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EGZAMIN

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRÓBNY STYCZEŃ-CZERWIEC 2010

ETAP PISEMNY

Instrukcja dla zdającego:

1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią ilość stron. Ewentualny brak

stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:

  - wpisz symbol cyfrowy zawodu,

  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

  - wpisz swój numer PESEL,

  - wpisz swoją datę urodzenia,

  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.

3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20

zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co

najmniej 6 punktów z części II.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym

tuszem/atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im

następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI:

 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy

wybrałeś odpowiedź "A":

 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz

odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE

ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ

ODPOWIEDZI.   

Powodzenia!
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CZĘŚĆ I

 

Zadanie 1.

 

Do zadań samorządu gminy należy między innymi

 

A. nadzorowanie funkcjonowania systemu podatkowego.

B. prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi.

C. budowanie na danym terenie dróg, lokalnych mostów, wodociągów.

D. załatwianie spraw karno-skarbowych.

Zadanie 2.

 

Przedstawiony fragment to roczne zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od

osób fizycznych sporządzone dla Pana Kowalskiego. Pan Kowalski samodzielnie rozlicza się z

podatku z urzędem skarbowym. Jaką kwotę i w którym polu powinien wpisać podatnik w tym

zeznaniu podatkowym?

 

 

A. 20 300 zł w polu nr 4 (nadpłata).

B. 700 zł w polu nr 3 (do zapłaty).

C. 20 300 zł w polu nr 3 (do zapłaty).

D. 700 zł w polu nr 4 (nadpłata).

Zadanie 3.

 

Rynek pracodawcy charakteryzuje się

 

A. wyższym popytem na pracę od jej podaży.

B. równowagą między popytem na pracę, a jej podażą.

C. wyższą podażą pracy od popytu na nią.

D. brakiem zależności miedzy popytem na pracę, a jej podażą.

Zadanie 4.

 

W tabeli przedstawiono wybrane pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa "Barter". Z

analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, ze rentowność sprzedaży w badanym okresie

 

 

A. spadła o 15%

B. spadła o 5%
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C. wzrosła o 15%

D. wzrosła o 5%

Zadanie 5.

 

Koszty poniesione na wytworzenie 80 szt. wyrobów gotowych i 40 szt. produktów

niezakończonych przerobionych w 50% wynoszą 2 000 zł. Oblicz jednostkowy techniczny

koszt wytworzenia wyrobu gotowego.

 

A. 19,00 zł

B. 16,67 zł

C. 20,00 zł

D. 25,53 zł

Zadanie 6.

 

Zestawienie obrazuje rzeczywiste i księgowe stany zapasów wyrobów gotowych w magazynie.

Wartość niedoboru wyrobów gotowych wynosi

 

 

A. 120 zł

B. 150 zł

C. 100 zł

D. 170 zł

Zadanie 7.

 

Przedsiębiorstwo "OMEGA" w roku 2004 zatrudniało przeciętnie 100 pracowników. W ciągu

roku przyjęto do pracy 20 osób, a zwolniono 10, co oznacza, ze 30% pracowników zmieniło

pracę. Do obliczań wykorzystano wskaźnik

 

A. rotacji kadr.

B. przyjęć pracowników.

C. struktury kadr.

D. zwolnień pracowników,

Zadanie 8.

 

Na podstawie raportu kasowego nr 5 z dnia 20 maja 2005 r. stan kasy na koniec dnia wynosi
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A. 300 zł

B. 500 zł

C. 420 zł

D. 200 zł

Zadanie 9.

 

Tabela przedstawia wartość aktywów obrotowych w spółce "Wera" na początek i koniec 2004

roku. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że w badanym okresie

 

 

A. wartość inwestycji krótkoterminowych na koniec roku uległa zwiększeniu o 5%

B. udział zapasów w strukturze majątku zmniejszył się o 10%

C. największy udział w strukturze majątku stanowią należności krótkoterminowe.

D. wartość należności krótkoterminowych uległa zmniejszeniu o 8000 zł

Zadanie 10.

 

Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zaliczamy do ubezpieczeń

 

A. na życie.

B. społecznych.

C. zdrowotnych.

D. majątkowych.

Zadanie 11.

 

Do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi

 

A. dokonywanie wymiaru i poboru podatków oraz opłat.

B. prowadzenie ubezpieczeń majątkowych.

C. zawieranie transakcji papierami wartościowymi.

D. realizacja świadczeń emerytalnych i rentowych.
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Zadanie 12.

 

Dywidendę wypłaca się

 

A. pracownikom przedsiębiorstwa państwowego.

B. akcjonariuszem spółki akcyjnej.

C. członkom spółdzielni.

D. wspólnikom w spółce jawnej.

Zadanie 13.

