpisu do rejestru.
24. 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.
25. Akcjonariusz spółki komandytowo–akcyjnej:
a) odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z komplementariuszem,
b) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy omandytowej,
c) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
d) nie odpowiada za zobowiązania spółki
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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) co najmniej jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) przez jedną lub więcej osób.
30. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być utworzona przez:
a) wyłącznie osoby fizyczne,
b) wyłącznie jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
c) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobową spółkę akcyjną,
d) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby fizyczne,
31. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona:
a) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyjątkiem działalności charytatywnej,
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) wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
32. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez:
a) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i osobę fizyczną,
b) dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) wieloosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) wyłącznie jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
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33. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy:
a) zawsze odpowiadają za zobowiązania podatkowe spółki,
b) zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego,
c) zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
d) nigdy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
34. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy:
a) nigdy nie odpowiadają za zobowiązania spółki,
b) są zobowiązani do realizacji każdych świadczeń na żądanie spółki,
c) są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki,
d) są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie spółki i innych zgłoszonych przez spółkę.
35. 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.
36. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wspólnik może mieć tylko jeden udział, gdy umowa spółki tak stanowi,
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b) wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, gdy umowa spółki tak stanowi,
c) gdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne,
d) gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.
37. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić:
a) co najmniej 500 złotych,
b) co najmniej 5 000 złotych,
c) co najmniej 50 000 złotych,
d) co najmniej 100 000 złotych.
38. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość nominalna udziału:
a) nie może być niższa niż 5 złotych,
b) nie może być niższa niż 25 złotych,
c) nie może być niższa niż 50 złotych,
d) powinna wynosić co najmniej 500 złotych.
39. 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 nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
d) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
40. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
b) udziały mogą być zawsze obejmowane powyżej ich wartości nominalnej,
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.
41. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę zwraca się wspólnikom proporcjonalnie do wniesionych
wkładów,
b) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
c) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
d) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.
42. 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.
43. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nie określać:
a) czasu trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony,
b) siedziby spółki,
c) określenia czy wspólnik może mieć jeden udział,
d) wysokości kapitału zakładowego.
44. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi określać:
a) wysokość kapitału zapasowego,
b) firmę spółki,
c) czas trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony,
d) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
45. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta:
a) w formie aktu notarialnego,
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
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c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d) w formie pisemnej dla celów dowodowych.
46. Wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu pokrycia udziału:
a) zawsze może być wkład pieniężny,
b) zawsze może być wkład pieniężny lub niepieniężny,
c) może być wyłącznie wkład niepieniężny, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy,
d) może być wyłącznie wkład pieniężny, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy.
47. Szczególne korzyści przyznane wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem bezskuteczności wobec spółki,
b) muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem nieważności,
c) nie muszą być dokładnie określone w umowie spółki,
d) mogą być określone poza umową spółki wyłącznie w obecności notariusza.
48. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) powinna zawierać wyłącznie nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,
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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.
49. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Organizacji powstaje:
a) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) z chwilą wniesienia wszystkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
c) z chwilą wpisania do rejestru,
d) z chwilą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
50. 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.
51. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nie może być reprezentowana przez:
a) jedynego wspólnika, za wyjątkiem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego,
b) zarząd spółki, o ile jego członkiem nie jest jedyny wspólnik,
c) jedynego wspólnika we wszystkich przypadkach,
d) pełnomocnika.
52. 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.
53.Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zgłoszeniu spółki do sądu rejestrowego powinna określić:
a) wzmiankę o jedynym wspólniku spółki,
b) adres jedynego wspólnika,
c) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę jedynego wspólnika,
d) czas trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony.
54. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest konieczna:
a) zawsze, gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie,
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b) gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie, pomimo że 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, a nie jest ona w stanie dokonać niezwłocznie
zwrotu wszystkich wniesionych wkładów.
55. W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczenie woli jedynego wspólnika składane spółce wymaga:
a) zawsze formy pisemnej pod rygorem nieważności,
b) formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej,
c) formy notarialnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) formy pisemnej ad probationem, chyba że ustawa stanowi inaczej.
56. 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.
57. 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.
58. 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.
59. 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.
60. 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.
61. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązanie wspólników do dopłat wymaga:
a) określenia w umowie spółki,
b) uchwały wspólników w zakresie oznaczenia wysokości i terminów dopłat,
c) uchwały zarządu w zakresie oznaczenia wysokości i terminów dopłat,
d) zgody rady nadzorczej.
62. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie udziału lub jego zastawienie powinno być dokonane:
a) zawsze w formie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
b) zawsze w formie aktu notarialnego,
c) w formie aktu notarialnego, chyba że dotyczy umowy spółki, która została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,
d) w formie pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi.
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63. 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.
64. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki może zbycie udziału:
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) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela zgromadzenie wspólników, gdy umowa spółki tak stanowi,
d) ograniczyć w inny sposób.
65. 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 o dokonaniu tych
czynności wraz z dowodem dokonania czynności,
c) od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o dokonaniu tych
czynności,
d) od chwili opublikowania informacji o tych czynnościach wraz z dowodem dokonania czynności w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
66. Księgę udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) prowadzi notariusz, obsługujący spółkę,
b) prowadzi rada nadzorcza,
c) prowadzi zarząd,
d) może przeglądać tylko wspólnik mający co najmniej 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki.
67. W czasie trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wspólnikowi wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów,
b) wspólnikowi nie 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.
68. 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.
69. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony:
a) jedynie po wpisie spółki do rejestru,
b) wyłącznie za wynagrodzeniem,
c) także przed wpisem spółki do rejestru,
d) gdy umowa spółki tak stanowi.
70. 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.
71. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z:
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a) co najmniej jednego członka,
b) minimum dwóch członków,
c) nie więcej niż pięciu członków,
d) nie więcej niż siedmiu członków.
72. Mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa:
a) z upływem 14 dni od dnia odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka zarządu,
b) wskutek jego rezygnacji,
c) wskutek jego śmierci,
d) z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
przez niego funkcji członka zarządu.
73. 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.
74. Członkowi zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) można ograniczyć prawo do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich,
b) można ograniczyć prawo do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich tylko z ważnych powodów,
c) nie można ograniczyć prawa do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich,
d) przysługuje prawo do reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
75. 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.
76. Czynność prawna między jedynym wspólnikiem spółki będącym zarazem jedynym członkiem zarządu a spółką:
a) wymaga zawsze formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
b) wymaga zawiadomienia sądu rejestrowego,
c) wymaga formy aktu notarialnego, z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych przy wykorzystaniu wzorca
udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
d) zawsze wymaga formy aktu notarialnego.
77. Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nigdy nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi,
b) może za zgodą organu uprawnionego do powołania zarządu uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
osobowej,
c) może bez zgody organu uprawnionego do powołania zarządu być członkiem zarządu w innej spółce kapitałowej,
d) może posiadać 3% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej bez zgody organu uprawnionego do powołania zarządu.
78. W ramach prawa kontroli każdy wspólnik może:
a) w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki,
b) żądać wyjaśnień od zarządu,
c) sporządzać bilans dla swego użytku,
d) powołać swojego przedstawiciela do rady nadzorczej.
79. 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,
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c) umożliwia wyłączenie lub ograniczenie w umowie spółki indywidualnej kontroli wspólników,
d) nie daje możliwości wyłączenia lub ograniczenia w umowie spółki indywidualnej kontroli wspólników.
80. 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.
81. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada nadzorcza składa się z:
a) co najmniej siedmiu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników,
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b) co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników,
c) co najmniej czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników,
d) co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
82. Kadencja rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trwa:
a) rok, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
b) trzy lata, jeżeli umowa spółki tak stanowi,
c) trzy lata, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
d) pięć lat, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
83. Przed upływem kadencji członek rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nigdy nie może być odwołany,
b) zawsze może być odwołany uchwałą wspólników,
c) może być odwołany, jeżeli umowa spółki tak stanowi,
d) zawsze może być odwołany uchwałą zarządu.
84. 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 nieudzielenia im absolutorium,
d) wskutek złożenia rezygnacji.
85. 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.
86. 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) zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,
d) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki.
87. 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.
88. 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.
89. 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) przy wyborach przewodniczącego rady nadzorczej,
c) tylko gdy umowa spółki tak stanowi,
d) nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
90. 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,
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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.
91. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników:
a) mogą być podjęte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie,
które ma być podjęte,
b) mogą być podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się,
c) mogą być podjęte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na głosowanie
pisemne,
d) są podejmowane wyłącznie na zgromadzeniu wspólników.
92. 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.
93. 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.
94. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia
wspólników:
a) nigdy nie mogą być powzięte,
b) mogą być powzięte, jeżeli jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego,
c) 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,
d) mogą być podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.
95. 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 groszy wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki tak stanowi,
c) na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki nie stanowi
inaczej,
d) na każde 100 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki nie stanowi
inaczej.
96. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udział w zgromadzeniu wspólników i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
wymaga udzielenia pełnomocnictwa:
a) zawsze na piśmie pod rygorem nieważności,
b) na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
c) które powinno być dołączone do księgi protokołów,
d) zawsze w formie notarialnej.
97. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników nie może być:
a) prezes zarządu tej spółki,
b) członek zarządu tej spółki,
c) pracownik tej spółki,
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d) członek rady nadzorczej tej spółki.
98. 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.
99. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały na zgromadzeniu wspólników zapadają:
a) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o surowszych
warunkach powzięcia takich uchwał,
b) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zbycia przedsiębiorstwa, a umowa spółki nie stanowi o surowszych
warunkach powzięcia takich uchwał,
c) większością trzech czwartych głosów, jeżeli dotyczą istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o
surowszych warunkach powzięcia takich uchwał,
d) większością czterech piątych głosów, jeżeli dotyczą istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o
surowszych warunkach powzięcia takich uchwał.
100. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała wspólników może być zaskarżona:
a) w drodze wytoczonego przeciwko wspólnikom powództwa o uchylenie uchwały,
b) gdy jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika,
c) w każdym przypadku,
d) w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o
uchylenie uchwały.
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101. 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.
102. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie:
a) miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia
uchwały,
b) miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały,
c) trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały,
d) nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
103. 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.
104. W sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółkę może reprezentować:
a) zarząd,
b) rada nadzorcza,
c) pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników,
d) pełnomocnik ustanowiony uchwałą rady nadzorczej.
105. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wymaga wpisu do rejestru,
b) nie wymaga wpisu do rejestru,
c) wymaga uchwały rady nadzorczej, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza,
d) wymaga uchwały wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza.
106. 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.
107. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z chwilą:
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a) wpisania do rejestru,
b) objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników,
c) podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki,
d) zgłoszenia do sądu rejestrowego.
108. 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 stanowią co najmniej połowę kapitału zakładowego, gdy umowa spółki tak stanowi,
d) wymaga złożenia żądania przez wszystkich pozostałych wspólników, a ich udziały stanowić muszą więcej niż połowę kapitału
zakładowego.
109. 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 działalność spółki zagraża interesowi publicznemu,
d) jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.
110. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nie wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
b) wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
c) następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd,
d) następuje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.
111. W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) zachowuje ona osobowość prawną,
b) dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą bezwzględnej większości wspólników,
c) nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków przed spłaceniem wszystkich zobowiązań,
d) nie można dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.
112. W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) może być ustanowiona prokura,
b) nie może być ustanowiona prokura,
c) dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników,
d) firma spółki nie ulega zmianie
113. Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) powoduje utratę osobowości prawnej,
b) nie musi być zgłaszane do sądu rejestrowego,
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c) następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd,
d) następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki,
114. Czynności likwidacyjne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują:
a) powołanie likwidatora,
b) wypełnienie zobowiązań,
c) zakończenie interesów bieżących spółki,
d) upłynnienie majątku spółki.
115. Likwidatorzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) sporządzają bilans otwarcia likwidacji,
b) w granicach swoich kompetencji mają prawo reprezentowania spółki,
c) w stosunkach wewnętrznych muszą stosować się do uchwał wspólników,
d) mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, a nie zostali ustanowieni przez sąd.
116. Wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym
z prawem odpowiada:
a) radca prawny zatrudniony w spółce,
b) osoba wskazana w umowie spółki,
c) likwidator spółki,
d) członek rady nadzorczej.
117. 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) radca prawny zatrudniony w spółce, chyba że nie ponosi winy,
d) członek rady nadzorczej, chyba że nie ponosi winy.
118. 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) subsydiarna ze spółką,
b) subsydiarna ze wspólnikami spółki,
c) zawsze subsydiarna.
d) solidarna.
119. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działaniem lub zaniechaniem rady
nadzorczej spółki sprzecznym z prawem przedawnia się:
a) z upływem roku od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia,
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b) z upływem trzech lat 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.
120. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, za zobowiązania tej spółki
odpowiadają:
a) wspólnicy spółki,
b) członkowie zarządu solidarnie,
c) członkowie rady nadzorczej solidarnie,
d) członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej solidarnie.
121. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą:
a) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
b) wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
c) wpisu spółki do rejestru,
d) objęcia wszystkich akcji.
122. Spółka akcyjna powstaje z chwilą:
a) objęcia wszystkich akcji,
b) wpisu do rejestru,
c) podpisania statutu przez założycieli,
d) wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.
123. Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą:
a) objęcia wszystkich akcji,
b) zawiązania spółki,
c) wpisu do rejestru,
d) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej.
124. 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.
125. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na:
a) akcje o różnej wartości nominalnej,
b) udziały o równej wartości nominalnej,
c) akcje o równej wartości nominalnej,
d) akcje i udziały o równej wartości nominalnej.
126. Akcjonariusz spółki akcyjnej:
a) odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi akcjonariuszami,
b) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
c) odpowiada za zobowiązania spółki, ale tylko do momentu pełnego pokrycia akcji,
d) nie odpowiada za zobowiązania spółki.
127. 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.
128. Przedmiotem wkładu do spółki akcyjnej nie może być:
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a) świadczenie pracy bądź usług,
b) prawo niezbywalne,
c) nieruchomość,
d) wierzytelność.
129. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
a) 5 000 złotych,
b) 50 000 złotych,
c) 100 000 złotych,
d) 500 000 złotych.
130. W spółce akcyjnej wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż:
a) 1 grosz,
b) 10 groszy,
c) 1 złoty,
d) 10 złotych.
131. Akcje spółki akcyjnej:
a) nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej,
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.
132. Akcjonariusz spółki akcyjnej nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji:
a) z dniem pełnego pokrycia akcji,
b) z dniem rejestracji spółki,
c) w terminie miesiąca od dnia zawiązania spółki,
d) w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki.
133. Na dowód częściowej wpłaty na akcje spółka akcyjna może wydawać:
a) imienne świadectwa udziałowe,
b) imienne świadectwa założycielskie,
c) imienne świadectwa tymczasowe,
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d) certyfikaty udziałowe.
134. Akcje spółki akcyjnej:
a) są podzielne,
b) są niepodzielne,
c) mogą mieć różną wartość nominalną,
d) mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
135. 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.
136. 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.
137. W spółce akcyjnej akcje na okaziciela:
a) są zbywalne,
b) są niezbywalne,
c) mogą być obejmowane w zamian za wkład pieniężny,
d) mogą być zamienione na akcje imienne, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.
138. 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.
139. 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.
140. Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru:
a) jest dopuszczalne,
b) jest dopuszczalne, jeśli akcja została w całości pokryta,
c) jest dopuszczalne za zgodą wszystkich pozostałych akcjonariuszy,
d) jest nieważne.
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141. 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.
142. W spółce akcyjnej księga akcyjna jest prowadzona dla:
a) akcji imiennych,
b) akcji na okaziciela,
c) świadectw tymczasowych,
d) świadectw udziałowych.
143. 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.
144. W spółce akcyjnej niepublicznej dywidenda jest wypłacana w dniu:
a) określonym przez zarząd,
b) określonym w statucie spółki,
c) określonym przez radę nadzorczą - jeżeli dzień wypłaty dywidendy nie został określony w uchwale walnego zgromadzenia,
d) określonym w uchwale walnego zgromadzenia,
145. Zarząd spółki akcyjnej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli:
a) walne zgromadzenie wyraziło zgodę na wypłatę zaliczki.
b) statut spółki upoważnia zarząd do wypłaty zaliczki,
c) spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki,
d) zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje stratę,
146. 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.
147. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi spółki akcyjnej mogą dotyczyć:
a) prawa powoływania i odwoływania członków zarządu,
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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.
148. W spółce akcyjnej imienne świadectwa założycielskie:
a) mogą być wydawane najwyżej na okres pięciu lat od chwili zarejestrowania spółki,
b) mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu lat od chwili zarejestrowania spółki,
c) dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz
akcjonariuszy określonej w statucie minimalnej dywidendy,
d) dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki na takich samych zasadach jak akcje imienne uprzywilejowane w zakresie
dywidendy.
149. W spółce akcyjnej akcje imienne, z którymi związany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych:
a) nie mogą być zbywane,
b) mogą być zbywane bez ograniczeń,
c) mogą być zbywane tylko za zgodą spółki,
d) mogą być zbywane za zgodą spółki po upływie 5 lat od daty rejestracji spółki.
150. 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.
151. W spółce akcyjnej umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę:
a) nie może być dokonane częściej niż co sześć miesięcy,
b) nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym,
c) nie może być dokonane częściej niż co trzy lata,
d) może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
152. W spółce akcyjnej przymusowe umorzenie akcji:
a) nie może nastąpić bez wynagrodzenia,
b) może nastąpić bez wynagrodzenia,
c) wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
d) 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 między akcjonariuszy,
153. Świadectwa użytkowe to:
a) dokumenty bez określonej wartości nominalnej,
b) dokumenty, które spółka akcyjna może wydawać w zamian za akcje umorzone,
c) dokumenty, które uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie, jeżeli statut nie stanowi inaczej,
d) dokumenty, które mogą być wydawane wyłącznie jako dokumenty imienne.
154. 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.
155. W spółce akcyjnej ponowne powołanie tej samej osoby na członka zarządu:
a) nie jest dopuszczalne,
b) jest dopuszczalne, ale każda kolejna kadencja nie może być dłuższa niż trzy lata,
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.
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156. Mandat członka zarządu spółki akcyjnej wygasa:
a) wskutek śmierci,
b) wskutek rezygnacji,
c) wskutek odwołania ze składu zarządu,
d) najpóźniej z dniem następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
157. W spółce akcyjnej prokurent może być powołany:
a) przez każdego z członków zarządu,
b) za zgodą członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki,
c) wyłącznie za zgodą wszystkich członków zarządu,
d) przez innego prokurenta.
158. Jeżeli zarząd spółki akcyjnej jest wieloosobowy, a statut nie określa sposobu reprezentowania spółki, do składania
oświadczeń w imieniu spółki:
a) wymagane jest współdziałanie większości członków zarządu,
b) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem,
c) wymagane jest współdziałanie wszystkich członków zarządu,
d) uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
159. 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,
160. 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.
161. W spółce akcyjnej w umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje:
a) rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia,
b) inny członek zarządu,
c) prokurent,
d) zatrudniony w spółce radca prawny.
162. 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.
163. 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.
164. Rada nadzorcza spółki akcyjnej:
a) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
b) dokonuje oceny sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
c) udziela absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
d) podejmuje uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty.
26
KPRM

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
165. Rada nadzorcza spółki akcyjnej powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż:
a) raz w miesiącu,
b) raz na dwa miesiące,
c) raz na kwartał,
d) trzy razy w roku obrotowym.
166. Minimalny skład osobowy rady nadzorczej spółki akcyjnej wynosi:
a) trzy osoby zarówno w spółce publicznej, jak i niepublicznej,
b) trzy osoby w spółce niepublicznej i pięć osób w spółce publicznej,
c) pięć osób zarówno w spółce publicznej jak i niepublicznej,
d) pięć osób w spółce niepublicznej i siedem osób w spółce publicznej.
167. Kadencja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej:
a) nie może być dłuższa niż 5 lat,
b) wynosi 5 lat,
c) może być dłuższa niż 3 lata,
d) nie może być dłuższa niż 3 lata.
168. 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.
169. 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 5% kapitału zakładowego,
c) każdego z akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane co do głosu,
d) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.
170. Rada nadzorcza spółki akcyjnej sprawując stały nadzór nad działalnością spółki:
a) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki ale tylko w sprawach określonych w ustawie,
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) nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń
dotyczących prowadzenia spraw spółki.
171. 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.

27
KPRM

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
172. 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.
173. 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.
174. 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.
175. 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.
176. 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) zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na dzień przed odbyciem
walnego zgromadzenia,
c) uprawnieni ze świadectw tymczasowych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed
odbyciem walnego zgromadzenia,
d) uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia.
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177. Przerwy w obradach walnego zgromadzenia spółki akcyjnej:
a) nie mogą być zarządzane,
b) mogą być zarządzane zwykłą większością głosów,
c) mogą być zarządzane większością dwóch trzecich głosów i łącznie nie mogą trwać dłużej niż 3 dni,
d) mogą być zarządzane większością dwóch trzecich głosów i łącznie nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
178. 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.
179. 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.
180. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej nie może być:
a) inny akcjonariusz,
b) członek zarządu,
c) członek rady nadzorczej,
d) zatrudniony w spółce radca prawny.
181. Powzięcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki akcyjnej wymaga:
a) większości dwóch trzecich głosów,
b) bezwzględnej większości głosów,
c) większości trzech czwartych głosów,
d) jawnego i imiennego głosowania.
182. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście
poszczególnym akcjonariuszom:
a) zapada większością dwóch trzecich głosów,
b) wymaga zgody większości akcjonariuszy, których dotyczy,
c) wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy,
d) nie może zostać podjęta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki.
183. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej zarządza tajne głosowanie w sprawach:
a) odwołania członka rady nadzorczej,
b) osobowych,
c) o pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu,
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d) odwołania likwidatora.
184. Uchwała o przymusowym wykupie akcji wymaga większości:
a) dwóch trzecich głosów,
b) trzech czwartych głosów,
c) 85% głosów oddanych,
d) 95 % głosów oddanych.
185. 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,
c) akcjonariuszowi, który nie był obecny na prawidłowo zwołanym walnym zgromadzeniu,
d) zarządowi.
186. 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 uchwały,
d) roku od dnia powzięcia uchwały.
187. 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.
188. Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga:
a) uchwały walnego zgromadzenia,
b) zgody rady nadzorczej,
c) wpisu do rejestru,
d) ogłoszenia.
189. Objęcie nowych akcji w spółce akcyjnej następuje w drodze subskrypcji zamkniętej w przypadku:
a) gdy akcje zostały zaoferowane wyłącznie pracownikom spółki, którym nie służy prawo poboru,
b) gdy akcje zostały zaoferowane w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru,
c) gdy akcje zostały zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru,
d) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.
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190. Prawo poboru to przysługujące akcjonariuszowi:
a) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji,
b) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w liczbie dwukrotnie wyższej od liczby posiadanych akcji,
c) prawo objęcia nowych akcji po cenie niższej od wartości nominalnej,
d) prawo do objęcia nowych akcji z pominięciem pozostałych akcjonariuszy.
191. Objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej w drodze zaoferowania akcji wyłącznie
akcjonariuszom, którym służy prawo poboru to:
a) subskrypcja otwarta,
b) subskrypcja zamknięta,
c) subskrypcja prywatna,
d) subskrypcja wyłączna.
192. 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.
193. 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.
194. Warranty subskrypcyjne to:
a) dokumenty potwierdzające przysługujące akcjonariuszom prawo poboru,
b) papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach
określonych przez statut,
c) dokumenty wydawane akcjonariuszom na potwierdzenie dokonania częściowej wpłaty na akcje,
d) papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem
prawa poboru.
195. 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.
196. Otwarcie likwidacji spółki akcyjnej następuje z dniem:
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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.
197. W przypadku likwidacji spółki akcyjnej, czynnościami likwidacyjnymi są:
a) ściągnięcie wierzytelności spółki,
b) wypełnienie zobowiązań spółki,
c) zakończenie bieżących interesów spółki,
d) upłynnienie majątku spółki.
198. W procesie likwidacji spółki akcyjnej, likwidatorzy spółki:
a) mogą podejmować wszelkie nowe interesy,
b) mogą podejmować nowe interesy tylko za zgodą sądu rejestrowego,
c) mogą podejmować nowe interesy tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku,
d) nie mogą podejmować żadnych nowych interesów.
199. W okresie likwidacji spółki akcyjnej:
a) prokura nie może być ustanowiona,
b) prokura może być ustanowiona,
c) prokura może być ustanowiona tylko za zgodą wszystkich likwidatorów,
d) prokura może być ustanowiona tylko za zgodą sądu rejestrowego.
200. 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.
201. 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.
202. 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.
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203. Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące rodzaje połączenia spółek:
a) łączenie się zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
b) łączenie się przez zawiązanie nowej spółki,
c) łączenie się przez przejęcie,
d) łączenie się przez wniesienie wkładu rzeczowego w postaci akcji spółki przejmowanej na podwyższony kapitał zakładowy spółki
przejmującej.
204. 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.
205. 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.
206. 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 całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki,
d) przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną.
207. Spółka partnerska może być przekształcona w:
a) spółkę komandytową,
b) spółkę komandytowo-akcyjną,
c) spółkę kapitałową,
d) spółkę cywilną.
208. Spółka kapitałowa nie może być przekształcona:
a) w spółkę cywilną,
b) w spółkę komandytowo-akcyjną,
c) w inną spółkę kapitałową,
d) jeżeli znajduje się w stanie upadłości.
209. 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.
210. Do przekształcenia spółki kapitałowej niezbędne są:
a) zgoda rady nadzorczej spółki przekształcanej,
b) opinia biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności planu przekształcenia,
c) dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej,
d) plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami.
211. 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,
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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.
212. 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.
213. 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.
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214. 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) mogą być zbyte przed dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w
którym nastąpiło pokrycie tych akcji,
c) nie 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.
215. 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) jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca użytkowanie,
c) niezależnie od tego czy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o upoważnieniu użytkownika do wykonywania prawa głosu,
d) niezależnie od tego, czy czynność prawna ustanawiająca użytkowanie przewiduje przyznanie użytkownikowi takiego prawa.
216. 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,
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.
217. 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) z dniem otwarcia likwidacji spółki,
d) najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.
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218. Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej nie może być dłuższa niż:
a) 1 rok,
b) 3 lata,
c) 5 lat,
d) 7 lat.
219. W spółce akcyjnej:
a) walne zgromadzenie może wydawać zarządowi wiążące polecania dotyczące prowadzenia spraw spółki,
b) walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,
c) rada nadzorcza może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki,
d) rada nadzorcza może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, zaś walne zgromadzenie
nie może wydawać zarządowi takich poleceń.
220. 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) czynność może być dokonana jeżeli nie spowoduje uszczuplenia w majątku spółki,
d) zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie takiej czynności.
221. 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.
222. 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.
223. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada:
a) większością trzech czwartych głosów,
b) większością dwóch trzecich głosów,
c) zwykłą większością głosów, jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego,
d) bezwzględną większością głosów.
224. 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.
225. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej:
a) nie może przekraczać połowy kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału
zakładowego,
b) nie może przekraczać trzech czwartych kapitału
zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,
c) nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego
z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,
d) może zostać ustalona dowolnie w uchwale walnego zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.
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226. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:
a) zawiązania spółki,
b) podpisania statutu przez założycieli,
c) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
d) wpisu do rejestru.
227. Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki, spółka akcyjna w organizacji:
a) może wydawać dokumenty na okaziciela, ale nie może wydawać świadectw tymczasowych,
b) może wydawać świadectwa tymczasowe,
c) nie może wydawać świadectw tymczasowych,
d) nie może wydawać dokumentów na okaziciela.
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228. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej może być:
a) pracownik spółki,
b) pracownik spółki zależnej od tej spółki,
c) członek rady nadzorczej,
d) członek zarządu.
229. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Prezes Rady Ministrów może
przekazać innemu członkowi Rady Ministrów:
a) wykonywanie uprawnień w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki,
b) wykonywanie uprawnień w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki,
c) wykonywanie uprawnień w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu akcji,
d) wykonywanie uprawnień w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki i o
przystąpieniu do spółki.
230. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem, akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa:
a) wyłącznie Rada Ministrów,
b) podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa za zgodą Rady Ministrów,
c) podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa bez zgody Rady Ministrów w przypadku
wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe
osoby prawne, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki,
d) wyłącznie Prezes Rady Ministrów.
231. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem, podmiot uprawniony do wykonywania praw z
akcji należących do Skarbu Państwa, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, jako kandydata na członka organu nadzorczego
wskazuje osobę, która:
a) posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) posiada wyższe wykształcenie,
c) posiada co najmniej 3 – letni okres zatrudnienia,
d) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia.
232. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada do spraw spółek z
udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych opiniuje:
a) dokumenty dotyczące polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
b) projekty aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
c) sprawy związane z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
d) statuty spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
233. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, państwową osobą prawną jest:
a) park narodowy,
b) bank państwowy,
c) państwowa instytucja kultury,
d) przedsiębiorstwo państwowe.
234. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem, państwową osobą prawną jest:
a) spółka, w której Skarb Państwa posiada 100 % akcji,
b) spółka, w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji,
c) przedsiębiorstwo państwowe,
d) spółka, której jedynym akcjonariuszem jest bank państwowy.
235. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, spółką realizującą misję publiczną
jest:
a) spółka, której przedmiot działalności albo cel działania został określony ustawą,
b) każda spółka, której cel działania w postaci realizacji misji publicznej został określony w umowie spółki/statucie,
c) wyłącznie spółka będąca jednostką publicznej radiofonii i telewizji,
d) każda spółka, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
38
KPRM

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
236. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, podmiot uprawniony do
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, jako kandydata
na członka organu nadzorczego tej spółki wskazuje osobę, która:
a) posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) posiada wyższe wykształcenie,
c) posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw, nadzoru nad działalnością
organów zarządzających przedsiębiorców, doradztwa gospodarczego lub specyfiki funkcjonowania rynku objętego przedmiotem
działalności spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
237. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że:
a) z członkiem zarządu spółka zawiera umowę o pracę,
b) z członkiem zarządu spółka może zawrzeć umowę o pracę,
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c) z członkiem zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas nieokreślony,
d) z członkiem zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
238. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ma
zastosowanie do podmiotów reprezentujących w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom:
a) Skarb Państwa,
b) państwowe osoby prawne,
c) komunalne osoby prawne,
d) jednostki samorządu terytorialnego.
239. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń:
a) przewidują, że członek organu zarządzającego może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka
organu w podmiotach zależnych od spółki,
b) przewidują, że członek organu zarządzającego może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu w
podmiotach zależnych od spółki, wyłącznie po uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki,
c) przewidują, że członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w
podmiotach zależnych od spółki,
d) nie regulują kwestii pobierania przez członka organu zarządzającego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka
organu w podmiotach zależnych od spółki.
240. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego jest uzależniona od:
a) skali działalności spółki,
b) przedmiotu działalności spółki,
c) wielkości osiąganych przez spółkę przychodów,
d) wielkości zatrudnienia w spółce.
241. 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) komisję rewizyjną,
d) radę nadzorczą.
242. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w
której ponad połowa udziałów należy do Skarbu Państwa, członkowie zarządu wybrani przez pracowników powoływani są:
a) przez organ powołujący zarząd, dla którego wynik wyborów jest wiążący,
b) przez zgromadzenie wspólników po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą,
c) bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
d) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
243. Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w spółce, w której ponad połowa
akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, następuje na podstawie:
a) uchwały rady nadzorczej,
b) uchwały walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółki,
c) zarządzenia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
d) decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
244. Wszczynając postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 19a ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników, rada nadzorcza zobowiązana jest określić w drodze uchwały, w szczególności:
a) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów,
b) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia,
c) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania,
d) sposób postępowania z dokumentami zawartymi w zgłoszeniach kandydatów po zakończeniu postępowania.
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245. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 18 marca 2003 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych,
kandydat na członka zarządu spółki, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa musi legitymować się:
a) ukończeniem studiów wyższych,
b) co najmniej dwuletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym,
c) co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
d) posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych.
246. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej, mającego odpowiadać za jej
finanse, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, rada nadzorcza ocenia w szczególności wiedzę w zakresie:
a) rachunkowości,
b) finansów przedsiębiorstwa,
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c) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
d) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
247. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, 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,
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.
248. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, 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 trybie zamówień publicznych,
c) w drodze przetargu,
d) w drodze oferty ogłoszonej publicznie.
249. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, powstała w wyniku komercjalizacji spółka z o.o.
z większościowym udziałem Skarbu Państwa może sprzedawać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów
o 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) na uprzednio ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta,
c) została utrzymana cena wywoławcza, w przypadku innych niż nieruchomość składników aktywów trwałych,
d) przedmiotem jest nieruchomość, a cena jest nie niższa niż 2/3 ceny wywoławczej.
250. W przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, należących do spółki
akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa wadium:
a) wynosi 15% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika,
b) jest warunkiem przystąpienia do przetargu,
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.
251. 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) złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu,
c) sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej,
d) cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jeżeli wartości tej nie można ustalić niższa od wartości
księgowej netto.
252. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w
niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw gazowych, określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw energii w spółkach
kapitałowych lub grupach kapitałowych,
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych,
których mienie zostało ujawnione w:
a) mapie ryzyka, o której mowa wart. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
b) Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
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c) jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art.
5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
d) Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym.
253. Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, minister właściwy do spraw energii nie może wyrazić sprzeciwu wobec podjętej
przez organ spółki uchwały, która dotyczy:
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a) rozwiązania spółki,
b) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
c) nabycia nieruchomości przez spółkę,
d) przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności
inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego.
254. Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej powołuje i odwołuje:
a) zarząd spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz dyrektorem Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa,
b) zarząd spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii,
c) zarząd spółki, w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów,
d) zarząd spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz Prezesem Rady Ministrów.
255. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, za podmiot podlegający ochronie może być uznany
podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
a) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego,
b) magazynowanie i przechowywanie węgla kamiennego lub brunatnego,
c) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych,
d) działalność telekomunikacyjna.
256. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw do
nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem
podlegającym ochronie, skutkującego nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką,
będącej podmiotem podlegającym ochronie, albo do nabycia od spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie,
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w tym także w przypadku nabycia następczego, jeżeli:
a) jest to uzasadnione celem zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej Polskiej obowiązków strzeżenia
niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela,
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony środowiska,
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b) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ
kontroli,
c) jest to uzasadnione celem nadrzędnego interesu publicznego,
d) jest to uzasadnione celem zapewnienia porządku publicznego albo bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak również
pokrycia niezbędnych dla ludności potrzeb w celu ochrony zdrowia i życia ludności.
