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Część I

RepetytoRium

A.35.1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

1. Podstawy prawa
Prawo – to normy (reguły) ustanowione lub uznane przez organy państwa w danej kulturze, 
ujęte w określone ramy i skierowane do społeczeństwa.

Normy społeczne:
•	 moralne – zalecenia dotyczące zachowania ludzi z punktu widzenia powszechnie uznanego do-

bra i zła; sankcje za nieprzestrzeganie to np. odrzucenie przez innych członków społeczeństwa;
•	 obyczajowe – zalecenia, które wskazują, jak postępować i jakiego postępowania unikać 

w konkretnej sytuacji; sankcje ustalane przez społeczeństwo;
•	 religijne – zakazy i nakazy obowiązujące wyznawców danej religii; sankcje za nieprzestrze-

ganie mogą spotkać człowieka po śmierci.

Norma prawna – reguła postępowania, ustanowiona przez kompetentny organ państwa. Skiero-
wana do abstrakcyjnego adresata, określająca tryb postępowania w danej sytuacji.

Norma prawna składa się z:
•	 hipotezy – wskazuje krąg adresatów oraz okoliczności zastosowania;
•	 dyspozycji – wyznacza sposób postępowania sformułowany w postaci dozwolenia, zakazu 

lub nakazu;
•	 sankcji – określa konsekwencję naruszenia dyspozycji.

Akt normatywny – dokument wydany przez odpowiedni organ władzy publicznej, który zawiera 
normy ujęte w formie przepisów prawnych.

Dzienniki urzędowe:
•	 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;
•	 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
•	 dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej;
•	 dzienniki urzędowe urzędów centralnych;
•	 wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Stosunek prawny – rodzaj stosunku społecznego, który podlega regulacji przez normy prawne:
•	 cywilnoprawny – równorzędność stron stosunku, dobrowolność nawiązania, swobodnie 

określony przedmiot stosunku, sankcja nieważności lub egzekucyjna;
•	 administracyjny – brak równorzędności stron, organ administracyjny jest nadrzędny, brak 

dobrowolności nawiązania, przedmiot stosunku określany przez przepisy bezwzględnie 
obowiązujące.

Źródła prawa powszechnie obowiązującego:
•	 konstytucja;
•	 ratyfikowane umowy międzynarodowe;
•	 ustawy;
•	 rozporządzenia;
•	 akty prawa miejscowego.
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Funkcje prawa:
•	 organizacyjna;
•	 stabilizacyjna;
•	 innowacyjna;
•	 ochronna;
•	 rozwiązywania konfliktów i sporów;
•	 represyjna;
•	 rozdzielcza;
•	 wychowawcza.

Prawo konstytucyjne

Zasady funkcjonowania państwa:
•	 suwerenności narodu;
•	 pluralizmu;
•	 państwa prawnego;
•	 podziału władzy;
•	 nadrzędnej roli konstytucji;
•	 decentralizacji władzy;
•	 społecznej gospodarki rynkowej.

Trójpodział władzy:
•	 ustawodawcza – Sejm i Senat;
•	 wykonawcza – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów z administracją 

rządową;
•	 sądownicza – sądy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

Prawo cywilne

Zdolność prawna – osoba fizyczna nabywa zdolność prawną w momencie urodzenia, a kończy 
się ona w chwili śmierci.

Zdolność do czynności prawnych:
•	 pełna zdolność do czynności prawnych – osoba fizyczna nabywa ją po osiągnięciu 18. roku życia;
•	 ograniczona zdolność do czynności prawnych – osoba fizyczna uzyskuje ją w momencie 

ukończenia 13. roku życia.

Rodzaje ubezwłasnowolnienia:
•	 całkowite – z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń 

psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem;
•	 częściowe – z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń 

psychicznych osobie jest potrzebna pomoc w prowadzeniu jej spraw.

Osoba prawna – jednostka organizacyjna wyodrębniona strukturalnie i majątkowo, powstała 
w celu realizacji określonych zadań gospodarczych lub społecznych.

Pełnomocnictwo – reprezentowanie, przez osobę zwaną przedstawicielem, innej osoby przy 
dokonywaniu czynności prawnych.

Rodzaje pełnomocnictwa:
•	 ogólne – dokonywanie czynności zwykłego zarządu majątkiem;
•	 rodzajowe – upoważnia pełnomocnika do dokonywania czynności powtarzalnych, określo-

nych w pełnomocnictwie;
•	 szczególne – upoważnia do dokonania jednej, określonej czynności prawnej, przekraczającej 

zakres zwykłego zarządu.
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Część II

testy

test 1

Zadanie 1
Na podstawie zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy ustal okres wypowiedzenia umowy 
o pracę pracownika, zatrudnionego od 01.01.2015 r. w tym samym zakładzie pracy na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika 
w dniu 31.01.2017 r.