 

Przedsiębiorstwo "Agwa" produkuje masowo wyroby gotowe na dwóch wydziałach

produkcyjnych. Tabela przedstawia wielkość produkcji osiągniętą w maju i koszty

wytworzenia na poszczególnych wydziałach tego przedsiębiorstwa. Na podstawia danych,

ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów produkowanych na wydziale II.

 

 

A. Wynosi on 22 zł

B. Jest taki sam na obu wydziałach.

C. Wynosi on 20 zł

D. Jest wyższy niż na wydziale I.

Zadanie 14.

 

Moment bilansowy to

 

A. dzień, na który sporządza się bilans.

B. data sporządzenia bilansu.

C. dzień złożenia podpisu przez głównego księgowego.

D. data zatwierdzenia bilansu przez zarząd.

Zadanie 15.

 

Odzieżowe przedsiębiorstwo produkcyjne zakupiło 1 000 mb tkaniny w cenie 10 zł/mb.

Opłaciło również ubezpieczenie towaru podczas transportu w wysokości 200 zł. Do bilansu

wpisano wartość materiałów równą 10 200 zł, co oznacza, że obliczeń dokonano w cenie

 

A. sprzedaży.

B. nabycia.

C. zakupu.

D. ewidencyjnej.

Zadanie 16.

 

Przedsiębiorstwo uzyskało kredyt na okres dwóch lat w wysokości 50 000 zł. Z umowy

kredytu wynika, że jest on oprocentowany według stałej stopy procentowej w wysokości 15%
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w stosunku rocznym, a odsetki naliczane są od wartości kredytu po każdym roku. W

momencie całkowitej spłaty kredytu wartość zapłaconych odsetek wyniesie

 

A. 15 000 zł

B. 7 500 zł

C. 57 000 zł

D. 65 000 zł

Zadanie 17.

 

Przedsiębiorstwo "Galant" zajmuje się wytwarzaniem obuwia skórzanego. W bilansie skóra

zakupiona do produkcji zostanie wykazana jako

 

A. wartości niematerialne i prawne.

B. środki trwałe.

C. materiały na składzie.

D. inwestycje krótkoterminowe.

Zadanie 18.

 

Program komputerowy stosowany w księgowości przedsiębiorstwa należy ująć w bilansie jako

 

A. wartości niematerialne i prawne.

B. środki trwałe.

C. wyroby gotowe.

D. inwestycje krótkoterminowe.

Zadanie 19.

 

Przedstawiony dowód księgowy służy do rozliczeń między kontrahentami. Jest on podstawą

 

 

A. przyjęcia do magazynu zakupionych od dostawcy materiałów.

B. zmiany stanu środków pieniężnych na koncie "rachunek bieżący".

C. wydania towarów z magazynu w celu sprzedaży odbiorcom.

D. zaliczenia w koszty działalności zużytej energii elektrycznej.

Zadanie 20.

 

Który zapis wartości rocznych stawek amortyzacji odzwierciedla zastosowanie liniowej metody

naliczania wartości zużycia danego środka trwałego?

 

A. 120,120,120,120.

B. 240,120,60,30.

C. 300,320,340,360.
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D. 100,80,50,120.

Zadanie 21.

 

Narzeczeni zgłosili się do małego zakładu krawieckiego w celu uszycia sukni ślubnej i

garnituru według wzorów uzgodnionych z właścicielem zakładu. Jaką metodę kalkulacji

zastosuje wykonawca, aby ustalić jednostkowy koszt wytworzenia strojów?

 

A. Podziałową ze współczynnikami.

B. Podziałową prostą.

C. Doliczeniową (zleceniową).

D. Doliczeniową asortymentową.

Zadanie 22.

 

Wyrazem szczególnej ochrony pracy kobiet, zgodnie z Kodeksem pracy, jest zakaz

zatrudniania kobiety ciężarnej

 

A. tylko w godzinach nadliczbowych.

B. bez jej zgody w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

C. w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

D. tylko w porze nocnej.

Zadanie 23.

 

Na podstawie schematu przedstawiającego klasyfikację spółek, wskaż spółki osobowe.

 

 

A. Spółka jawna i spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością.

B. Spółka jawna i spółka akcyjna.

C. Spółka jawna i spółka komandytowa.

D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka cywilna.

Zadanie 24.

 

Zestawienie dochodów i wydatków państwa w danym roku kalendarzowym przedstawia

 

A. dług krajowy skarbu państwa.

B. budżet państwa.
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C. bilans handlowy państwa.

D. bilans płatniczy państwa.

Zadanie 25.

 

W przedsiębiorstwie przeprowadzana jest ewakuacja pracowników z budynku. Wszystkie drogi

ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej są oznakowane. Która z tablic oznacza

kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo?