257. Nie można ogłosić upadłości:
a) Skarbu Państwa,
b) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
c) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne,
d) uczelni.
258. Można ogłosić upadłość:
a) 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,
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) Skarbu Państwa.
259. 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.
260. Syndyk jest:
a) prawnym reprezentantem upadłego,
b) podmiotem sporządzającym listę wierzytelności,
c) zarządcą masy upadłości, mającym doprowadzić do jej sprzedaży i zaspokojenia wierzycieli upadłego,
d) następcą prawnym upadłego.
261. Sędzia-komisarz:
a) ogłasza upadłość,
b) sporządza listę wierzytelności,
c) zatwierdza listę wierzytelności,
d) jest powołanym przez sąd sędzią, który kieruje tokiem postępowania upadłościowego i nadzoruje czynności syndyka.
262. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna wówczas, gdy:
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a) suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika,
b) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań,
c) jej zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jego majątku,
d) nie wykonuje żadnych swoich zobowiązań.
263. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli:
a) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy,
b) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza sześciu miesięcy,
c) 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,
d) zobowiązania stanowią mniej niż 80 % aktywów.
264. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć:
a) dłużnik reprezentowany przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji,
b) wierzyciel,
c) każdy z członków zarządu dłużnika,
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, o ile wniosek dotyczy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
265. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne:
a) z datą upadłości,
b) z dniem uprawomocnienia się postanowienia,
c) z dniem doręczenia postanowienia,
d) z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
266. Z dniem ogłoszenia upadłości:
a) upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim,
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,
267. Przeszkodą do ogłoszenia upadłości może być fakt, iż:
a) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy,
b) dłużnik nie posiada już żadnego majątku,
c) nawet niewielka część majątku dłużnika jest obciążona hipoteką,
d) majątek dłużnika jest obciążony zastawem rejestrowym, w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania.
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268. 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.
269. 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.
270. Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyznacza:
a) syndyka,
b) nadzorcę sądowego,
c) zarządcę,
d) sędziego-komisarza i zastępcę sędziego komisarza.
271. Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości:
a) zastawem,
b) zastawem rejestrowym,
c) zastawem skarbowym,
d) hipoteką.
272. 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.
273. Z dniem ogłoszenia upadłości wygasają:
a) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego,
b) umowa rachunku papierów wartościowych upadłego,
c) umowa kredytu, jeżeli przed tym terminem kredytodawca nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego,
d) umowa pożyczki, jeśli przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany.
274. 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,
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d) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi.
275. Do kategorii pierwszej wierzytelności i należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości należą:
a) podatki,
b) należności z tytułu darowizn i zapisów,
c) należności alimentacyjne,
d) odszkodowania umowne.
276. Rada wierzycieli:
a) jest organem kontrolującym syndyka,
b) jest organem opiniodawczym syndyka,
c) jest organem opiniodawczym sędziego-komisarza,
d) bada stan funduszów masy upadłości.
277. Rada wierzycieli wyraża zgodę na:
a) dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości,
b) zmianę syndyka,
c) odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości,
d) wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upadłego.
278. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości ma/mają obowiązek złożyć:
a) zarząd,
b) każdy z członków zarządu,
c) każdy członek rady nadzorczej, jeżeli zarząd nie złoży wniosku w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła
podstawa do ogłoszenia upadłości
d) członkowie zarządu w liczbie umożliwiającej skuteczne złożenie oświadczenia woli.
279. Wierzyciel, który zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości:
a) powinien wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek,
b) powinien udowodnić we wniosku swoją wierzytelność,
c) powinien wskazać miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
d) powinien uprawdopodobnić we wniosku swoją wierzytelność.
280. W przypadku ogłoszenia upadłości:
a) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, za zgodą sędziego-komisarza,
b) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, za zgodą rady wierzycieli,
c) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące,
d) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, o ile
przedsiębiorstwo przynosi zyski.
281. Od uznania wierzytelności na liście wierzytelności przysługuje:
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a) sprzeciw,
b) skarga,
c) odwołanie,
d) zażalenie.
282. Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
a) postępowaniu o zatwierdzenie układu,
b) postępowaniu sanacyjnym,
c) postępowaniu układowym,
d) przyspieszonym postępowaniu układowym.
283. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości:
a) służy wyłącznie do zamieszczania informacji o osobach, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej,
b) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów,
c) służy zamieszczaniu informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
d) wspomaga prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
284. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są:
a) każdy z wierzycieli dłużnika,
b) wyłącznie wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna,
c) dłużnik,
d) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna, jeżeli uprawdopodobni tę wierzytelność i zostanie
dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego– komisarza.
285. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik:
a) zawsze sprawuje zarząd własny swoim majątkiem,
b) sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca,
c) sprawuje zarząd własny swoim majątkiem również w przypadku, gdy został ustanowiony zarządca,
d) nie ma prawa sprawowania zarządu własnego swoim majątkiem.
286. W postępowaniu restrukturyzacyjnym radę wierzycieli ustanawia:
a) sędzia – komisarz na wniosek,
b) sędzia – komisarz z urzędu, jeżeli uzna to za potrzebne,
c) sąd restrukturyzacyjny,
d) zarządca.
287. 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,
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c) sprzedaż przez zarządcę składników majątku o wartości powyżej 500 000 złotych,
d) sprzedaż przez dłużnika składników majątku o wartości powyżej 500 000 złotych.
288. W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie obejmuje się układem:
a) odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
b) wierzytelności ze stosunku pracy,
c) wierzytelności objętej innym układem, chyba że układ ten został uchylony,
d) wierzytelności alimentacyjnych.
289. W postępowaniu restrukturyzacyjnym propozycje układowe może składać:
a) dłużnik,
b) wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności,
c) wierzyciel będący małżonkiem dłużnika,
d) rada wierzycieli.
290. W postępowaniu restrukturyzacyjnym układ zatwierdza:
a) sąd,
b) sędzia – komisarz,
c) rada wierzycieli,
d) zgromadzenie wierzycieli.
291. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zgromadzenie wierzycieli zwołuje:
a) wyłącznie rada wierzycieli,
b) sędzia-komisarz w przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia,
c) sędzia-komisarz w przypadku, gdy uzna to za potrzebne,
d) sędzia-komisarz w celu głosowania nad układem.
292. Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest:
a) dzień wydania postanowienia o otwarciu postępowania układowego,
b) dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego,
c) dzień uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania układowego,
d) dzień uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.
293. 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,
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d) dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
294. W postępowaniu restrukturyzacyjnym prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli mają:
a) wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu – komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający
ich wierzytelność,
b) wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności,
c) wszyscy wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli,
d) wyłącznie wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności.
295. Przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne nie stosuje się do:
a) Skarbu Państwa,
b) jednostek samorządu terytorialnego,
c) funduszy inwestycyjnych,
d) spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
296. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem:
a) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
b) uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika,
c) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu
d) wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.
297. 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.
298. 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.
299. 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.
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300. 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.
301. 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.
302. 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.
303. Służebność gruntowa to:
a) umowa o dzieło,
b) umowa o usługę,
c) umowa nienazwana,
d) uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomości.
304. Zdolność prawną ma:
a) każdy człowiek,
b) ubezwłasnowolniony całkowicie,
c) dziecko,
d) ubezwłasnowolniony częściowo.
305. Osobowość prawną uzyskuje się z chwilą:
a) urodzenia,
b) uzyskania pełnoletności,
c) rozpoczęcia działalności gospodarczej,
d) wpisu do właściwego rejestru.
306. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na:
a) ustawie,
b) oświadczeniu reprezentowanego,
c) zapisach specjalnego rejestru,
d) ustalonym zwyczaju.
307. Zdolność do czynności prawnych:
a) może być pełna lub ograniczona,
b) jest zdolnością do bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego,
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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.
308. Dobrami osobistymi są:
a) zdrowie, wolność,
b) nazwisko lub pseudonim,
c) twórczość artystyczna,
d) własność rzeczy.
309. Osoba prawna może działać przez:
a) właścicieli,
b) swoje organy,
c) kuratora,
d) pełnomocnika.
310. 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,
c) pracownicy,
d) patenty i inne prawa własności przemysłowej.
311. 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.
312. 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.
313. 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) rzeczy ruchome w razie ich pomieszania,
c) silnik w samochodzie,
d) przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku.
314. 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,
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c) złożone przez osobę z niedorozwojem umysłowym,
d) złożone przez osobę pod silnym wpływem alkoholu.
315. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez określenie daty pewnej stwierdza się, że:
a) dany dokument istniał w tym dniu,
b) dany dokument został w tym dniu sporządzony,
c) dany dokument został w tym dniu okazany zainteresowanym osobom,
d) dany dokument nabył mocy prawnej.
316. Osoba prawna to:
a) jednostka organizacyjna utworzona przez państwo,
b) jednostka organizacyjna, której przepisy ustawy przyznały osobowość prawną,
c) Skarb Państwa,
d) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą
317. 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.
318. 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.
319. Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej:
a) oznaczenie zbywcy,
b) podpis zbywcy,
c) adres zbywcy,
d) datę urodzenia zbywcy.
320. 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.
321. Firma osoby prawnej:
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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.
322. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej:
a) opiekuna,
b) kuratora,
c) pełnomocnika
d) syndyka.
323. Prokura wygasa:
a) wskutek śmierci przedsiębiorcy,
b) wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru,
c) ze śmiercią prokurenta,
d) wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.
324. Prokurent:
a) nie może przenieść udzielonej mu prokury na inny podmiot,
b) może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności,
c) nie ma uprawnień do podejmowania czynności dotyczących wewnętrznych, organizacyjnych spraw przedsiębiorcy,
d) może samodzielnie ustanawiać dalszych prokurentów.
325. 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.
326. Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone w formie:
a) aktu notarialnego,
b) tylko w formie pisemnej,
c) pisemnej,
d) tylko w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
327. 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.
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328. Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
a) dzierżawa,
b) najem,
c) zastaw,
d) służebność.
329. Ograniczone prawo rzeczowe wygasa:
a) jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej,
b) jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej,
c) jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego,
d) jeśli trwa dłużej niż 30 lat.
330. Użytkownik:
a) może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca,
b) może założyć w użytkowanym lokalu oświetlenie elektryczne i telefon,
c) obowiązany jest zachować substancję rzeczy,
d) może zmieniać przeznaczenie rzeczy.
331. 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.
332. 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.
333. 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.
334. Zastrzeżenie stron o zadatku w umowie przedwstępnej:
a) stanowi klauzulę umowną,
b) jest konieczne,
c) jest niedozwolone,
d) wynika z woli stron.
335. Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak:
a) użytkownik,
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b) właściciel,
c) dzierżawca,
d) najemca.
336. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to:
a) z czynności prawnej,
b) z ustawy,
c) zawsze,
d) z orzeczenia sądu.
337. Kryteria różnicujące mikro, małego i średniego przedsiębiorcę zawierają informacje dotyczące:
a) sumy bilansowej,
b) średniorocznego zatrudnienia,
c) dochodów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
d) kwot rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.
338. Dane umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym:
a) mogą być z niego usunięte w każdym czasie na specjalne zarządzenie sędziego,
b) nie mogą być z niego usunięte, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
c) nie mogą być usunięte, chyba, że dane te są nieaktualne od ponad 15 lat,
d) nie mogą być z niego usunięte, chyba, że chodzi o wpisy tymczasowe, które utraciły ważność.
339. 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) właściwego miejscowo sądu okręgowego w terminie 1 miesiąca,
c) właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 14 dni,
d) sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni.
340. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium RP może prowadzić działalność gospodarczą:
a) wyłącznie w zakresie dopuszczonym w zezwoleniu na utworzenie oddziału,
b) wyłącznie w zakresie przedmiotu prowadzonej przez niego działalności,
c) w każdym zakresie,
d) w każdym zakresie, jeśli stanowią tak odrębne przepisy.
341. W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć w Polsce:
a) oddziały i przedstawicielstwa,
b) wyłącznie oddziały,
c) wyłącznie przedstawicielstwa,
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d) wyłącznie spółki cywilne.
342. 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.
343. 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.
344. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych wymagają wpisu:
a) w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
b) w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego,
c) w Krajowym Rejestrze Sądowym,
d) nie są rejestrowane.
345. 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.
346. 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) na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat,
c) na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat,
d) w drodze decyzji.
347. 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,
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348. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego prowadzona jest przy:
a) gminach,
b) sądach rejestrowych,
c) sądach cywilnych,
d) wszystkich sądach rejonowych.
349. Przedsiębiorca, którego interesy zostały naruszone poprzez czyn nieuczciwej konkurencji, może dochodzić roszczeń
odszkodowawczych przed:
a) Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
c) sądem administracyjnym,
d) sądem powszechnym.
350. 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.
351. Kontrolę nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów sprawuje:
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Minister Rozwoju,
c) Najwyższa Izba Kontroli,
d) sąd rozpatrujący skargę na przedsiębiorcę.
352. 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.
353. 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.
354. 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.
355. 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.
356. Koncesja ma formę:
a) orzeczenia sądu,
b) aktu normatywnego organu administracji rządowej wydawanego na podstawie delegacji ustawowej,
c) decyzji administracyjnej,
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d) cywilnoprawnego oświadczenia woli reprezentanta Skarbu Państwa.
357. Przedsiębiorca, niebędący 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.
358. 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.
359. 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.
360. Czynem nieuczciwej konkurencji jest:
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a) reklama, która wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję o nabyciu towaru,
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.
361. Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich:
a) jest wyłączona z obrotu,
b) przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa,
c) przysługuje wyłącznie podmiotowi zarządzającemu portem,
d) przysługuje właściwemu terytorialnie wojewodzie.
362. 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.
363. 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.
364. 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.
365. 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.
366. 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,
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c) siedzibę i adres,
d) numer NIP.
367. 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.
368. 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.
369. 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.
370. 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.
371. Stosunek pracy wygasa:
a) z dniem śmierci pracownika,
b) z upływem 1 miesiąca usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, z innych przyczyn niż niezdolność do pracy
spowodowana 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 6 miesięcy nieobecności pracownika z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.
372. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie:
a) umowy o pracę,
b) powołania,
c) mianowania,
d) umowy o dzieło.
373. 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.
374. 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.
375. 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, ani przenieść tego prawa na inną osobę,
c) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ale może przenieść to prawo na inną osobę,
d) pracownik może zrzec się prawa do wynagrodzenia.
376. 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,
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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.
377. 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.
378. Roszczenia pracownika wobec pracodawcy ze stosunku pracy:
a) ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku 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 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne,
d) nie przedawniają się.
379. 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.
380. Zakładowa organizacja związkowa może:
a) zajmować stanowisko w indywidualnych sprawach pracowniczych,
b) zajmować się warunkami życia emerytów i rencistów,
c) sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) zajmować stanowisko wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i
praw pracowników.
381. 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.
382. Zakładowy układ zbiorowy pracy:
a) podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy,
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b) podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy,
c) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
d) nie podlega wpisowi do żadnego rejestru.
383. 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 uprzednim przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego i pod warunkiem, że powiadomi okręgowego
inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia strajku,
d) organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50
% pracowników zakładu pracy.
384. 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.
385. 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.
386. 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.

65
KPRM

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
387. W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi są:
a) prawa do akcji,
b) certyfikaty inwestycyjne,
c) obligacje,
d) akcje.
388. W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są:
a) certyfikaty inwestycyjne,
b) instrumenty rynku pieniężnego,
c) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
d) papiery wartościowe.
389. Firmą inwestycyjną jest:
a) dom maklerski,
b) bank prowadzący działalność maklerską,
c) oddział banku krajowego,
d) zakład ubezpieczeń.
390. 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.
391. 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.
392. 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.
393. 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,
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c) jeśli emisja obligacji zamiennych była przewidziana w prospekcie emisyjnym,
d) poniżej ich wartości nominalnej.
394. 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.
395. 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.
396. 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.
397. 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,
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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.
398. 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,
d) przekazując Komisji Nadzoru Finansowego informację o takim opóźnieniu wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających
opóźnienie i terminu, w którym informacja zostanie przekazana.
399. 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.
400. 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.
401. Rynek regulowany w Polsce obejmuje:
a) rynek giełdowy,
b) rynek pozagiełdowy,
c) towarowy rynek instrumentów finansowych,
d) międzybankowy rynek depozytowy.
402. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych,
b) mogą być papierem wartościowym po uprzednim ich zdematerializowaniu,
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c) nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
d) są tzw. prawami pochodnymi.
403. 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.
404. 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.
405. Spółka prowadząca giełdę:
a) może być wyłącznie spółką akcyjną,
b) może działać w formie spółki komandytowo-akcyjnej,
c) ma wyłączne prawo do używania w firmie wyrazów "giełda papierów wartościowych", gdy organizuje obrót papierami
wartościowymi,
d) powinna mieć siedzibę w Warszawie.
406. 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.
407. 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.
408. 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.
409. 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.
410. 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 publicznej jest
ogłaszane:
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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.
411. 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.
412. Konwersja akcji to:
a) zamiana akcji imiennej na akcję na okaziciela,
b) zamiana akcji na okaziciela na akcję imienną,
c) zamiana obligacji zamiennej na akcję,
d) wymiana uszkodzonego dokumentu akcji.
413. Ogłoszenie upadłości spółki publicznej:
a) jest możliwe,
b) jest możliwe, o ile wyrazi na to zgodę Komisja Nadzoru Finansowego,
c) nie jest możliwe,
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d) powoduje wycofanie akcji tej spółki z depozytu papierów wartościowych.
414. 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) 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,
d) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu fałszywych lub nierzetelnych informacji, które wprowadzają
lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych.
415.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.
416. 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.
417. Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 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.
418. Za spółkę publiczną uważa się:
a) towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
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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
419. 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.
420. 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.
421. 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.
422. Nadzór nad rynkiem kapitałowym sprawuje:
a) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,
b) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
c) Rada Rynku Kapitałowego,

72
KPRM

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH

73
KPRM

PYTANIA PRZYKŁADOWE
CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH
d) Komisja Nadzoru Finansowego.
423. 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.
424. 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.
425. 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.
426. 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.
427. Siła nabywcza pieniądza to:
a) nominalna wartość pieniądza,
b) realna wartość pieniądza,
c) ilość dóbr i usług, które można nabyć za jednostkę pieniądza,
d) kwota, którą przedsiębiorca wydaje na zakupione dobra.
428. Do trzech głównych celów makroekonomicznych zaliczyć można:
a) niskie podatki, równowagę rynkową, zerowy wzrost gospodarczy,
b) stabilność cen, nadwyżkę w handlu zagranicznym, jak najwyższe podatki,
c) stabilność cen, niski poziom bezrobocia, stabilny wzrost gospodarczy,
d) bezpłatną naukę we wszystkich typach szkół, wysokie zasiłki społeczne, niskie podatki.
429. Zasobem ekonomicznym jest:
a) podatek,
b) praca,
c) kapitał,
d) podaż.
430. Pojęciem „dobra substytucyjne” określamy:
a) produkty (lub usługi) zaspokajające te same potrzeby nabywcy,
b) produkty (lub usługi), które muszą być wykorzystywane łącznie dla zaspokojenia potrzeb nabywcy,
c) produkty (lub usługi), które nie mogą zaspakajać tej samej potrzeby,
d) produkty (lub usługi), które mają zasadniczy wpływ na zmiany poziomu bezrobocia w danym okresie.
431. Zjawisko bezrobocia to:
a) stan nadwyżki podaży pracy na rynku pracy,
b) stan nadwyżki popytu na rynku pracy,
c) zjawisko społeczne, w przypadku którego osoby niezatrudnione, nieprowadzące działalności gospodarczej i niewykonujące
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innej pracy zarobkowej, są zdolne i gotowe do jej podjęcia,
d) stan nierównowagi na rynku pracy.
432. Które z poniższych odpowiedzi opisują przyczyny inflacji:
a) nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny,
b) wzrost zagregowanego popytu w gospodarce,
c) znaczny wzrost kosztów produkcyjnych, który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży,
d) wzrost bezrobocia.
433. Pieniądz pełni funkcję:
a) miernika wartości,
b) środka wymiany,
c) środka płatniczego,
d) papieru wartościowego na okaziciela.
434. Wskaż, które twierdzenia są prawidłowe:
a) podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo,
b) podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne lub niepieniężne pobierane przez państwo,
c) podatki są wykorzystywane przez państwo lub samorząd na potrzeby realizacji zadań publicznych,
d) podatki nie są wykorzystywane przez państwo na potrzeby realizacji zadań publicznych.
435. Do wykazywanych w bilansie wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
a) nabytą wartość firmy,
b) nabyte znaki towarowe,
c) wytworzone przez jednostkę know-how,
d) koszty zakończonych prac badawczych i rozwojowych.
436. 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.
437. Aktywa netto w bilansie stanowią równowartość:
a) kapitału podstawowego,
b) kapitału własnego,
c) aktywów trwałych pomniejszonych o aktywa obrotowe,
d) aktywów ogółem pomniejszonych o zobowiązania i rezerwy ogółem.
438. 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.
439. Straty nadzwyczajne obejmują negatywne skutki finansowe między innymi takich zdarzeń, jak:
a) wypadek samochodowy,
b) kradzież z włamaniem,
c) huragan,
d) awaria maszyny produkcyjnej.
440. 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,
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d) przede wszystkim główny księgowy, który to sprawozdanie sporządził.
441. 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.
442. Składnikiem ksiąg rachunkowych nie jest:
a) zestawienie zmian w kapitale własnym,
b) dziennik,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
443. 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.
444. Stosowana do wyceny bilansowej składników aktywów cena nabycia:
a) jest kategorią szerszą od ceny zakupy,
b) jest kategorią węższą od ceny zakupu,
c) jest tym samym, co cena zakupu,
d) obejmuje koszty zakupu.
445. Umorzenie wartości początkowej środków trwałych:
a) jest efektem dokonywania odpisów aktualizujących,
b) jest efektem dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
c) wyraża utratę wartości składnika na skutek jego używania lub upływu czasu,
d) wyraża trwałą utratę wartości składnika na skutek jego częściowego przypadkowego zniszczenia.
446. Wartość nominalna odnosi się do bilansowej wyceny:
a) wszystkich pozycji kapitału własnego,
b) kapitału podstawowego (zakładowego),
c) udziałów / akcji własnych,
d) kapitału zapasowego.
447. Bilansowe rezerwy:
a) wykazywane są w pasywach,
b) stanowią specyficzny rodzaj zobowiązań,
c) są nazywane również kapitałem rezerwowym,
d) są wykazywane w wartości oszacowanej.
448. 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.

449. Wykazywana w bilansie wartość firmy:
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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.
450. W zależności od okoliczności, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego:
a) stanowią dla spółki pozostałe koszty operacyjne,
b) stanowią dla spółki koszty finansowe,
c) stanowią dla spółki straty nadzwyczajne,
d) zmniejszają kapitał zapasowy spółki.
451. 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.
452. 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.
453. 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.
454. 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.
455. 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.
456. Koszty finansowe mogą dotyczyć:
a) różnic kursowych,
b) dywidend,
c) odsetek,
d) strat ze zbycia inwestycji.
