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Eliminacje centralne – 2014

Blok: Agrobiznes

1. Funkcję Ministra Finansów w rządzie RP sprawuje:

a) Władysław Kosiniak-Kamysz
b) Jacek Rostowski

c) Mateusz Szczurek
Rafał Trzaskowsk

i
2. W Polsce projekt budżetu państwa przygotowywany jest przez:

a)komisje sejmowe b)Ministerstwo Finansów c)Radę Ministrów d)Sejm

3. Podaj datę wskazaną przez PKW jako termin wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce:

a) 17 maja

b) 18 maja

c) 24 maja
d) 25 maja

4. Wydarzeniem, które uświadomiło rządom państw europejskich konieczność integracji (utworzenia Unii 
Europejskiej), było:

a) I wojna światowa
b) II wojna światowa
c) upadek muru berlińskiego
d) „Jesień Ludów”

5. Realizacja planu Marschala skutkowała utworzeniem:
a) Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
b) Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
c) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
d) Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej

6. Europejski fundusz strukturalny mający na celu przeciwdziałanie bezrobociu, to:

a) Europejski Fundusz Socjalny

b) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

c) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
d) Fundusz Spójności

7. Produkt Narodowy Brutto (PNB) koryguje Produkt Krajowy Brutto (PKB) o:
a) wielkość produkcji
b) dochody netto z własności za granicą
c) podatki pośrednie

koszty wytwarzania
 
8. Kategorią rynku wyróżnianą ze względu na przedmiot obrotu rynkowego jest:

a) rynek hurtowy b) rynek detaliczny c) rynek pracy d) rynek krajowy

9. Prawo popytu mówi, że:

a) każda zmiana ceny powoduje zmianę wielkości popytu
b) zmiana popytu jest wprost proporcjonalna do zmiany ceny
c) zmiana popytu jest odwrotnie proporcjonalna do zmiany ceny
d) zmiana wielkości popytu nie jest uzależniona od zmiany cen

10. Jeżeli konsumenci wydają mniej na produkt w sytuacji spadku jego ceny, to:



a) popyt jest elastyczny

b) popyt jest nieelastyczny

c) popyt jest neutralny

d) popyt jest sztywny

11. Położenie krzywej podaży danego dobra nie jest uzależnione w sposób bezpośredni od:

a) cen surowców wykorzystywanych do produkcji tego 

dobra

b) technologii produkcji

c) dochodów konsumentów

d) liczby dostawców tego produktu na rynek

12. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na produkt X wynosi 2, to wielkość popytu zmienia się:

a)w tym samym kierunku co dochód, ale w większym 
stopniu

b)w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym 
stopniu

c)w odwrotnym kierunku niż dochód

d)w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu

13. Które z wymienionych poniżej dóbr zaliczane jest do tzw. dóbr wolnych?
a) koks węglowy

b)energia słoneczna

c) sprężone powietrze w butlach stalowych
d)woda destylowana

14. Bezrobocie powstające wskutek małej mobilności zawodowej i przestrzennej pracowników, określa się jako:

a) bezrobocie strukturalne

b) bezrobocie koniunkturalne

c) bezrobocie frykcyjne

d) bezrobocie ukryte

15. Naturalna stopa bezrobocia wynosi:

a) 0% b) 4 - 6% c) 7 – 9% d) 10 – 12%

16. Funkcja płatnicza pieniądza  polega na:

a) możliwości zakupu towarów

b) możliwości zakupu towarów i usług

c) możliwości regulowania zobowiązań

d) pomiarze wartości towaru

17. Wprowadzenie cen minimalnych prowadzi zwykle do:

a) niedoborów rynkowych

b) nadwyżek rynkowych

c) nasycenia rynku

d) zmniejszenia ilości równowagi

18. WIBOR oznacza stopę procentową, po której banki są skłonne:
a) udzielić pożyczki klientowi
b) udzielić pożyczki innemu bankowi

c) przyjąć lokatę od innego banku
przyjąć lokatę od klient

a
19. „Kupon obligacji” oznacza jej:

a) oprocentowanie b) wartość nominalną c) cenę rozliczeniową termin wykup
u
20. Akcja daje jej posiadaczowi prawo do:

a) współwłasności spółki
b) udziału w zyskach spółki

c) prawo do zakupu akcji nowej emisji
wszystkich w/w praw

 
21. Przeprowadzenie dodatkowej emisji akcji przez spółkę akcyjną jest uwarunkowane:
a) decyzją zarządu spółki
b) uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy

c) uchwałą rady nadzorczej spółki
d) decyzją rady giełdy GPW S.A.

22. Wyłączne prawo do prowadzenia spraw spółki komandytowej oraz reprezentowania jej na zewnątrz przysługuje:

a) komplementariuszowi
b) komandytariuszowi

c) komplementariuszowi i komandytariuszowi
d) wszystkim wspólnikom 

23. W którym z poniższych punktów wymieniono wyłącznie spółki kapitałowe?

a) spółka jawna i spółka z o. o.

b) spółka komandytowa i spółka akcyjna

c) spółka akcyjna i spółka komandytowo – akcyjna

d) spółka akcyjna i spółka z o. o.