 

 

A. A

B. B

C. C

D. D

Zadanie 26.

 

W bilansie przedsiębiorstwa odnotowano w grupie zobowiązań, zobowiązania krótkoterminowe

wartości 85000 zł, w tym zobowiązania wobec

 - dostawców - 46 750 zł 

 - budżetu - 34 000 zł 

 - pracowników - 4 250 zł 

 Oblicz, ile wynosi udział zobowiązań wobec kontrahentów w wartości zobowiązań ogółem

 

A. 40%

B. 60%

C. 50%

D. 55%

Zadanie 27.

 

Wykres przedstawia zależność miedzy kosztami zmiennymi, a rozmiarami produkcji w

przedsiębiorstwie. Wynika z niego, że koszty produkcji w tym przedsiębiorstwie
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A. rosną szybciej niż wielkość produkcji.

B. rosną wolniej niż wielkość produkcji.

C. są stałe bez względu na wielkość produkcji.

D. rosną wprost proporcjonalnie do wielkości produkcji.

Zadanie 28.

 

Na skutek uszkodzenia instalacji elektrycznej w dziale marketingu zgasły wszystkie punkty

świetlne. Naprawy instalacji elektrycznej może dokonać

 

A. osoba posiadająca umiejętność dokonywania napraw sieci elektrycznej.

B. osoba posiadająca stosowne uprawnienia energetyczne.

C. wyznaczony pracownik po otrzymaniu polecenia od przełożonego.

D. pracownik przeszkolony w tym zakresie przez przełożonego.

Zadanie 29.

 

Jednostki gospodarcze, których podstawą działalności jest świadczenie usług, to

 

A. przedsiębiorstwo transportowe, bank i hotel.

B. huta żelaza, hurtownia i zakład energetyczny,

C. przedsiębiorstwo handlowe i gospodarstwo rolne.

D. fabryka makaronu i zakłady naprawcze.

Zadanie 30.

 

W tabeli przedstawiono wybrane zadania czterech instytucji. Która z nich jest bankiem?

 

 

A. B

B. A

C. C

D. D

Zadanie 31.

 

Wykres ukazuje zależność między wielkością sprzedaży a kosztami i wartością sprzedaży w

wybranym przedsiębiorstwie. W punkcie "A" zwanym "progiem rentowności" przedsiębiorstwo
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A. jest w stanie pokryć jedynie koszty stałe.

B. osiąga zysk dodatni.

C. osiąga zysk równy "zero".

D. jest w stanie pokryć jedynie koszty zmienne.

Zadanie 32.

 

Który wynik rotacji zapasów w dniach oznacza najszybszą wymianę zapasów w

przedsiębiorstwie.

 

A. 8 dni

B. 7 dni

C. 6 dni

D. 5 dni

Zadanie 33.

 

Jaka jest treść operacji nr 1 zapisanej na kontach księgowych?

 

 

A. Wpływ należności od dostawcy za sprzedane produkty.

B. Uregulowanie zobowiązania zgodnie z fakturą za zakupione materiały.

C. Otrzymanie faktury od dostawcy za zakupione materiały płatnej przelewem.

D. Wpływ środków pieniężnych od dostawcy.

Zadanie 34.

 

Podczas pracy na stanowisku komputerowym pracownik szczególnie narażony jest na

 

A. uszkodzenia narządu słuchu.

B. długotrwały ból nóg.

C. długotrwały ból głowy.

D. uszkodzenia narządu wzroku.

Zadanie 35.
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W tabeli podano wybrane pozycje bilansowe przedsiębiorstwa "Żabka". W wyniku analizy

zawartych w niej danych stwierdzono, że wskaźnik płynności finansowej przedsiębiorstwa

 

 

A. obniżył się o 0,3.

B. obniżył się o 0,5.

C. wzrósł o 0,5.

D. wzrósł o 0,3.

Zadanie 36.

 

Do zadań Ministerstwa Finansów należy między innymi

 

A. opracowanie projektu budżetu państwa.

B. prowadzanie rozliczeń z płatnikami składek ubezpieczenia społecznego.

C. regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie.

D. ustalanie zasad tworzenia rezerwy obowiązkowej banków.

Zadanie 37.

 

Sklep obuwniczy sprzedał w okresie miesiąca 220 par butów damskich, 160 par męskich i 100

par dziecięcych. Udział butów dziecięcych w ogólnej liczbie sprzedanych par wynosił

 

A. 40%

B. 10%

C. 30%

D. 20%

Zadanie 38.

 

Dobra ekonomiczne zaspokajające potrzeby ludzkie można wytworzyć w procesie

 

A. wymiany.

B. produkcji.

C. podziału.

D. pracy.

Zadanie 39.