457. Ujemna wartość firmy:
a) wykazywana jest w bilansie wśród wartości niematerialnych i prawnych.
b) powinna być amortyzowana przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
c) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą nabycia,
d) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą łączenia udziałów,
458. Wartość firmy:
a) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą nabycia,
b) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą łączenia udziałów,
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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.
459. Wartość firmy powstała przy przejęciu jednej spółki przez drugą jest ustalana w oparciu o:
a) cenę przejęcia,
b) wartość godziwą aktywów netto spółki przejmowanej,
c) wartość godziwą aktywów netto spółki przejmującej,
d) wartość księgową aktywów netto spółki przejmującej.
460. 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.
461. Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym:
a) można wykazywać w zaokrągleniu do pełnych złotych,
b) można wykazywać w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych,
c) trzeba wykazywać z dokładnością co do grosza,
d) w ustawie o rachunkowości brak jest stosownych wytycznych regulujących kwestię dokładności prezentowania danych
liczbowych w sprawozdaniu finansowym.
462. Aktywa w bilansie wykazuje się w wartości:
a) księgowej,
b) brutto,
c) netto,
d) uwzględniającej ewentualne odpisy amortyzacyjne i aktualizujące.
463. Sporządzanie przez kierownika sprawozdania z działalności jednostki jest obligatoryjne 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.
464. 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.
465. 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.
466. Części zapasowe do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji są ujęte w bilansie wśród:
a) towarów,
b) materiałów,
c) środków trwałych,
d) środków trwałych w budowie.
467. Ustawa o rachunkowości dopuszcza stosowanie następujących metod wyceny rozchodu zapasów:
a) w drodze szczegółowej identyfikacji cen rzeczywistych,
b) AVCO.
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c) LIFO,
d) FIFO,
468. 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.
469. W zależności od formy prawnej podmiotu, kapitał podstawowy może być nazywany:
a) kapitałem zakładowym,
b) funduszem rezerwowym,
c) funduszem specjalnym,
d) funduszem założycielskim.
470. Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku aktualizacji wyceny między innymi następujących składników bilansu:
a) wartości niematerialnych i prawnych, a konkretnie wartości firmy,
b) aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji długoterminowych,
c) zapasów,
d) środków trwałych.
471. 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.
472. Przykładowymi wykazywanymi w bilansie funduszami specjalnymi są:
a) fundusz załogi,
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
c) fundusz z aktualizacji wyceny,
d) fundusz rekultywacji.
473. Zmiana stanu produktów:
a) jest pozycja, której wartość zależy od zmian wartości bilansowej aktywnych i pasywnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów
b) jest pozycją, której wartość zależy od zmian wartości bilansowej produktów gotowych
c) w zależności od znaku, jaki przyjmuje, jest prezentowana albo wśród przychodów, albo wśród kosztów
d) jest pozycją charakterystyczna dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
474. 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) wartości firmy.
d) nabytego znaku towarowego,
475. W prezentowanej w rachunku zysków i strat kosztowej pozycji podatki i opłaty wykazuje się:
a) cło i podatek akcyzowy,
b) opłaty skarbowe i podatek od towarów i usług,
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c) opłaty sądowe i podatek dochodowy,
d) podatek od nieruchomości i opłaty notarialne.
476. W prezentowanej w rachunku zysków i strat pozycji pozostałe koszty rodzajowe wykazuje się koszty:
a) reklamy,
b) szkoleń pracowników,
c) ubezpieczeń majątkowych,
d) składek członkowskich.
477. 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.
478. 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.
479. 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.
480. Do wpływów związanych z działalnością finansową zalicza się między innymi wpływy z tytułu:
a) emisji akcji,
b) otrzymanych dywidend,
c) zaciągniętego kredytu,
d) otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek.
481. 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.
482. Do wydatków związanych z działalnością finansową zalicza się między innymi wydatki z tytułu:
a) wypłaty dywidendy,
b) zakupu akcji obcych,
c) wykupu akcji własnych,
d) zakupu pochodnych instrumentów finansowych.
483. Do wydatków związanych z działalnością inwestycyjną zalicza się między innymi wydatki z tytułu:
a) odsetek od zaciągniętych kredytów.
b) udzielonej pożyczki,
c) wykupu akcji własnych,
d) montażu i uruchomienia nabytej maszyny produkcyjnej,
484 Do wpływów związanych z działalnością operacyjną zalicza się między innymi wpływy z tytułu:
a) sprzedaży środka transportu,
b) sprzedaży zbędnych materiałów,
c) sprzedaży zbędnej maszyny produkcyjnej,
d) praw autorskich.
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485. Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi rachunku kosztów zmiennych są stwierdzenia, iż:
a) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy,
b) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe,
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.
486. 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.
487. Dźwignia operacyjna:
a) jej stopień jest mierzony relacją marży na pokrycie do wyniku ze sprzedaży,
b) jej efekt jest tym mocniejszy, im bardziej przekroczony jest próg rentowności,
c) działa silniej w przedsiębiorstwach mających większy udział kosztów zmiennych w stosunku do kosztów stałych,
d) jest narzędziem pozwalającym kierownictwu przedsiębiorstwa relatywnie szybko określić, jaki wpływ na zysk będą miały
zmiany w wielkości sprzedaży.
488. Przykładowymi miernikami oceny efektywności ośrodków inwestycji są:
a) wynik ze sprzedaży,
b) stopa zwrotu aktywów,
c) poziom kosztów dyskrecjonalnych,
d) nadwyżka wyniku na działalności operacyjnej, zwana w skrócie RI.
489. 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.
490. Do dyskontowych metod oceny efektywności inwestycji zalicza się między innymi metodę:
a) ARR,
b) IRR,
c) NPV,
d) ROE.
491. 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.
492. 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.
493. 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.
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494. 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.
495. Typowym przykładem ośrodka kosztów standardowych jest:
a) dział badawczo-rozwojowy,
b) dział marketingu,
c) wydział produkcji,
d) dział sprzedaży.
496. Płynność finansowa przedsiębiorstwa:
a) nazywana jest również wypłacalnością przedsiębiorstwa,
b) mierzy zdolność firmy do spłaty ogółu zaciągniętych przez nią zobowiązań,
c) może być mierzona jedynie z wykorzystaniem danych pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych.
d) może być mierzona z wykorzystaniem różnych wskaźników, dla których wspólnym mianownikiem są zobowiązania bieżące,
497. 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.
498. Wskaźnik wysokiej płynności charakteryzuje się tym, iż:
a) w jego liczniku uwzględnia się zobowiązania bieżące,
b) jest nazywany również wskaźnikiem bieżącej płynności,
c) w jego mianowniku aktywa bieżące pomniejszone są o zapasy,
d) wyliczając go, uwzględnia się między innymi inwestycje krótkoterminowe.
499. 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.
500. Na kapitał wewnętrzny składają się między innymi:
a) kapitał podstawowy,
b) zysk netto,
c) wszystkie kapitały własne,
d) zobowiązania długoterminowe.
501. Na kapitał zewnętrzny składają się między innymi:
a) kapitał założycielski,
b) wszystkie kapitały własne,
c) zysk netto,
d) zobowiązania długoterminowe.
502. Okres obrotu operacyjnego:
a) jest nazywany również cyklem konwersji gotówki,
b) stanowi sumę okresu obrotu zapasami i okresu ściągania należności,
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c) jest tym korzystniejszy, im jest dłuższy,
d) po odjęciu od niego okresu spłaty zobowiązań otrzymuje się okres obrotu gotówką.
503. 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.
504. Licznikiem we wskaźniku pokrycia odsetek może być:
a) sam zysk operacyjny,
b) zysk operacyjny powiększony o koszty amortyzacji,
c) zysk netto,
d) EBITDA.
505. Rentowność można mierzyć w odniesieniu do:
a) zobowiązań,
b) kosztów operacyjnych,
c) kapitału własnego,
d) przychodów ze sprzedaży.
506. Licznikiem we wskaźniku rentowności sprzedaży może być:
a) zysk netto,
b) przychody ze sprzedaży,
c) zysk ze sprzedaży,
d) przychody operacyjne.
507. Licznikiem we wskaźniku ROA może być:
a) zysk operacyjny,
b) zysk netto,
c) aktywa ogółem,
d) aktywa operacyjne.
508. Wstępna analiza sprawozdania finansowego obejmuje:
a) analizę dynamiki zwaną też analizą poziomą,
b) analizę struktury,
c) analizę wskaźnikową płynności i rentowności,
d) analizę kierunku i tempa zmian.
509. Jeśli kapitał obrotowy netto jest ujemny, oznacza to, że:
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.
510. Jeśli kapitał obrotowy netto jest dodatni, oznacza to, że:
a) wartość kapitału stałego jest mniejsza od wartości aktywów trwałych,
b) wartość aktywów obrotowych jest większa od wartości zobowiązań krótkoterminowych,
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c) ryzyko utraty płynności finansowej przez firmę jest relatywnie niewielkie,
d) aktywa trwałe w części finansowane są zobowiązaniami krótkoterminowymi.
511. 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.
512. Agresywna strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto charakteryzuje się tym, iż:
a) dąży się do maksymalizacji wartości kapitału obrotowego netto,
b) udział aktywów bieżących w aktywach ogółem jest relatywnie wysoki,
c) udział kapitału stałego w pasywach ogółem jest relatywnie niski,
d) stosują ją najczęściej firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, dysponujące dużą siłą przetargową.
513. 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.
514. Dźwignia całkowita:
a) stanowi sumę dźwigni operacyjnej i dźwigni finansowej,
b) stanowi iloczyn 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.
515. Dźwignia całkowita:
a) wzrasta wraz ze spadkiem udziału kosztów stałych,
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.
516. 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.
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517. 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.
518. Do niedyskontowych metod oceny opłacalności inwestycji zalicza się między innymi:
a) indeks zyskowności,
b) długość okresu zwrotu,
c) ARR,
d) IRR.
519. Do inwestycji finansowych zalicza się między innymi:
a) udzielenie pożyczki,
b) nabycie prawa autorskiego,
c) nabycie gruntu,
d) założenie lokaty bankowej.
520. Do czynników kształtujących płynność finansową przedsiębiorstwa można zaliczyć między innymi:
a) politykę podatkową państwa,
b) politykę zakupową przedsiębiorstwa,
c) ryzyko branżowe,
d) dostępność kredytu.
521. Do statycznych metod analizy płynności finansowej zalicza się:
a) wskaźnik wydajności gotówkowej,
b) wskaźnik wystarczalności gotówki,
c) wskaźnik płynności gotówkowej,
d) wskaźnik szybkiej płynności.
522. Do dynamicznych metod analizy płynności finansowej zalicza się:
a) wskaźnik wydajności gotówkowej,
b) wskaźnik płynności gotówkowej,
c) wskaźnik wystarczalności gotówki,
d) wskaźnik szybkiej płynności.
523. Wskaźniki wydajności gotówkowej są skonstruowane na podstawie przepływów pieniężnych:
a) z działalności inwestycyjnej,
b) z działalności operacyjnej,
c) z działalności finansowej.
d) ogółem, ze wszystkich rodzajów działalności,
524. 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.
525. Wskaźniki wystarczalności gotówki są skonstruowane na podstawie przepływów pieniężnych:
a) z działalności finansowej,
b) z działalności inwestycyjnej,
c) z działalności operacyjnej,
d) ogółem, ze wszystkich rodzajów działalności.
526. W mianowniku wskaźnika wystarczalności gotówki może występować:
a) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
b) wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy,
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c) wydatki z tytułu zakupu składników majątku trwałego,
d) wpływy z działalności inwestycyjnej.
527. Kapitał samofinansowania obejmuje:
a) cały kapitał własny,
b) kapitał rezerwowy,
c) kapitał zapasowy,
d) kapitał podstawowy wniesiony przez udziałowców i akcjonariuszy.