24. Porozumienie zawarte przez dwóch lub większą liczbę sprzedawców, którego celem jest wyeliminowanie 
konkurencji z rynku, czyli dążenie do zapewnienia pozycji dominującej bądź monopolu, to:
a) konsorcjum b) kartel c) fuzja d) franchising

25. Działalność spółki z o. o. reguluje:

a) kodeks spółek handlowych

b) kodeks cywilny

c) Ustawa z dnia 23 grudnia 2000 r. o działalności spółek osobowych. Dz. U. z 2001 r., nr 144

d) Ustawa z dnia 18 lutego 2002 r. Prawo spółek osobowych. Dz. U. z 2002 r., nr 32

26. Uruchomienie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do:

a) Ministerstwa Finansów

b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

c) Głównego Urzędu Statystycznego

d) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

27. Istotą zasady samofinansowania przedsiębiorstwa jest:
a) prowadzenie działalności bez żadnych zobowiązań finansowych
b) unikanie korzystania z kredytów bankowych

c) pokrywanie swoich wydatków z przychodów własnych

d) terminowe odprowadzanie podatków określonych w ustawie 

28. Rozpiętość kierowania oznacza:
a) liczbę osób podlegających jednemu przełożonemu

b) liczbę szczebli zarządzania podlegających jednemu przełożonemu
c) liczbę wszystkich pracowników podlegających centralnemu kierownictwu organizacji
d) liczbę komórek organizacyjnych występujących w organizacji

29. Pozycja strategiczna wynikająca z analizy SWOT, wskazująca na to, iż w przedsiębiorstwie mocne strony przeważają nad 
słabymi, a w otoczeniu zagrożenia nad szansami, oznaczana jest następującym symbolem literowym:

a) SO b) ST c) WO d) WT

30. Podstawowym działaniem przedsiębiorstwa o orientacji marketingowej jest:
a) dostarczanie produktu masowego po niskiej cenie 
b) analizowanie potrzeb i oczekiwań nabywców
c) stosowanie intensywnej promocji
d) dostarczanie produktu wytworzonego przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych

31. Przedsiębiorstwa obsługujące tę samą grupę klientów co firma X,  stosujące podobną do niej strategię marketingową, będą 
przez tę firmę identyfikowane jako:

a) sprzedawcy substytutów
b) konkurenci bezpośredni

c) konkurenci potencjalni
d) konkurenci doskonali

32. Zastosowanie nowego wzornictwa lub nowego materiału produktu jest jednym z wariantów strategii:
a) rozwoju rynku
b) produktu

c) promocji
d) nadawania znaku towarowego

33. Rodzaj rabatu udzielanego dystrybutorowi produktu w zamian  za realizowane przez niego funkcje promocyjne, to:
a) rabat typu skonto
b) rabat ilościowy

c) rabat sezonowy
d) rabat funkcjonalny

34. Kanał dystrybucyjny składający się z niezależnych firm zawierających pomiędzy sobą transakcje wolnorynkowe, 
negocjujących każdorazowo wszystkie warunki tych transakcji, to:



a) kanały bezpośrednie
b) kanały korporacyjne

c) kanały konwencjonalne
d) kanały kontraktowe

35. Strategię dystrybucji stosowaną w odniesieniu do tzw. dóbr wybieralnych (np. sprzęt RTV) określa się jako:
a) strategię intensywną
b) strategię selektywną

c) strategię wyłączną
d) strategię pośrednią

36. Liczba podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach dystrybucji (np. w sprzedaży detalicznej) pozwala 
wyodrębnić:
a) długie i krótkie kanały dystrybucyjne
b) wąskie i szerokie kanały dystrybucyjne

c) korporacyjne i konwencjonalne kanały dystrybucyjne
d) intensywne i selektywne kanały dystrybucyjne

37. Najstarszym instrumentem promocyjnym jest:
a) reklama
b) promocja sprzedaży

c) lokowanie produktu w programach TV
sprzedaż osobist

a
38. Informacje marketingowe o charakterze wtórnym mogą być pozyskiwane z:
a) wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstwa
b) literatury specjalistycznej
c) roczników i innych opracowań statystycznych GUS
ze wszystkich źródeł wymienionych w punktach a), b) i c
)
39. Liczba gospodarstw domowych obecnych na danym rynku jest miernikiem :
a) dynamiki rynku
b) chłonności rynku

c) wielkości rynku
d) rentowności działań na danym rynku

40. Do typowych wartości marketingowych przedsiębiorstwa zalicza się:
a) wartość aktywów niematerialnych i prawnych
b) wartość majątku trwałego ogółem