 

Podczas archiwizacji dokumentów o wartości użytkowej dla danego przedsiębiorstwa stosuje

się oznaczenia kategorii akt. Kategoria akt B5 oznacza dokumenty, których okres

przechowywania wynosi

 

A. 5 lat.

B. 4 lata

C. 6 lat.

D. 3 lata.
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Zadanie 40.

 

Przedstawiona karta ewidencji ilościowo-wartościowej pochodzi z magazynu przedsiębiorstwa

produkcyjnego. Na podstawie danych zawartych w karcie określ, ile sztuk wyrobów gotowych

"B" przyjęto do magazynu do dnia 27 stycznia.

 

 

A. 3 500 szt.

B. 5 050 szt.

C. 6 500 szt.

D. 2 500 szt.

Zadanie 41.

 

Przełożony, który kieruje zespołem, stosując bodźce negatywne, narzucając zakres czynności,

nie dopuszczając podwładnych do udziału w podejmowaniu decyzji i nie podając kryteriów

oceny, to

 

A. demokrata.

B. autokrata.

C. liberał.

D. doradca.

Zadanie 42.

 

Tabela zawiera dane bilansowe hurtowni "OMEGA". Na jej podstawie można stwierdzić, że

rentowność kapitału całkowitego tego przedsiębiorstwa
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A. spadła o 10%

B. spadła o 20%

C. wzrosła o 10%

D. wzrosła o 20%

Zadanie 43.

 

Obowiązek ujęcia operacji gospodarczych w księgach tego okresu, w którym powstały,

niezależnie od terminu zapłaty, wynika z zasady

 

A. memoriału.

B. ostrożności.

C. periodyzacji.

D. wiernego obrazu.

Zadanie 44.

 

Materiały wydane z magazynu i zużyte w procesie produkcji oznaczają dla przedsiębiorstwa

 

A. przychód.

B. zobowiązanie.

C. koszt.

D. wydatek.

Zadanie 45.

 

Tabela przedstawia przeciętny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie produkcyjnym w 2004

roku. Udział pracowników produkcyjnych w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosi

 

 

A. 80%

B. 50%

C. 60%

D. 40%

Zadanie 46.

 

Przedstawiony dokument obrazuje część sprawozdania finansowego spółki "Fosa". Przy jego
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sporządzeniu zastosowano zasadę równowagi bilansowej, która polega na tym, że

 

 

A. wartość majątku przedsiębiorstwa równa się wartości majątku obrotowego.

B. wartość aktywów trwałych równa się wartości kapitałów własnych.

C. wartość aktywów obrotowych równa się wartości kapitałów obcych.

D. wartość majątku przedsiębiorstwa jest równa wartości jego źródeł finansowania.

Zadanie 47.

 

Zapis księgowy przy wykorzystaniu liczb ujemnych, dokonywany na tych samych kontach i po

tych samych stronach, na których powstał zapis błędny, nosi nazwę

 

A. storna czarnego.

B. storna czarnego częściowego.

C. korekty.

D. storna czerwonego.

Zadanie 48.

 

Który przykład przedstawia parę dóbr komplementarnych?

 

A. Stół i krzesło.

B. Książka i radio.

C. Komputer i monitor.

D. Samochód i rower.

Zadanie 49.

 

Wartość sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie "Gerta" wyniosła w 2003 roku 200 000 zł,

a w 2004 roku wzrosła do 240 000 zł. Stąd wartość sprzedaży produktów w 2004 r. stanowi
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120% sprzedaży z roku 2003 r. Do obliczeń zastosowano wskaźnik

 

A. struktury.

B. płynności finansowej.

C. rotacji zapasów.

D. dynamiki.

Zadanie 50.

 

Papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, potwierdzający zaciągnięcie pożyczki na

okres powyżej jednego roku, to

 

A. obligacja.

B. akcja.

C. weksel skarbowy.

D. bony pieniężne NBP.
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KLUCZ ODPOWIEDZI

Zawód: technik ekonomista

Symbol cyfrowy:
341[02]

Wersja arkusza:
R98NIPCB

Nr

zad.

Poprawna

odpowiedź

1 C

2 B

3 A

4 D

5 C

6 C

7 A

8 D

9 D

10 B

11 D

12 B

13 A

14 A

15 B

16 A

17 C

18 A

19 B

20 A

21 C

22 C

23 C

24 B

25 A

Nr

zad.

Poprawna

odpowiedź

26 D

27 D

28 B

29 A

30 C

31 C

32 D

33 B

34 D

35 D

36 A

37 D

38 B

39 A

40 C

41 B

42 C

43 A

44 C

45 C

46 D

47 D

48 C

49 D

50 A
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