Art. 34
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

(…)
Art. 36

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej 
na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia wyniesie
A. 1 tydzień.
B. 2 tygodnie.
C. 1 miesiąc.
D. 3 miesiące.

test 1. Zadanie 1 A B C D

Zadanie 2
Uporczywe, długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, powodujące zaniżenie własnej 
wartości (np. zawodowej) to definicja charakteryzująca

A. mobbing.
B. arbitraż.
C. mediacje.
D. negocjacje twarde.

test 1. Zadanie 2 A B C D
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Zadanie 3
Kiedy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą?

A. W dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej

B.  W dniu otwarcia rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
C.  W dniu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP
D.  W dniu uzyskania numeru statystycznego REGON

test 1. Zadanie 3 A B C D

Zadanie 4
Pracownikiem jest osoba, która

A. ukończyła 16. rok życia oraz jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
B. ukończyła 18. rok życia oraz jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
C. ukończyła 18. rok życia oraz jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło.
D. ukończyła 16. rok życia oraz jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia.

test 1. Zadanie 4 A B C D

Zadanie 5
Działalnością gospodarczą jest

A. przeprowadzenie festynu w przedszkolu przez personel.
B. przekazanie darowizny na rzecz domu dziecka.
C. jednorazowa sprzedaż butów za pośrednictwem portalu aukcyjnego.
D. comiesięczne prowadzenie księgowości szewcowi.

test 1. Zadanie 5 A B C D

Zadanie 6
Wspólne poszukiwanie porozumienia i rozwiązań, które są akceptowane przez wszystkie strony 
i każdej z nich przynoszą korzyść, to

A. negocjacje miękkie.
B. negocjacje twarde.
C. negocjacje społeczne.
D. negocjacje rzeczowe.

test 1. Zadanie 6 A B C D

Zadanie 7
W jakiej formie uchwalany jest budżet państwa?

A. W formie rozporządzenia
B. W formie obwieszczenia
C. W formie ustawy budżetowej
D. W formie zarządzenia

test 1. Zadanie 7 A B C D
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Zadanie 8
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy sprawuje

A. Ministerstwo Pracy.
B. sąd pracy.
C. Państwowa Inspekcja Pracy.
D. powiatowa inspekcja pracy.

test 1. Zadanie 8 A B C D

Zadanie 9
Władzę ustawodawczą w Polsce sprawuje(-ą)

A. Prezydent RP.
B. Prezes Rady Ministrów.
C. Sejm i Senat.
D. Naczelny Sąd Administracyjny.

test 1. Zadanie 9 A B C D

Zadanie 10
Organem wykonawczym gminy jest

A. wójt.
B. przewodniczący gminy.
C. starosta.
D. wojewoda.

test 1. Zadanie 10 A B C D

Zadanie 11
Cechami podatku są

A. charakter pieniężny, obowiązkowość, odpłatność, przymusowość.
B.  charakter pieniężny, obowiązkowość, nieodpłatność, przymusowość.
C.  charakter pieniężny, dwustronność, nieodpłatność, przymusowość.
D.  charakter pieniężny, dwustronność, odpłatność, przymusowość.

test 1. Zadanie 11 A B C D

Zadanie 12
Do podatków majątkowych zaliczamy

A. podatek od towarów i usług, podatek tonażowy, podatek rolny.
B. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od gier, podatek od nieruchomości.
C. podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportu, podatek leśny.
D. podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych.

test 1. Zadanie 12 A B C D



38 Część II. Testy

Zadanie 13
W magazynie Przedsiębiorstwa Handlowego „Miś Kolargol” Jan Nowak towary są wydawane 
i wyceniane metodą LIFO. Stan towarów na dzień 1 maja 2016 r. wynosił 0. W maju zakupiono 
oraz przyjęto na podstawie dowodów PZ wazony szklane w ilościach przedstawionych w tabeli.

Data Dowód ilość Jednostka miary Cena zakupu netto w zł Wartość w zł

05.05.2016 r. PZ 1/05/2016 100 szt 5,00 500,00 

10.05.2016 r. PZ 2/05/2016 50 szt. 7,00 350,00

15.05.2016 r. PZ 3/05/2016 75 szt. 8,00 600,00

W dniu 20.05.2016 r. wydano odbiorcy na podstawie dowodu WZ 90 szt. wazonów. Ustal wartość 
wydanych wazonów.