c) wartość produkcji w toku
wartość mark

i
41. Koszty usuwania skutków zdarzeń losowych zaliczane są do:

a) kosztów usług obcych

b) pozostałych kosztów operacyjnych

c) kosztów finansowych

d) strat nadzwyczajnych

42. W przedsiębiorstwie przetwórczym układ funkcjonalny kosztów obejmuje:

a) koszty zakupu surowców i materiałów

b) koszty zużycia materiałów i energii

c) wynagrodzenia pracowników

d) świadczenia na rzecz pracowników

43. Wskaźnik rentowności produkcji oblicza się wg wzoru:
a) zysk c) zysk

x 100% x 100%
koszty produkcji wartość środków trwałych i obrotowych

b) wartość produkcji d) zysk
x 100% x 100%

całkowite koszty produkcji wartość produkcji

44. Wskaźnik informujący o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty kredytów wraz z odsetkami, to:

a) wskaźnik wiarygodności kredytowej
b) wskaźnik ogólnego zadłużenia

c) wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
d) wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

45. Rzeczową formą zabezpieczenia kredytu bankowego jest:

a) poręczenie
b) weksel

c) blokada środków na rachunku bankowym
d) gwarancja bankowa

46. Stosunek sumy, którą płaci pożyczkobiorca za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału, to:

a) stopa dyskontowa b) stopa redyskontowa c) stopa procentowa d) stopa zysku  

47. Urządzenie księgowe stosowane do odzwierciedlania stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub 
wyniku, to:

a) bilans b) saldo c) storno d) konto 

48.  Zasada rachunkowości  polegająca  na ujmowaniu w księgach rachunkowych wszystkich przychodów i  kosztów 
dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, określana jest jako:



a) zasada ostrożnej wyceny b) zasada ciągłości c) zasada istotności d) zasada memoriału 

49. Metoda obliczania amortyzacji polegająca na stosowaniu odpisów amortyzacyjnych, których wysokość stopniowo 
ulega obniżeniu, to: 
a) metoda progresywna b) metoda inwestycyjna c) metoda degresywna d) metoda liniowa

50. Podatek od nieruchomości należy do grupy:
a) podatków obciążających koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego
b) podatków zmniejszających przychody ze sprzedaży
c) podatków zmniejszających dochody jednostki
d) podatków od towarów i usług

51. Wskaźnik DFL jest miarą:
a) zysku operacyjnego b) dźwigni operacyjnej c) dźwigni finansowej d) dźwigni całkowitej

52. Do aktywów trwałych przedsiębiorstwa nie można zaliczyć:

a) środków trwałych w budowie
b) budynków i budowli

c) wyrobów gotowych
d) wartości niematerialnych i prawnych

53. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia majątkowego, to:
a) suma składek wnoszonych w trakcie okresu ubezpieczeniowego
b) najwyższa kwota odszkodowania, która może zostać wypłacona w sytuacji wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
c) najniższa kwota odszkodowania, która może być wypłacona w sytuacji wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
d) wysokość składki kwartalnej wynikającej z zapisów polisy ubezpieczeniowej

54.  Nawiązywanie  stosunku  ubezpieczeniowego  z  mocy  prawa  oraz  wnoszenie  składek  ubezpieczeniowych  przez 
pracodawcę, charakteryzuje:
a) ubezpieczenie gospodarcze
b) ubezpieczenie majątkowe

c) ubezpieczenie społeczne
d) ubezpieczenie NNW

55. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych należy do grupy ubezpieczeń:
a) majątkowych dobrowolnych
b) majątkowych obowiązkowych

c) osobowych na życie
d) wypadkowych nnw

56. W gospodarstwie rolnym koszt ubezpieczenia budynków inwentarskich zaliczamy do kosztów:
a) zmiennych b) marginalnych c) jednostkowych d) stałych

57. Liczba sztuk zwierząt gospodarskich danego gatunku, która przeszła przez określoną klasę w ciągu jednego 
roku, to:
a) obrót stada
b) przelotowość stada

c) stan średni roczny zwierząt
d) obrót sztuk żywieniowych

58. Zużycie produkcyjne produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie oraz materiałów i usług 
pochodzących z zakupu (np. paliwa, energii, usług mechanizacyjnych), określa się jako:

a) zużycie wewnętrzne

b) zużycie pośrednie

c) nakłady materialne
nakłady niematerialn

e
59. Zgodnie ze stosowanymi przez GUS współczynnikami przeliczeniowymi ludności rolniczej czynnej zawodowo 
na osoby pełnosprawne, mężczyźnie w wieku 35 lat pracującemu w gospodarstwie odpowiada współczynnik:
a) 0,8 b) 1,0 c) 0,9 d) 0,7

60. Dochód rolniczy powiększony o dochody uzyskiwane przez rolnika i członków jego rodziny poza 
gospodarstwem rolniczym, określa się jako:
a) dochód globalny b) dochód osobisty c) dochód czysty d) produkcja czysta