528. 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.
529. 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 aktywa trwałe w całości były sfinansowane kapitałem własnym,
d) zaleca, aby przedsiębiorstwo finansowało się przede wszystkim tanimi zobowiązaniami krótkoterminowymi.
530. Rodzajem ryzyka rynkowego, według MSSF, jest między innymi ryzyko:
a) ryzyko kredytowe,
b) ryzyko stopy procentowej,
c) ryzyko płynności,
d) ryzyko walutowe.
531. Zgodnie z MSSF, inne ryzyko cenowe jest rodzajem ryzyka:
a) walutowego,
b) rynkowego,
c) kredytowego,
d) płynności.
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532. Oceniając ryzyko rentowności należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w ramach:
a) kapitałów własnych,
b) aktywów trwałych,
c) aktywów obrotowych,
d) zobowiązań i rezerw na zobowiązania.
533. Oceniając ryzyko operacyjne należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w ramach:
a) kapitałów własnych, b) aktywów trwałych,
c) aktywów obrotowych,
d) zobowiązań i rezerw na zobowiązania.
534. Oceniając ryzyko walutowe należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w ramach:
a) zapasów,
b) należności,
c) inwestycji,
d) zobowiązań,
535. 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.

536. 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.
537. Buy back polega na:
a) spłacie zaciągniętych przez spółkę kredytów,
b) wykupie wyemitowanych przez spółkę obligacji,
c) wykupie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,
d) umorzeniu należności handlowych.
538. Rodzajami bankowego kredytu obrotowego są między innymi:
a) kredyt w rachunku bieżącym,
b) kredyt inwestycyjny,
c) kredyt w rachunku kredytowym, d) kredyt wekslowy.
539. Bilans:
a) jest dokumentem sprawozdawczym o charakterze dynamicznym,
b) jest wykazem posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku oraz źródeł jego pochodzenia,
c) stanowi zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa za dany okres,
d) może mieć zarówno formę tabelaryczną, jak i listy.
540. 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.
541. 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,
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d) składnik ten ma charakter trwały.
542. 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.
543. 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.
544. Spłata przez przedsiębiorstwo raty kredytu:
a) jest dla przedsiębiorstwa jedynie kosztem,
b) jest dla przedsiębiorstwa jedynie wydatkiem,
c) jest dla przedsiębiorstwa zarówno wydatkiem, jak i kosztem,
d) nie jest dla przedsiębiorstwa ani wydatkiem, ani kosztem.
545. 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.
546. Z punktu widzenia złożoności podmiotu objętego sprawozdaniem wyróżnia się między innymi sprawozdanie finansowe:
a) jednostkowe,
b) uproszczone,
c) skonsolidowane,
d) łączne.
547. Do głównych użytkowników sprawozdań finansowych założenia koncepcyjne MSSF zaliczają:
a) zarząd,
b) kierownictwo średniego szczebla,
c) inwestorów,
d) kredytodawców.
548. Biegły rewident może:
a) wydać opinię z zastrzeżeniami,
b) wyrazić opinię warunkowo pozytywną,
c) wyrazić negatywną opinię,
d) odmówić wyrażenia opinii.
549. 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.
550. 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,
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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.
551. 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.
552. Rozliczając połączenie metodą nabycia, należności jednostki przejmowanej wycenia się w wartości:
a) księgowej,
b) godziwej,
c) bilansowej,
d) bieżącej (zdyskontowanej) kwot wymagających zapłaty.
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553. 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.
554. 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.
555. 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.
556. 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.
557. 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.
558. 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 stopnia zaawansowania usługi,
c) proporcjonalnie do płatności zaliczkowych regulowanych przez zleceniodawcę,
d) w wartości zerowej, zaś pełny przychód jest ujmowany dopiero w momencie zakończenia usługi i odebrania prac przez
zleceniodawcę.
559. Analizując odchylenia kosztów stałych, wyróżnia się między innymi:
a) odchylenie operacyjne,
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b) odchylenie wykorzystania zdolności produkcyjnych, c) odchylenie wydajności kosztów stałych,
d) odchylenie wielkości sprzedaży.
560. 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,
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.
561. Koszt kapitału:
a) abstrahuje od ryzyka,
b) abstrahuje od stopy inflacji,
c) jest oczekiwaną stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału,
d) może być określony na podstawie alternatywnych sposobności inwestycyjnych.
562. 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.
563. 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.
564. Zakres przedmiotowy MSSF obejmuje między innymi:
a) zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym,
b) zasady ujmowania i wyceny zdarzeń gospodarczych,
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
d) zasady inwentaryzacji.
565. 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.
566. Najczęściej stosowaną przez polskie podmioty gospodarcze formą ewidencji finansowej jest:
a) ewidencja przychodów,
b) karta podatkowa,
c) podatkowa księga przychodów i rozchodów,
d) księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości.
567. Krajowe standardy rachunkowości regulują między innymi takie kwestie, jak:
a) zasady prowadzenia inwentaryzacji,
b) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
c) zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
d) zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
568. W krajowych standardach rachunkowości szczegółowo uregulowano między innymi następujące zagadnienia
rachunkowe:
a) podatek dochodowy,
b) leasing,
c) zapasy,
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d) rezerwy.
569. 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 nieobowiązujące,
c) mogą być stosowane fakultatywnie,
d) są obowiązujące w zakresie nieuregulowanym przez MSR i MSSF.
570. 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.
571. 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.
572. 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 kolejnego
roku obrotowego.
573. 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.
574. 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.
575. Roczne sprawozdanie finansowe:
a) powinno być złożone we właściwym rejestrze sadowym w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia,
b) 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,
c) powinno być sporządzone i zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, za wyjątkiem oddziału przedsiębiorcy
zagranicznego,
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.
576. Równa wartość wskaźników płynności oznacza, że:
a) jednostka nie posiada zapasów,
b) jednostka nie posiada należności,
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c) jednostka nie posiada środków pieniężnych,
d) jednostka nie posiada aktywów obrotowych.
577. 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.
578. 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.
579. 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.
580. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego:
a) może być wyznaczony w analizie pionowej bilansu,
b) pokazuje możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi,
c) jest analizowany przez bank przy udzielaniu finansowania jednostce,
d) informuje, jaką część majątku finansuje kapitał obcy.
581. 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.
582. Wskaźnik rotacji aktywów:
a) stanowi relację majątku do sprzedaży,
b) pozwala ocenić szybkość obiegu majątku przedsiębiorstwa,
c) informuje, jaką wartość przychodów ze sprzedaży uzyskano z każdej złotówki majątku,
d) jego poziom zależy od działalności przedsiębiorstwa oraz od specyfiki reprezentowanej przez nie branży.
583. 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.
584. Rosnący wskaźnik EPS (zysk na jedną akcję):
a) oznacza, że przedsiębiorstwo coraz więcej inwestuje,
b) jest korzystny dla akcjonariuszy liczących na relatywnie wysokie dywidendy,
c) informuje, iż po większej ilości lat nastąpi zwrot kapitału wykorzystywanego na zakup akcji przy założeniu, że przedsiębiorstwo
będzie generować zyski takie jak obecnie,
d) jest niekorzystny dla akcjonariuszy oczekujących dochodu wskutek spodziewanej zwyżki cen akcji, następującej między innymi
pod wpływem rosnącego zysku.
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585. 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.
586. Z rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym można bezpośrednio uzyskać informację o:
a) koszcie wytworzenia sprzedanych produktów,
b) wyniku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
c) kosztach administracyjnych,
d) wielkości otrzymanych dotacji.
587. 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.
588. 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.
589. Podział wyniku finansowego jednostki zobowiązanej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:
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.
590. 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.
591. 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.
592. 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.
593. Pozytywna decyzja o wybraniu do realizacji jednego z projektów typowych na podstawie kryterium NPV zapada
gdy:
a) NPV projektu jest większe od „0”,
b) NPV projektu wybranego jest wyższe od NPV innych projektów niezależnie od tego, czy jest większe czy też nie od
„0”,
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c) NPV projektu jest większe od 0 i NPV tego projektu jest wyższe od NPV innych projektów,
d) nie ma możliwości porównania projektów w kryterium NPV.
594. 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.
595. Zapłaconą właścicielowi dywidendę w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią:
a) ujmuje się w przepływach z działalności operacyjnej,
b) ujmuje się w przepływach z działalności inwestycyjnej,
c) ujmuje się w przepływach z działalności finansowej,
d) nie wykazuje się.
596. 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.
597. Roczne sprawozdanie finansowe:
a) może być sporządzone w dowolnej walucie,
b) może być sporządzone w dowolnym języku,
c) musi zawierać pełne, niezaokrąglone dane liczbowe,
d) w spółkach akcyjnych musi być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia
akcjonariuszy.
598. 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.
599. 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.
600. 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.
601. 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.
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602. 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.
603. 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.
604. 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.
605. Cechą charakterystyczną kapitału własnego jest:
a) brak gwarancji zwrotu,
b) możliwość wprowadzenia ograniczenia (celowość przeznaczenia),
c) konieczność spłaty kapitału,
d) wpływ na podejmowane decyzje.
606. 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.
607. 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.
608. 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.
609. Spółka może zmienić swoją strukturę finansowania przy użyciu metody:
a) rekapitalizacji,
b) sprzedaży aktywów,
c) finansowania nowych inwestycji,
d) zmiany polityki dywidendy.
610. 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.
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611. 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.
612. 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.
613. Na wartość początkową środka trwałego ma wpływ:
a) cena nabycia,
b) aktualizacja wyceny,
c) rozbudowa,
d) odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup.
614. 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.
615. 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.
616. Udzielone darowizny w postaci majątku obrotowego zaliczamy do:
a) kosztów operacyjnych jednostki,
b) pozostałych kosztów operacyjnych,
c) kosztów finansowych,
d) pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku.
617. Do wartości niematerialnych i prawnych mogą być zaliczane:
a) licencje i koncesje,
b) know-how,
c) krótkoterminowe papiery wartościowe,
d) prawa do znaków towarowych.
618. Które z poniższych składników majątku nie należą do środków trwałych:
a) należności długoterminowe,
b) grunty,
c) środki transportu,
d) budynki.
619. 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.
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620. Amortyzacja jest wielkością mającą wpływ na:
a) wielkość aktywów prezentowanych w bilansie,
b) zysk netto,
c) wskaźniki płynności,
d) wskaźniki rotacji aktywów.
621. Podatek jest świadczeniem pieniężnym na rzecz podmiotu publicznoprawnego o charakterze:
a) ogólnym,
b) przymusowym,
c) zwrotnym,
d) nieodpłatnym.
622. Podatki mogą stanowić w systemie rachunkowym jednostki:
a) koszt,
b) należność,
c) obciążenie wyniku finansowego,
d) nie stanowią żadnej pozycji bilansowej.
623. 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.
624. 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.
625. Dysponując bilansem można obliczyć:
a) zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
b) wskaźniki płynności,
c) wskaźniki zadłużenia,
d) wskaźnik cyklu zobowiązań bieżących.
626. 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.
627. 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.
628. Pozycjami układu rodzajowego kosztów są:
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a) amortyzacja,
b) wynagrodzenia,
c) podatki i opłaty,
d) koszty zarządu.
629. Środki trwałe są amortyzowane z momentem:
a) nabycia lub wytworzenia,
b) przyjęcia do użytkowania,
c) wprowadzenia do ewidencji,
d) uzyskania zgody osoby odpowiedzialnej za politykę rachunkową.
630. Wybór sposobu wyceny składników aktywów ma wpływ na:
a) koszty,
b) wynik finansowy,
c) sumę bilansową,
d) wskaźniki płynności.