A. 705,00 zł
B. 450,00 zł
C. 579,60 zł
D. 580,00 zł

test 1. Zadanie 13 A B C D

Zadanie 14
Do elementów bezpośredniego otoczenia przedsiębiorcy zaliczamy

A. czynniki demograficzne.
B. lokalne instytucje i samorządy.
C. czynniki ekonomiczne.
D. czynniki przyrodnicze.

test 1. Zadanie 14 A B C D

Zadanie 15
Do spółek handlowych zaliczamy

A. spółki: cywilną, jawną, partnerską.
B. spółki: cywilną, jawną, komandytową.
C. spółki: partnerską, cywilną, komandytową.
D. spółki: partnerską, jawną, komandytową.

test 1. Zadanie 15 A B C D

Zadanie 16
Faza III cyklu życia produktu charakteryzuje się

A. stosunkowo niską sprzedażą i dużymi nakładami na reklamę.
B. szybkim tempem wzrostu sprzedaży, co wpływa na systematyczny wzrost zysków.
C. zahamowanie dynamicznego tempa sprzedaży i nasycenie rynku produktem.
D. zakończeniem cyklu życia produktu i spadkiem sprzedaży.

test 1. Zadanie 16 A B C D
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Zadanie 17
Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą od 01.01.2016 r. Dochody osiągane przez niego 
z działalności gospodarczej są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych. Jakie zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego i w jakim terminie powinien 
złożyć Jan Kowalski za 2016 rok?

A. PIT-28 do 31.01.2017 r.
B. PIT-36 do 31.01.2017 r.
C. PIT-28 do 30.04.2017 r.
D. PIT-36 do 30.04.2017 r.

test 1. Zadanie 17 A B C D

Zadanie 18
Za styczeń 2017 r. pracownik miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 2200 zł netto. Do pra-
codawcy wpłynęło jednak zajęcie komornicze z tytułu niezapłaconych przez pracownika alimen-
tów w wysokości 1400 zł. Jaką kwotę miesięcznie może potrącić pracodawca z wynagrodzenia 
pracownika na poczet zajęcia komorniczego z tytułu niezapłaconych alimentów?

A. 1320 zł
B. 1400 zł
C. 1100 zł
D. 1760 zł

test 1. Zadanie 18 A B C D

Zadanie 19
Zamieszczony poniżej formularz jest wykorzystywany do potwierdzenia

WZ nr 
Wydano na zewnątrz

Nazwa odbiorcy

Data wystawienia

Lp. Nazwa materiału symbol 
indeksu

ilość
Cena Wartość

żądana j.m. wydana

RAZem

Wydał Zatwierdził Odebrał Uwagi

A. sprzedaży towarów.
B. zakupu towarów.
C. wydania sprzedanych towarów.
D. przyjęcia sprzedanych towarów.

test 1. Zadanie 19 A B C D
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Zadanie 20
Do zapasów prawidłowych zaliczamy

A. zapasy bieżące, zapasy sezonowe, zapasy zbędne.
B. zapasy bieżące, zapasy sezonowe, zapasy rezerwowe (bezpieczeństwa).
C. zapasy bieżące, zapasy rezerwowe, zapasy nadmierne.
D. zapasy bieżące, zapasy rezerwowe, zapasy zbędne.

test 1. Zadanie 20 A B C D

Zadanie 21
Dokumentem stwierdzającym, że jego posiadacz jest współwłaścicielem spółki akcyjnej, jest

A. obligacja.
B. weksel.
C. czek.
D. akcja.

test 1. Zadanie 21 A B C D

Zadanie 22
Umowny związek niezależnych przedsiębiorstw, utworzony w celu przeprowadzenia jednej 
większej operacji, to

A. konsorcjum.
B. syndykat.
C. koncern.
D. kartel.

test 1. Zadanie 22 A B C D

Zadanie 23
Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu deklaracji VAT-7 ustal kwotę zobowiązania 
wobec urzędu skarbowego z tytułu VAT.

A.   2300 zł
B.   920 zł
C.   1380 zł
D.   317 zł

test 1. Zadanie 23 A B C D
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Zadanie 24
Na podstawie podanych w tabeli wielkości przychodów ze sprzedaży czterech wyrobów ustal, 
który z nich charakteryzuje się sezonowością.

Wyrób
przychody ze sprzedaży w zł

i kwartał ii kwartał iii kwartał iV kwartał

A 125 000 158 000 198 000 145 000

B 136 000 698 000 789 000 169 000

C 365 000 489 000 420 000 390 000

D 250 000 269 000 300 000 396 000

A. Wyrób A
B. Wyrób B
C. Wyrób C
D. Wyrób D

test 1. Zadanie 24 A B C D

Zadanie 25
W sklepie AGD pralka kosztowała 4000 zł. W związku z przecenami sezonowymi jej nową cenę 
ustalono na 3200 zł. O ile procent została obniżona cena?

