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TEST  

dla uczestników V Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego  

„Żagle biznesu” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji 

ekonomicznej 

 

 Za każde poprawnie rozwiązane zadanie można uzyskać maksymalnie 1pkt.  

 W zadaniach 11 – 15 wpisujemy tylko wynik. 

 

1. Dane osobowe, przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, znajomość języków obcych to 

informacje zawarte w dokumencie: 

a) kwestionariusz osobowy 

b) zgłoszenie do ZUS 

c) deklaracja podatkowa 

d) wszystkie są poprawne 

 

2. Rynek to: 

a) tylko mechanizm polegający na określaniu warunków kupna-sprzedaży 

b) tylko miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający 

c) mechanizm polegający na określaniu warunków kupna-sprzedaży oraz miejsce, gdzie 

spotykają się kupujący i sprzedający 

d) miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele handlowi 

 

3. Do ubezpieczeń społecznych zaliczamy ubezpieczenia: 

a) emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe 

b) emerytalne, rentowe, majątkowe, wypadkowe 

c) emerytalne, rentowe, gospodarcze, chorobowe 

d)  wszystkie są właściwe 

 

 

 

4. Ilość towaru, jaką producenci oferują do sprzedaży po określonej cenie i w danym 

miejscu i czasie to: 

a) popyt 

b) podaż 

c) transakcja handlowa 

d) rynek 

 

5. Pan Maciej odprowadza do gminy podatek od posiadania domu. Określ rodzaj podatku: 

a) VAT 

b) dochodowy 

c) majątkowy 

d) akcyzowy 
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6. Zapotrzebowanie klientów na produkty lub usługi po określonej cenie, w danym czasie  

i miejscu, to: 

a) podaż 

b) popyt 

c) rynek producenta 

d) rynek konsumenta 

 

7. Który z dokumentów reguluje uprawnienia konsumenta: 

a) kodeks pracy  

b) kodeks cywilny 

c) kodeks spółek handlowych 

d) kodeks karny 

 

8. Makroekonomia to: 
a) nauka o tym, jak ludzie radzą sobie z niedoborem 

b) nauka o wzroście gospodarczym i równowadze 

c) nauka o zachowaniu konsumentów i przedsiębiorstw 

d) nauka o niedoborze 

 

9. Równowaga rynkowa oznacza, że: 
a) konsumenci kupują więcej po cenach wyższych niż po niższych 

b) popyt równa się podaży na dane dobra i usługi  

c) popyt równa się cenie na dane dobra i usługi 

d) popyt i podaż równa się cenie na dane dobra i usługi 

 

 

10. Do mocnych stron gospodarki rynkowej należą: 
a) utrzymywanie się na stałym poziomie cen towarów i usług 

b) duża innowacyjność, elastyczność, duża różnorodność dóbr i usług 

c) występowanie dużych różnic majątku i dochodu 

d) występowanie zjawisk destabilizujących 

 

 

11. Firma zawarła z pracownikiem umowę-zlecenie na pewną kwotę. Ustalona przez 

pracodawcę kwota stanowi przychód pracownika, od którego odlicza się koszty 

uzyskania przychodu, które w przypadku umowy-zlecenia wynoszą 20%. Uzyskana 

różnica jest dochodem pracownika. Od tego dochodu pracodawca potrąca na rzecz 

Urzędu Skarbowego 20% podatku dochodowego i wypłaca pracownikowi przychód 

pomniejszony o wysokość podatku. 

Pan Kowalski podpisał z pracodawcą umowę-zlecenie na wykonanie pewnej pracy. 

Otrzymał zapłatę w wysokości 2016zł.  Na jaką kwotę została zawarta umowa z panem 

Kowalskim? Skorzystajcie z informacji podanej powyżej. 

 

Odp: ………………….. 
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12. Pan Stanisław wpłacił do banku 1200 zł na 3 m-ce. Oprocentowanie lokat w stosunku 

rocznym w tym banku jest równe 6%. Oblicz jaką kwotę otrzyma z banku po upływie 

jednego kwartału. W odpowiedzi uwzględnij 20% podatku od odsetek. 

 

Odp: ………………….. 

 

 

13. Dla lokaty trzyletniej w banku A obowiązuje oprocentowanie roczne 18%, przy 

kapitalizacji rocznej. W banku B obowiązuje oprocentowanie roczne 20%, przy 

kapitalizacji po okresie oszczędzania. Wybór, którego banku jest bardziej korzystny A 

czy B? 

 

Odp: ………………….. 

 

14. Klient zawarł z bankiem umowę o udzielenie mu kredytu w wysokości 35 000zł na okres 

dwóch lat, przy oprocentowaniu w skali roku w wysokości 24%. Obliczcie, jaką kwotę 

musi oddać bankowi kredytobiorca, jeśli bank stosuje kapitalizację roczną. 

 

Odp: ………………….. 

 

 

15. Lokata 2400zł oprocentowana jest w wysokości 20% w stosunku rocznym. W banku dla 

tego rodzaju lokaty obowiązuje kapitalizacja półroczna. Obliczcie, ile pieniędzy odbierze 

klient z banku po 2 latach oszczędzania. Wynik podajcie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

Odp: ………………….. 

 

 

 