631. Zysk netto:
a) jest pozycją bilansową,
b) jest kategorią podatkową,
c) jest równoznaczny z dochodem osiąganym przez jednostkę,
d) jest wyliczany jako wynik finansowy brutto minus podatek dochodowy.
632. 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.
633. 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.
634. 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.
635. W bilansie znajdują się następujące pozycje:
a) wartość firmy,
b) odsetki,
c) podatki i opłaty,
d) środki trwałe w budowie.
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636. 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.
637. Zwiększenie się stanu gotówki może oznaczać:
a) zaciągnięcie kredytu obrotowego,
b) spłatę części zobowiązań,
c) spłatę części należności,
d) zakup środka trwałego.
638. 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.
639. 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.
640. 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.
641. 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.
642. Do przychodów finansowych nie są zaliczane:
a) odsetki od lokat na rachunkach bankowych,
b) dodatnie różnice kursowe powstałe w momencie ich zapłaty,
c) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań krótkoterminowych,
d) otrzymane dywidendy.
643. 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.
644. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się:
a) stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
b) darowizny przekazane,
c) nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego,
d) aktualizację wartości inwestycji.
645. Do pozostałych przychodów operacyjnych nie zalicza się:
a) odpisów zobowiązań przedawnionych,
b) nieumorzonej wartości sprzedanego środka trwałego,
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c) otrzymanego odszkodowania,
d) dotacji.
646. Rezerwy tworzy się na:
a) świadczenia pracownicze,
b) udzielone gwarancje i poręczenia,
c) skutki toczącego się postępowania sądowego,
d) odroczony podatek dochodowy.
647. 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.
648. 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.
649. Kierownik jednostki odpowiada za:
a) politykę rachunkowości,
b) inwentaryzację,
c) sporządzanie sprawozdań finansowych,
d) działania konkurencji.
650. 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.
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651. 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.
652. Struktura aktywów bilansu winna być oceniana przy uwzględnieniu:
a) rodzaju prowadzonej działalności,
b) skali działalności,
c) zadłużenia,
d) wielkości zatrudnienia.
653. Analiza pionowa bilansu polega na:
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.
654. 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.
655. 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.
656. 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,
657. 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.
658. 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.
659. 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 kapitału własnego lub
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zmniejszenia jego niedoborów w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
660. 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.
661. 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.
662. 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.

663. Analiza wrażliwości:
a) pozwala uwypuklić podstawowe cechy problemu mające wpływ na decyzję
b) umożliwia ocenę wpływu na funkcję celu zmian czynników, których kierunki i skala nie są pewne,
c) pozwala dojść do optymalnych rozwiązań w przypadku decyzji powtarzających się w nieznacznie zmodyfikowanych
warunkach,
d) może obejmować ocenę realizacji wybranego wariantu decyzyjnego, czego celem jest sprawdzenie, czy pożądany stan rzeczy
został osiągnięty;
664. „Efekt korzyści skali” występuje gdy:
a) dana procentowa zmiana nakładów wszystkich czynników wytwórczych przynosi dokładnie taką samą procentową zmianę
wolumenu produkcji,
b) dana procentowa zmiana nakładów wszystkich czynników wytwórczych przynosi większą procentową zmianę wolumenu
produkcji,
c) dla stałych przychodów ze skali elastyczność produkcji jest równa 1,
d) dla rosnących przychodów ze skali elastyczność produkcji jest równa 1.
665. Podstawowymi czynnikami wyznaczającymi optymalną wielkość produkcji i wysokość ceny w przedsiębiorstwie są krzywe
popytu i kosztów. Krzywą popytu można wykorzystać do prognozowania:
a) wielkości sprzedaży przy danej cenie,
b) poziomu ceny zapewniającego określony wolumen sprzedaży,
c) wysokości kosztów wytworzenia określonej ilości produktu,
d) wielkość zysku osiąganego przy dowolnym wolumenie produkcji.
666. Jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne cechuje się w przybliżeniu takim samym poziomem ryzyka jak całe przedsiębiorstwo, to
właściwą wysokość stopy dyskontowej wyznacza:
a) wewnętrzna stopa zwrotu,
b) średni ważony koszt kapitału,
c) wartość zaktualizowana netto,
d) prosta stopa zwrotu.
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667. Wstępny etap w procesie formułowania strategii to:
a) analiza struktury dochodów klientów;
b) analiza konkurencji,
c) analiza otoczenia organizacji i samej organizacji,
d) identyfikacja wszystkich interesariuszy firmy.
668. Jakie elementy tworzą analizę SWOT?
a) szanse, zagrożenia, zasoby, zobowiązania,
b) zobowiązania, siły organizacji, szanse w otoczeniu organizacji, zagrożenia w otoczeniu organizacji,
c) analiza otoczenia organizacji, analiza sytuacji wewnętrznej organizacji, analiza mechanizmów komunikacji między organizacją a
otoczeniem, słabości organizacji,
d) siły organizacji, słabości organizacji, zagrożenia, szanse.
669. Interesariusze (stakeholders) organizacji:
a) wchodzą wyłącznie w skład organizacji,
b) wchodzą wyłącznie w skład otoczenia organizacji,
c) ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie organizacji;
d) wchodzą w skład organizacji oraz jej otoczenia.
670. Skrót CSR oznacza:
a) customer social responsibility,
b) corporate stakeholder responsibility,
c) corporate social responsibility,
d) cooperative social responsibility.
671. Wskaż, które stwierdzenia są prawidłowe zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”:
a) spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie
rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce,
b) członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,
c) dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby
negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce,
d) członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która
mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów.
672. Do źródeł prawa pierwotnego Unii Europejskiej należą:
a) traktaty akcesyjne,
b) dyrektywy,
c) rozporządzenia,
d) zalecenia.
673. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej implementacji wymaga:
a) rozporządzenie,
b) dyrektywa,
c) decyzja,
d) zalecenie.
674. Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w dziedzinach takich jak:
a) wspólna polityka handlowa,
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego,
c) unia celna,
d) energia.
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675. Unia Europejska dzieli kompetencje z Państwami Członkowskimi w zakresie:
a) transportu,
b) środowiska,
c) spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
d) polityki pieniężnej.
676. Formuła Cassis de Dijon stanowi o zasadzie:
a) wzajemnego uznawania standardów,
b) subsydiarności,
c) równowagi kompetencyjnej,
d) poszanowania tożsamości narodowej Państw Członkowskich.
677. Ograniczenie w swobodzie przepływu towarów może zostać wprowadzone przez Państwo Członkowskie w związku z:
a) ochroną zdrowia i życia ludzi, roślin i zwierząt,
b) moralnością publiczną,
c) bezpieczeństwem publicznym,
d) trudną sytuacją na rynku pracy.
678. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej nie ma zastosowania w przypadku zatrudniania:
a) w administracji publicznej,
b) w sektorze transportowym,
c) w sektorze ropy i gazu,
d) w sektorze bankowym.
679. Aktem prawa Unii Europejskiej wiążącym Państwo Członkowskie w odniesieniu do rezultatu jest:
a) rozporządzenie,
b) dyrektywa,
c) decyzja,
d) dekret.
680. Tzw. Test Altmark służy do:
a) wyznaczania rynku właściwego produktu,
b) oceny rekompensat wypłacanych przez państwo w przypadku świadczenia przez podmiot usług w ogólnym interesie
gospodarczym,
c) oceny możliwości zawarcia porozumień cenowych przez przedsiębiorców,
d) wyznaczania rynku właściwego przedsiębiorcy.
681. Kryteria konwergencji określają warunki niezbędne do przystąpienia do:
a) strefy wolnego handlu,
b) unii celnej,
c) wspólnego rynku,
d) unii walutowej.
682. Kryterium stabilności cen określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oznacza, że:
a) w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową
nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej w co najwyżej trzech Państwach Członkowskich o
najbardziej stabilnych cenach,
b) w ciągu trzech lat przed badaniem Państwo Członkowskie
posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy
procentowej w co najwyżej trzech Państwach Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach,
c) w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę
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procentową nie przekraczającą więcej niż o pięć punktów procentowych stopy procentowej w co najwyżej trzech Państwach
Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach,
d) w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią realną długoterminową stopę procentową nie
przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej w co najwyżej trzech Państwach Członkowskich o
najbardziej stabilnych cenach.
683. W wyniku podziału głosów w Radzie Unii Europejskiej Polska posiada:
a) 1 głos,
b) 5 głosów,
c) 27 głosów,
d) 50 głosów.
684. Kryteria konwergencji odnoszą się do poziomu:
a) inflacji,
b) deficytu publicznego,
c) długu publicznego,
d) bezrobocia.

685. Traktatowe postanowienia dotyczące swobody przepływu pracowników (art. 45 do art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej) nie mają zastosowania do:
a) zatrudnienia w jednostce naukowej lub naukowo- badawczej,
b) zatrudnienia w administracji publicznej,
c) zatrudnienia w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
d) zatrudnienia w służbie zdrowia.
686. 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.
687. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej może być:
a) każdy podmiot,
b) organ administracji publicznej,
c) gminna jednostka organizacyjna,
d) przedsiębiorca publiczny.
688. Formą pomocy publicznej może być:
a) ulga podatkowa,
b) zaniechanie dochodzenia należności,
c) dotacja,
d) podwyższenie kapitału spółki.
689. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa:
a) nie są uprawnione do udzielania pomocy publicznej,
b) mogą być podmiotem udzielającym pomocy publicznej innym przedsiębiorcom,
c) mogą być beneficjentami pomocy publicznej,
d) mogą otrzymać pomoc publiczną wyłącznie na restrukturyzację.
690. Pomocą publiczną nie jest:
a) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
b) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem że jest przyznawana bez
dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów,
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c) podwyższenie kapitału spółki akcyjnej ze środków publicznych dokonane na warunkach rynkowych,
d) ulga podatkowa dla osoby fizycznej z tytułu wychowywania dziecka.
691. 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.
692. 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.
693. Notyfikacji podlegają:
a) projekty pomocy indywidualnej,
b) projekty programów pomocowych,
c) zwiększenie budżetu zatwierdzonego programu pomocowego do 20%,
d) projekty pomocy na restrukturyzację.
694. Za przyznanie pomocy publicznej może zostać uznane dokapitalizowanie spółki ze środków pochodzących:
a) z budżetu Skarbu Państwa,
b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
c) ze spółki, w której Skarb Państwa posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji,
d) ze spółki, w której Skarb Państwa posiada co najmniej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników / Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
695. 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,
d) dzień, w którym podmiot nabył prawo do otrzymania pomocy publicznej.
696. 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.
697. 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.
698. Za przyznanie pomocy publicznej może zostać uznane:
a) zwolnienie z długu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez inną jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
b) zwolnienie z długu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez spółkę zależną,
c) przekazanie w formie darowizny środków pieniężnych na realizację celów statutowych organizacji pożytku publicznego,
d) odroczenie terminu zapłaty świadczenia pieniężnego jednoosobowej spółce Skarbu Państwa przez spółkę, wobec której Skarb
Państwa nie posiada pozycji dominującej.
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699. Notyfikacja pomocy publicznej to powiadomienie:
a) Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenia pomocy publicznej,
b) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu pomocy publicznej,
c) ministra właściwego do spraw gospodarki o zamiarze udzielenia pomocy publicznej,
d) ministra właściwego do spraw finansów o udzielonej pomocy publicznej.
700. Za pomoc publiczną uznać można:
a) zakup gruntu od gminy poniżej cen rynkowych,
b) sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego poniżej ceny rynkowej,
c) zakup akcji spółki publicznej, w której Skarb Państwa ma pozycję dominującą, poprzez transakcję na Giełdzie Papierów
Wartościowych,
d) zwolnienie osób powyżej 65 roku życia z abonamentu radiowo-telewizyjnego.
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