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

test 1. Zadanie 25 A B C D

Zadanie 26
W piekarni ustalono limit niedoborów na poszczególne materiały do produkcji, wynoszący 100 zł. 
Na podstawie zamieszczonych w tabeli informacji pochodzących z inwentaryzacji ustal, który 
z materiałów przekroczył limit ustalonych niedoborów.

Lp. Nazwa materiału Cena (zł)
ilość (kg)

ewidencja księgowa spis z natury

1 Mąka pszenna 2,50 200 195

2 Cukier 3,00 300 280

3 Margaryna 1,00 100 85

4 Miód 5,00 400 376

A. Mąka pszenna
B. Cukier 
C. Margaryna
D. Miód

test 1. Zadanie 26 A B C D
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Część III

ZADANiA pRAktyCZNe
ZADANie 1

Wykonaj prace dla Hurtowni Odzieży Damskiej MODNISIA sp. z o.o.

1. Wprowadź dane do programu magazynowo-sprzedażowego:
 – wpisz dane identyfikacyjne Hurtowni Odzieży Damskiej MODNISIA sp. z o.o.;
 – ustaw parametry programu niezbędne do wykonania zadania;
 – załóż kartoteki kontrahentów;
 – załóż kartoteki towarów.

2. Sporządź na dzień 3 kwietnia 2016 r. i wydrukuj z programu magazynowo-sprzedażowego 
zamówienie na dostarczenie 30 bluzek damskich oraz 15 spódnic na podstawie oferty handlowej 
otrzymanej od firmy Zakłady Odzieżowe BOŻENKA Bożena Rosiewicz. Termin realizacji 
zamówienia: 5 kwietnia 2016 r.

3. Sporządź i wydrukuj dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce 
w kwietniu 2016 r.

4. Sporządź i wydrukuj raport kasowy na podstawie wystawionych dokumentów gotówkowych.
5. Dokonaj analizy i oceny poziomu kosztów sprzedaży w latach 2014–2015 na podstawie danych 

zamieszczonych w tabeli. Wyniki zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Zdarzenia gospodarcze w kwietniu 2016 r. 
•	 03.04.2016 r. – Sporządzono zamówienie na bluzki damskie i spódnice zgodnie z ofertą  

  handlową.
•	 05.04.2016 r. – Otrzymano fakturę za zakupione towary i przyjęto je do magazynu w ilości  

  zgodnej z dowodem zakupu.
•	 05.04.2016 r. – Wystawiono dowód KW, na podstawie którego dokonano zapłaty za towary  

  zakupione od Zakładów Odzieżowych BOŻENKA Bożena Rosiewicz.
•	 10.04.2016 r. – Sprzedano 5 bluzek damskich i 3 spódnice do Sklepu MODNA PANI sp. z o.o.;
•	 10.04.2016 r. – Wydano z magazynu sprzedane towary po rzeczywistej cenie zakupu.
•	 10.04.2016 r. – Otrzymano wpłatę gotówkową od Sklepu MODNA PANI sp. z o.o. zgodnie  

  z fakturą i wystawiono dokument KP.
•	 20.04.2016 r. – Sprzedano 20 bluzek damskich i 10 spódnic do sklepu Odzież Damska  

  STYL sp. z o.o.
•	 20.04.2016 r. – Wydano z magazynu sprzedane towary po rzeczywistej cenie zakupu.
•	 20.04.2016 r. – Otrzymano wpłatę gotówkową od sklepu Odzież Damska STYL sp. z o.o.  

  zgodnie z fakturą i wystawiono dokument KP.
•	 30.04.2016 r. – Sporządzono raport kasowy za kwiecień 2016 r.
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Dane identyfikacyjne Hurtowni Odzieży Damskiej MODNISIA sp. z o.o.  
do wprowadzenia w programie magazynowo-sprzedażowym

Nazwa pełna Hurtownia Odzieży Damskiej MODNISIA sp. z o.o.

Nazwa skrócona MODNISIA

NIP 751-00-02-119

REGON 531421667

Adres ul. Wrocławska 24, 45-015 Opole
województwo opolskie

Rachunek bankowy Bank Spółdzielczy S.A.
13 1750 1194 0000 0000 1025 7085

Numer telefonu 77 897-10-10

Numeracja dokumentów Numer/miesiąc/rok
Nie wypełniaj luk w numeracji

Parametry magazynowe Sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy
Zakup: wycofaj skutek magazynowy

Sposób wydawania towaru FIFO według daty wystawienia

Nadawanie symboli kontrahentom i towarom
Automatyczne
Kolejny numer: 1
Liczba znaków: 3

Imię, nazwisko i identyfikator szefa Imię i nazwisko: Monika Piotrowska
Identyfikator: MP

Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania  
Hurtowni Odzieży Damskiej MODNISIA sp. z o.o.

