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1. Jaka jest płaca minimalna brutto w Polsce w 2017r. (w zł):
a. 1750
b. 1650
c. 2000
2. Jaką wielkość rynku oceny wiarygodności kredytowej kontrolują agencje ratingowe S&P,
Moody’s, oraz Fitch (w %):
a. 50
b. 75
c. 95
3. Które z podanych państw produkuje najwięcej ropy naftowej:
a. Arabia Saudyjska
b. Rosja
c. Stany Zjednoczone

4. Bezrobocie w Polsce w 2016r. (dane na koniec listopada, w %) wynosiło:
a. 7.2
b. 8.2
c. 9.8
5. WIBOR oznacza:
a. indeks giełdowy typu dochodowego najdłużej notowany na WGPW
b. referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym
c. wielkość zadłużenia zagranicznego danego państwa, podawana na koniec roku przez MFW
6. MIŚ to określenie przedsiębiorstwa:
a. które uzyskuje małe lub średnie obroty na rynku
b. którego papiery wartościowe spadają na giełdzie
c. które zwiększa swoją aktywność biznesową po okresie zimowym, np. w branży deweloperskiej
7. Jakie zależności ekonomiczne przedstawia krzywa Philipsa:
a. popyt i podaż
b. dochód i podatki
c. bezrobocie i inflację
8. Silna waluta danego państwa sprzyja:
a. eksportowi towarów i usług
b. importowi towarów i usług
c. eksportowi i importowi w długim okresie
9. Zasięg kierowania określa:
a. liczbę bezpośrednio podległego personelu
b. liczbę bezpośrednio i pośrednio podległego personelu
c. liczbę komórek organizacyjnych w strukturze przedsiębiorstwa
10. Prezesem NBP jest:
a. Marek Belka
b. Adam Glapiński
c. Mateusz Morawiecki
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem:
a. dochodowym
b. majątkowym
c. od towarów i usług
12. Liczba spółek zagranicznych, których akcje są notowane na GPW w Warszawie (stan na 9
lutego) wynosi:
a. do 50
b. 51-100
c. powyżej 100
13. Zjawisko przechodzenia z jednego miejsca pracy do innego to:
a. bezrobocie frykcyjne
b. bezrobocie strukturalne
c. bezrobocie ukryte

14. Które waluty(€, CHF, $) były wycenione w tym roku przez NBP powyżej 4 pln:
a. €, CHF, $
b. tylko €, CHF
c. tylko €
15. Euro jest środkiem płatniczym w:
a. Danii
b. Finlandii
c. Czechach
16. Monopson to typ struktury rynku, na którym działa:
a. jeden producent i wielu odbiorców towarów i usług
b. jeden odbiorca towarów i usług oraz wielu producentów
c. wielu producentów oraz odbiorców towarów i usług
17. Połączenie firm działających w tej samej gałęzi, produkujących różne elementy tego
samego produktu to:
a. fuzja pionowa
b. fuzja pozioma
c. przejęcie
18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce zabezpiecza każdy depozyt do kwoty (w €):
a. 100 tys.
b. 150 tys.
c. 200 tys.
19. 23-procentowa stawka podatku VAT oznacza, że podatek stanowi:
a. 23 % ceny brutto
b. mniej niż 23 % ceny brutto
c. więcej niż 23 % ceny netto
20. Crowdfunding to jedna z form:
a. finansowania projektów przez społeczność internetową
b. finansowania projektów przez organizacje międzynarodowe
c. finansowania działalności przedsiębiorstwa dzięki funduszom unijnym
21. Zysk (strata) netto przedsiębiorstwa występuje jako pozycja w:
a. aktywach bilansu przedsiębiorstwa
b. w pasywach bilansu przedsiębiorstwa
c. nie występuje w bilansie
22. Wszyscy wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki:
a. akcyjnej
b. cywilnej
c. komandytowej
23. Ile osób liczy Rada Polityki Pieniężnej RP:
a. 8
b. 10
c. 12

24. Głównym wskaźnikiem koniunktury na GPW w Warszawie jest:
a. LIBOR
b. WIBOR
c. WIG
25. Jeżeli inflacja wzrosła z 2 % do 3 %, to wzrosła o:
a. 1 %
b. 1 punkt bazowy
c. 1 punkt procentowy
26. Numer nadawany podmiotom w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej to:
a. NIP
b. PESEL
c. REGON
27. Do strefy Schengen nie należy:
a. Polska
b. Szwecja
c. Wielka Brytania
28. W modelu pięciu sił Portera analizie poddawane jest:
a. otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa
b. kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa
c. Zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa
29. Firma handlowa sprzedała parę butów za 246 zł brutto. Koszt zakupu wyniósł 140 zł netto.
Jakie jest zobowiązanie firmy w podatku VAT w wyniku tej transakcji, w zł:
a. 13,80
b. 32,20
c. 46,00
30. Księgowa wartość spółki liczona jest w oparciu o:
a. kapitał i zysk
b. aktywa i zysk
c. aktywa i zobowiązania
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.

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

* - odpowiedzi należy nanieść na tabelę zgodnie z numeracją .

