
                                                                                                                                                        

KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IV EDYCJA

etap II

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa i adres szkoły

Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi. 
Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie będą brane pod uwagę.

1. Amortyzacja jest:
A kosztem
B wydatkiem
C kosztem i wydatkiem

2. Analiza SWOT jest:
A jednym ze wskaźników rentowności
B narzędziem analizy strategicznej przedsiębiorstwa
C skrótem oznaczającym schemat reakcji klienta na reklamę 

3. Najlepszym sposobem motywowania pracowników do zmian organizacyjnych jest:
A bagatelizowanie niechęci pracowników do wprowadzonych zmian
B przekonywanie pracowników o potrzebie zmian po ich wprowadzeniu
C włączenie pracowników do udziału w przygotowaniu zmian planowanych przez
kierownictwo

4. System kontroli powinien opierać się na:
A ocenianiu wyników i metod pracy oraz eliminacji odchyleń i błędów
B szczegółowej obserwacji wszystkich podwładnych w celu identyfikacji i ukarania winnych
C wyszukiwaniu błędów i stosowaniu sankcji

5. Jeśli inflacja wzrosła z 10% do 15% to wzrosła o:
A 5%
B 5 punktów procentowych
C 5 punktów bazowych

6. Bariery wejścia do sektora utrudniają:



A konkurencję firmom, które w tym sektorze funkcjonują
B podjęcie konkurencji podmiotom, które chciałyby konkurować w sektorze
C konsumentom zakup wyrobów oferowanych przez sektor

7. Marketing-mix (tzw. 4P) obejmuje m. in.:
A produkt, cenę i promocję
B cele, produkt i miejsce
C popyt, cenę i promocję

8. W hierarchii potrzeb Maslowa między potrzebami bezpieczeństwa i uznania występują 
potrzeby:

A fizjologiczne
B samorealizacji
C przynależności

9. Odpowiedzialność wszystkich wspólników za zobowiązania spółki jest cechą:
A spółki akcyjnej
B spółki z ograniczona odpowiedzialnością
C spółki jawnej

10. W macierzy BCG „dojna krowa” to produkt, którego:
A tempo wzrostu rynku jest wysokie, a udział w rynku niski
B tempo wzrostu rynku jest niskie, a udział w rynku wysoki
C tempo wzrostu rynku i udział w rynku są wysokie

11. Minimalna ilość wytwarzanego dobra, której sprzedaż w określonym czasie zapewnia 
zrównanie przychodów z kosztami to:

A próg rentowności
B krańcowy koszt zmienny
C zdolność produkcyjna

12. Przykładem dóbr komplementarnych są:
A krzesło i taboret
B radio i telewizor
C buty i sznurowadła

13. Urzędowa cena minimalna wyższa niż cena równowagi powoduje powstanie:
A nadwyżki
B niedoboru
C inflacji

14. Styl kierowania to:
A liczba bezpośrednich podwładnych kierownika
B ogół czynności kierownicze
C relatywnie stały sposób postępowania kierownika z podwładnymi

15. Schemat organizacyjny to:
A zestawienie wszystkich pracowników firmy pogrupowanych według zarobków
B rysunek przedstawiający wszystkie komórki organizacyjne i więzi organizacyjne
C uproszczony opis procesu organizowania przedsiębiorstwa

16. Wzrost popytu na dobro normalne prowadzi do:
A wzrostu jego ceny i zwiększenia jego kupowanej ilości
B wzrostu jego ceny i zmniejszenia jego kupowanej ilości



C spadku jego ceny i zwiększenia jego kupowanej ilości

17. Termin LIBOR oznacza:
A stopę procentową na rynku międzybankowym w Londynie
B brytyjski bank centralny 
C stopę procentową kredytów zaciąganych w funtach brytyjskich

18. Spadek stopy oprocentowania kredytu spowoduje, że kredytobiorca:
A będzie płacił niższe raty kapitałowo-odsetkowe bez względu na sposób spłaty
B będzie płacił niższe raty kapitałowo-odsetkowe, tylko jeżeli spłata odbywa się w równych ratach 
kapitałowych
C będzie płacił niższe raty kapitałowo-odsetkowe, tylko jeżeli spłata odbywa się w równych ratach 
kapitałowo-kapitałowych

19. Połączenie przedsiębiorstw konkurencyjnych w jeden podmiot prawny to:
A fuzja pozioma
B fuzja pionowa
C przejęcie

20. Różnica między przychodami i kosztami to:
A zysk brutto
B zysk netto
C rachunek zysków i strat

21. Cykl rotacji należności:
A czas, jaki przeciętnie upływa od momentu sprzedaży do zapłaty przez klienta
B czas, jaki przeciętnie upływa od momentu zakupu do zapłacenia dostawcy
C stosunek między poziomem należności i zobowiązań

22. Wśród funkcji kierowniczych nie ma:
A planowania
B organizowania
C rozwiązywania konfliktów

23. Obligacje Skarbu Państwa zakupione przez firmę stają się elementem:
A pasywów tej firmy
B aktywów tej firmy
C kosztem tej firmy

24. Zakup składnika majątku trwałego przez firmę za gotówkę:
A zwiększy płynność tej firmy
B zmniejszy płynność tej firmy
C nie zmieni płynności tej firmy

25. Sezonowość popytu to:
A zjawisko zwiększania się popytu w wyniku upływu czasu
B zjawisko dostosowywania się popytu do zmian podaży
C zjawisko cyklicznego wahania się popytu w ciągu roku, miesiąca, tygodnia lub innego 
okresu

26. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przedmiotem obrotu są:
A rozmaite cenne papiery, w tym starodruki i rękopisy
B akcje przedsiębiorstw
C zagraniczna waluta



27. Piramida finansowa to:
A technika tworzenia bilansu firmy
B instytucja, w której zysk konkretnego uczestnika zależy od wysokości wpłat nowych 
członków
C stos monet o kształcie zbliżonym do stożka lub ostrosłupa

28. Przeciwieństwem inflacji jest:
A bezrobocie
B dezinflacja
C deflacja

29. Cena pieniądza wyrażona jest w:
A procentach
B punktach procentowych
C NPV

30. Budżet to:
A zestawienie planowanych wpływów i wypływów finansowych określonej jednostki w 
jakimś czasie
B suma bilansowa
C różnica między miesięcznymi przychodami i wydatkami 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla celów Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości, którego  
organizatorem jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

                            …………………………………………………….
                      czytelny podpis uczestnika