•	 Towary ewidencjonowane są według ceny zakupu netto.
•	 Hurtownia na sprzedaży towarów realizuje zysk w wysokości 35% ceny zakupu.
•	 Jednostka sprzedaje towary opodatkowane podstawową stawką VAT.
•	 Odbiorcy za zakupione towary płacą gotówką.
•	 Stan początkowy gotówki w kasie wynosi 5000 zł.
•	 Numeracja dokumentów prowadzona jest w obrębie grup rodzajowych, w każdym miesiącu 

od początku, ze wskazaniem miesiąca i roku.
•	 Osobą upoważnioną do sporządzania i podpisywania dokumentów jest Monika Piotrowska.

Dane identyfikacyjne odbiorców

Nazwa pełna Sklep MODNA PANI sp. z o.o. Odzież Damska STYL sp. z o.o.

Adres ul. Rybacka 48/7
45-003 Opole

ul. Browarna 89
45-022 Opole

Nip 897-45-85-123 897-85-24-152

osoba upoważniona do 
wystawienia/odbioru faktury 
i towarów z magazynu

Grażyna Tomaszewska Marek Brodnicki
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Oferta handlowa Zakładów Odzieżowych BOŻENKA Bożena Rosiewicz

Zakłady Odzieżowe BOŻENKA Opole, 01.04.2016 r.
Bożena Rosiewicz
ul. Moniuszki 15
45-835 Opole
 Hurtownia Odzieży Damskiej 
 MODNISIA sp. z o.o.
 ul. Wrocławska 24
 45-015 Opole

Sprawa: oferta handlowa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.04.2016 r. przesyłamy aktualną ofertę 
interesującej Państwa odzieży damskiej.

Lp. Nazwa towaru symbol Jednostka miary Cena jednostkowa 
netto w zł

1 Bluzka damska BD szt. 70,00

2 Spódnica S1 szt. 90,00

Powyższe ceny są cenami netto. VAT na odzież damską wynosi 23%. Realizacja 
zamówienia w ciągu 2 dni. Należność za otrzymane towary należy uregulować 
gotówką w dniu zakupu.

Zamówienia prosimy składać telefonicznie pod numerem 77 897-56-69.

Oferta jest ważna do 30 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Działu Sprzedaży
Tomasz Tomasik
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Faktura otrzymana od Zakładów Odzieżowych BOŻENKA Bożena Rosiewicz

FAKTURA VAT

12/04/2016

Wystawiono: Opole, 05.04.2016

Data sprzedaży: 05.04.2016

sprzedawca:
Zakłady Odzieżowe BOŻENKA
Bożena Rosiewicz
ul. Moniuszki 15
45-835 Opole
NIP 456-96-87-741

Nabywca:
Hurtownia Odzieży Damskiej MODNISIA sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24
45-015 Opole
NIP 751-00-02-119

sposób i termin zapłaty: gotówka

Lp. Nazwa towaru  
lub usługi J.m. Ilość

Cena 
jednost-

kowa

Wartość 
netto

VAT Wartość 
brutto% kwota

1 Bluzka damska szt. 30 70,00 2 100,00 23 483,00 2 583,00

2 Spódnica szt. 15 90,00 1 350,00 23 310,50 1 660,50

słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści 
trzy zł 50/100

Razem 3 450,00 X 793,50 4 243,50

w tym 3 450,00 23 793,50 4 243,50

Wystawił

Tomasz Tomasik
Razem do zapłaty:  4 243,50 zł

Dane potrzebne do sporządzenia analizy poziomu kosztów

Wybrane pozycje 2014 r. 2015 r.

Koszty sprzedaży (zł) 50 000 50 000

Przychody ze sprzedaży (zł) 220 000 300 000

Wybrane wskaźniki
Wskaźnik rentowności sprzedaży:

zysk netto
sprzedaż netto

Wskaźnik poziomu kosztów sprzedaży:

koszty sprzedaży
przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności kapitałów:
zysk netto

kapitał własny

× 100%

× 100%

× 100%
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Czas na wykonanie zadania: 180 minut

Ocenie będzie podlegać 8 rezultatów:

•	 zamówienie do dostawcy – wydruk;
•	 dowód PZ 1/04/2016 – wydruk;
•	 dowód KW 1/04/2016 – wydruk;
•	 faktury sprzedaży: 1/04/2016 oraz 2/04/2016 – wydruki;
•	 dowody WZ: 1/04/2016 oraz 2/04/2016 – wydruki;
•	 dowody KP: 1/04/2016 oraz 2/04/2016 – wydruki;
•	 raport kasowy za kwiecień – wydruk;
•	 analiza i ocena poziomu kosztów sprzedaży – sporządzona na oddzielnej kartce.
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Część iV

ARkusZe egZAmiNACyJNe

ARkusZ egZAmiNACyJNy 1

Część praktyczna

Wykonaj prace dla Sklepu Jubilerskiego ROYAL sp. z o.o.

