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1. Deflacja jest to:
a. przeciągający się stan inflacji, trwający ponad dekadę
b. znaczący wzrost zadłużenia państwa prowadzący do jego bankructwa
c. długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen
2. Nauka o prakseologii zajmuje się:
a. poszukiwaniem nowych technologii informatycznych
b. sprawnym działaniem i sposobami prowadzącymi do celu
c. praktycznym zastosowaniem metod ilościowych, np. statystycznych

3. Waluta rezerwowa jest to:
a. wartość rezerwy złota danego państwa
b. waluta bezpieczna, akceptowana w transakcjach międzynarodowych, np. $, €, £
c. odłożone środki w Budżecie Państwa przeznaczone na wydatki w sytuacjach kryzysowych, np.
klęski żywiołowej

4. W skład majątku obrotowego przedsiębiorstwa wchodzą:
a. produkt, cena, promocja, dystrybucja
b. wartości niematerialne i prawne, inwestycje, maszyny i urządzenia, udzielone pożyczki
c. zapasy, papiery wartościowe, należności, środki pieniężne
5. Polska jest krajem członkowskim UE od:
a. 12 marca 1999 r.
b. 01 maja 2004 r.
c. 21 grudnia 2007 r.

6. WIG 20 jest to:
a. współczynnik ekonomiczny badający poziom życia obywateli w Polsce w okresie 20 lat
b. indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na WGPW
c. wskaźnik gospodarczy PKB określający grupę 20 najbogatszych państw świata
7. Kongestia w usługach oznacza:
a. oczekiwanie klienta na obsługę
b. satysfakcję klienta z obsługi
c. analizę potrzeb klienta

8 Outsourcing ma na celu:
a. wyjście przedsiębiorstwa z produktami na nowe rynki
b. pozyskanie przez przedsiębiorstwo nowych technologii w celu uzyskania trwałej przewagi
konkurencyjnej
c. wydzielenie i przekazanie niektórych funkcji przedsiębiorstwa do realizacji na zewnątrz,
optymalizowanie kosztów działalności
9. Ministrem finansów RP jest:
a. Marek Belka
b. Mateusz Morawiecki
c. Paweł Szałamacha
10. Wydajność pracy jest to:
a. czas niezbędny na wytworzenie jednostki wyrobu
b. liczba jednostek wyprodukowanych pomnożona przez koszt jednostkowy
c. wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego
11. Skrót CEO oznacza:
a. organizację międzynarodową zrzeszającą przedsiębiorców i kupców
b. osobę dysponującą ostateczną władzą wykonawczą w przedsiębiorstwie, np. Prezesa zarządu
c. Centrum Ekspertyz Opiniotwórczych działające przy Radzie Polityki Pieniężnej

12. Wiek emerytalny w Polsce wynosi:
a. 60 lat
b. 65 lat
c. 67 lat

13. Podatek VAT liczony jest od:
a. dochodu brutto
b. przychodu netto
c. przychodu brutto

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.)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
w Gdyni do celów promocyjnych.
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czytelny podpis uczestnika

* - odpowiedzi należy nanieść na tabelę zgodnie z numeracją