1. Wprowadź dane do programu magazynowo-sprzedażowego:
 – wpisz dane identyfikacyjne Sklepu Jubilerskiego ROYAL sp. z o.o.;
 – ustaw parametry programu niezbędne do wykonania zadania;
 – załóż kartoteki kontrahentów;
 – załóż kartoteki towarów.

2. Sporządź na dzień 5 czerwca 2016 r. i wydrukuj z programu magazynowo-sprzedażowego 
zamówienie na dostarczenie 20 pierścionków złotych, 30 bransoletek srebrnych oraz 10 par 
kolczyków z cyrkonią. Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2016 r.

3. Sporządź i wydrukuj dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce 
w czerwcu 2016 r.

4. Dokonaj analizy i oceny dynamiki sprzedaży towarów dla roku 2015 w stosunku do roku 2014 
na podstawie danych zamieszczonych w zestawieniu sprzedaży towarów. Obliczone wskaźniki 
podaj w procentach. Wyniki zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sporządź w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel wykres kolumnowy na podstawie danych za-
wartych w zestawieniu sprzedaży towarów. Wykres powinien zawierać tytuł, etykiety danych 
oraz legendę.

Zdarzenia gospodarcze w czerwcu 2016 r. 
•		01.06.2016	r.	–	 Zakupiono	wyroby	jubilerskie	w	Zakładach	Produkcyjnych	GOLD	sp.	z	o.o.	

na podstawie faktury 258/06/2016.
•		01.06.2016	r.	–	 Przyjęto	do	magazynu	zakupione	wyroby	jubilerskie	w	ilości	zgodnej	z	do-

wodem zakupu.
•	05.06.2016	r.	–	 Złożono	zamówienie	z	firmy	ZŁOTNIK	–	Jan	Złoty	zgodnie	z	punktem	2.
•	15.06.2016	r.	–	 Sprzedano	po	cenie	hurtowej	wyroby	jubilerskie	dla	firmy	ZŁOTNIK	–	Jan	

Złoty zgodnie z otrzymanym zamówieniem.
•	15.06.2016	r.	–	 Wydano	towary	po	rzeczywistej	cenie	zakupu.
•	20.06.2016	r.	–	 W	związku	z	udzielonym	rabatem	5%	dokonano	korekty	faktury	sprzedaży.
•	22.06.2016	r.	–	 Złożono	bankowi	dyspozycję	przelewu	dotyczącą	zobowiązania	dla	Zakładów	

Produkcyjnych GOLD sp. z o.o.
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Dane identyfikacyjne Sklepu Jubilerskiego ROYAL sp. z o.o.  
do wprowadzenia w programie magazynowo-sprzedażowym

Nazwa pełna Sklep Jubilerski ROYAL sp. z o.o.

Nazwa skrócona ROYAL

Nip 525-00-08-028

RegoN 370440710

Adres
ul. Bukowa 18
38-500 Sanok
województwo podkarpackie

Rachunek bankowy BZ WBK S.A.
44 8642 0002 2001 0073 3504 0001

Numer telefonu 13 356-96-87

Numeracja dokumentów Numer/miesiąc/rok
Nie wypełniaj luk w numeracji

parametry magazynowe Sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy
Zakup: wycofaj skutek magazynowy

sposób wydawania towaru FIFO według daty wystawienia

Nadawanie symboli kontrahentom i towarom
Automatyczne
Kolejny numer: 1
Liczba znaków: 3

imię, nazwisko i identyfikator szefa Imię i nazwisko: Danuta Bosak
Identyfikator: DB

Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania Sklepu Jubilerskiego ROYAL sp. z o.o.
•	 Towary ewidencjonowane są według ceny zakupu netto.
•	 Sklep na sprzedaży wyrobów jubilerskich realizuje marżę hurtową w wysokości 40% ceny 

zakupu.
•	 Jednostka sprzedaje towary opodatkowane podstawową stawką VAT.
•	 Odbiorcy płacą za zakupione towary przelewem w ciągu 14 dni.
•	 Numeracja dokumentów prowadzona jest w obrębie grup rodzajowych, w każdym miesiącu 

od początku, ze wskazaniem miesiąca i roku.
•	 Osobą upoważnioną do sporządzania i podpisywania dokumentów jest Danuta Bosak.

Dane identyfikacyjne kontrahentów

Nazwa pełna ZŁOTNIK – Jan Złoty Zakłady Produkcyjne GOLD sp. z o.o.

Adres ul. Brzozowa 5, 37-700 Przemyśl ul. Lipowa 4, 38-400 Krosno

Nip 797-23-19-592 684-69-87-654

Rachunek bankowy PKO BP S.A.
48 2865 0001 0000 0214 1396 5987

Alior Bank S.A.
75 0000 0001 5698 6587 2500 9869

osoba upoważniona do 
wystawienia/odbioru faktury 
i towarów z magazynu

Maria Kowalska Józef Nowak
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Faktura VAT zakupu

FAKTURA VAT

258/06/2016

Wystawiono: Krosno, 01.06.2016

Data sprzedaży: 01.06.2016

sprzedawca:
Zakłady Produkcyjne GOLD sp. z o.o.
ul. Lipowa 4
38-400 Krosno
NIP 684-69-87-654

Nabywca:
Sklep Jubilerski ROYAL sp. z o.o.
ul. Bukowa18
38-500 Sanok
NIP 525-00-08-028

sposób i termin zapłaty: przelew 21 dni

Lp. Nazwa towaru  
lub usługi J.m. Ilość

Cena 
jednost-

kowa

Wartość 
netto

VAT Wartość 
brutto% kwota

1 Pierścionek złoty szt. 100 400,00 40 000,00 23 9 200,00 49 200,00

2 Bransoletka srebrna szt. 200 35,00 7 000,00 23 1 610,00 8 610,00

3 Kolczyki z cyrkonią szt. 50 65,00 3 250,00 23 747,50 3 997,50

słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 
siedem zł 50/100

Razem 50 250,00 X 11 557,50 61 807,50

w tym 50 250,00 23 11 557,50 61 807,50

Wystawił

Józef Nowak
Razem do zapłaty:  61 807,50 zł

Zestawienie sprzedaży towarów w latach 2014–2015

Rok pierścionki złote (szt.) Bransoletki srebrne (szt.) kolczyki z cyrkonią (szt.)

2014 5000 15 000 21 600

2015 4000 20 000 22 200

Czas na wykonanie zadania: 180 minut

Ocenie będzie podlegać 8 rezultatów:

•	 dowód PZ – wydruk;
•	 zamówienie od klienta – wydruk;
•	 faktura VAT sprzedaży – wydruk;
•	 dowód WZ – wydruk;
•	 korekta faktury VAT – wydruk;
•	 polecenie przelewu zobowiązania – wydruk;
•	 analiza i ocena dynamiki sprzedaży – sporządzona na oddzielnej kartce;
•	 wykres kolumnowy – wydruk z programu MS Excel.
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Część pisemna

Zadanie 1
Do kompetencji Narodowego Banku Polskiego należy

A. obsługa bankowa przedsiębiorstw.
B. obsługa bankowa budżetu państwa.
C. obsługa bankowa gospodarstw domowych.
D. obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie 2
Zgodnie z Kodeksem pracy młodocianym pracownikiem jest osoba

A. która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat.
B. która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat.
C. która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 15 lat.
D. która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat.

Zadanie 3
Przedsiębiorca, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a jego obroty netto 
nie przekraczają 2 mln euro, to 

A. mikroprzedsiębiorca.
B. mały przedsiębiorca.
C. średni przedsiębiorca.
D. duży przedsiębiorca.

Zadanie 4
Który opis charakteryzuje spółkę komandytową?

A. B. C. D.

•	 spółka osobowa

•	 umowa spółki 
zawarta na piśmie 
pod rygorem 
nieważności

•	 subsydiarna 
odpowiedzialność 
wspólników

•	 spółka osobowa

•	 umowa w formie aktu 
notarialnego

•	 wobec wierzycieli 
jeden ze wspólników 
odpowiada bez 
ograniczeń, 
odpowiedzialność 
drugiego jest 
ograniczona

•	 spółka kapitałowa

•	 umowa zawarta 
w formie aktu 
notarialnego

•	 kapitał zakładowy 
powinien wynosić co 
najmniej 5000 zł

•	 spółka kapitałowa

•	 zawiązanie spółki 
następuje przez 
podpisanie statutu 
spółki

•	 kapitał zakładowy 
powinien wynosić co 
najmniej 100 000 zł

Zadanie 5
Firma spółki akcyjnej powinna w nazwie zawierać

A. nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników oraz musi zawierać oznaczenie „spółka akcyjna”.
B. nazwisko co najmniej jednego partnera oraz musi zawierać oznaczenie „spółka akcyjna”.
C. imię i nazwisko właściciela oraz musi zawierać oznaczenie „spółka akcyjna”.
D. może być obrana dowolnie, ale musi zawierać oznaczenie „spółka akcyjna”.



205Arkusz egzaminacyjny 1

Zadanie 6
Cechami podatku są

A. przymusowość, bezzwrotność, odpłatność.
B. przymusowość, bezzwrotność, charakter niepieniężny.
C. powszechność, nieodpłatność, bezzwrotność.
D. powszechność, odpłatność, publiczny charakter.

Zadanie 7
Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez

A. Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na okres 6 lat.
B. Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na okres 5 lat.
C. Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Sejmu na okres 6 lat.
D. Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Sejmu na okres 5 lat.

Zadanie 8
Na podstawie danych z tabeli ustal, które przedsiębiorstwo jest najbardziej rentowne.

przedsiębiorstwo przychody ze sprzedaży koszty produkcji

Przedsiębiorstwo X 100 000 zł 80 000 zł

Przedsiębiorstwo Y 120 000 zł 50 000 zł

Przedsiębiorstwo Z 80 000 zł 60 000 zł

Przedsiębiorstwo K 150 000 zł 70 000 zł

A. Przedsiębiorstwo X
B. Przedsiębiorstwo Y
C. Przedsiębiorstwo Z
D. Przedsiębiorstwo K

Zadanie 9
Funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, wykonujący czynności egzekucyjne 
w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane mu na podstawie odrębnych przepisów, to

A. notariusz.
B. prokurator.
C. sędzia.
D. komornik.

Zadanie 10
Zgłoszenie do ZUS obejmujące wszystkie ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
dokonywane jest na formularzu

A. ZUS ZPA.
B. ZUS ZWUA.
C. ZUS ZUA.
D. ZUS ZZA.
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Zadanie 11
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Pra-
cownik jest zwykle zatrudniony od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie.
Jest to opis

A. podstawowego systemu czasu pracy.
B. równoważnego systemu czasu pracy.
C. zadaniowego systemu czasu pracy.
D. ruchomego systemu czasu pracy.

Zadanie 12
Przepisy prawa pracy przewidują dwa limity godzin nadliczbowych – tygodniowy i roczny. 
Wynoszą one odpowiednio

A. 6 godzin i 150 godzin.
B. 8 godzin i 150 godzin.
C. 6 godzin i 180 godzin.
D. 8 godzin i 180 godzin.

Zadanie 13
Na podstawie danych z tabeli oraz informacji umieszczonych pod tabelą ustal wymiar urlopu 
wypoczynkowego.

Rodzaj szkoły okres nauki zaliczony do stażu pracy

Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata

Średnia szkoła ogólnokształcąca 4 lata

Szkoła policealna 6 lat

Szkoła wyższa 8 lat

Joanna Cichocka w 2015 r. ukończyła szkołę wyższą. Pierwszą pracę podjęła 1 stycznia 2008 r. 
Jej wymiar urlopu w 2016 r. wyniesie

A. 20 dni.
B. 26 dni.
C. 23 dni.
D. 22 dni.

Zadanie 14
Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje pracownikowi za okres niezdolności do pracy, 
spowodowany

A. chorobą trwającą nie więcej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pra-
cowników, którzy ukończyli 50. rok życia.

B. chorobą trwającą nie więcej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pra-
cowników, którzy ukończyli 50. rok życia.

C. chorobą trwającą nie więcej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pra-
cowników, którzy nie ukończyli 50. roku życia.

D. chorobą trwającą nie więcej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pra-
cowników, którzy nie ukończyli 50. roku życia.
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Zadanie 15
Na podstawie zamieszczonego poniżej art. 85 Kodeksu pracy oraz informacji, że 10 czerwca 
przypada w niedzielę, ustal termin wypłaty wynagrodzenia za maj Jana Kowalskiego, który 
zgodnie z umową o pracę otrzymuje wynagrodzenie 10. dnia następnego miesiąca.

Art. 85
§ 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się, co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym 

z góry terminie.
§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu 

jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca 
kalendarzowego.

§ 3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie 
wypłaca się w dniu poprzedzającym.

A.   10 czerwca
B.   9 czerwca
C.   8 czerwca
D.   11 czerwca

Zadanie 16
Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony od 01.01.2015 r. do 
31.05.2019 r. wynosi

A. 3 dni robocze.
B. 1 tydzień.
C. 2 tygodnie.
D. 3 miesiące.

Zadanie 17
Na podstawie fragmentu listy płac ustal wynagrodzenie pracownika do wypłaty.

Wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł

Ubezpieczenia społeczne pracownika:
•	 emerytalne
•	 rentowe 
•	 chorobowe

195,20
30,00
49,00

Ubezpieczenia społeczne pracodawcy 361,20

Ubezpieczenie zdrowotne 9% 155,32

Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 133,75

Zaliczka na podatek dochodowy 111,00

Koszty uzyskania przychodu 111,25

FP i FGŚP 51,00

A. 1459,48 zł
B. 1348,23 zł
C. 1481,05 zł
D. 1430,05 zł


