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I.

Polityka
1) Najwyższym organem władzy państwowej zgodnie z Konstytucją PRL z 1952 roku
był/była:
a) Komitet Centralny PZPR
b) Sejm
c) Rada Państwa
d) Rada Ministrów

2) W którym roku i podczas których wyborów w Polsce odnotowano najniższą
frekwencję?
a) 2004 wybory do Parlamentu Europejskiego
b) 1994 wybory samorządowe
c) 1991 wybory parlamentarne
d) 2005 wybory prezydenckie

3) Z inicjatywy posłów której partii złożono pierwszy wniosek o samorozwiązanie
Sejmu w 2007 roku?
a) Prawo i Sprawiedliwość
b) Platforma Obywatelska
c) Sojusz Lewicy Demokratycznej
d) Liga Polskich Rodzin

4) Najlepszym indywidualnym wynikiem w wyborach do Sejmu może pochwalić się:
a) Donald Tusk
b) Małgorzata Kidawa-Błońska
c) Jarosław Kaczyński
d) Leszek Miller
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5) I sekretarzem KC PZPR w czasie "Wydarzeń Radomskich" był:
a) Wojciech Jaruzelski
b) Stanisław Kania
c) Edward Gierek
d) Władysław Gomułka

6) Ile wynosi konstytucyjny limit zadłużenia w Polsce wyrażony jako procent
Produktu Krajowego Brutto?
a) 60%
b) 55%
c) 50%
d) 65%

7) W jakich latach Zbigniew Religa pełnił funkcję Ministra Zdrowia?
a) 2005-2007
b) 2007-2011
c) 2011-2013
d) 1997-2001

8) Która z poniższych instytucji nie finansowała tarcz antykryzysowych w 2020 roku?
a) Polski Fundusz Rozwoju
b) Bank Gospodarstwa Krajowego
c) Bankowy Fundusz Gwarancyjny
d) Każda z wymienionych instytucji brała udział w finansowaniu tarcz
antykryzysowych.
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9) Który z wymienionych polityków jako jedyny pełnił funkcję premiera, ministra
finansów i prezesa NBP?
a) Leszek Balcerowicz
b) Grzegorz Kołodko
c) Marek Belka
d) Mateusz Morawiecki

10) Niezgodne z założeniami i koncepcjami ekonomii instytucjonalnej będzie
stwierdzenie:
a) instytucje w społeczeństwie można podzielić na nieformalne
(charakteryzujące się względną trwałością) oraz formalne (ulegające
szybszym zmianom z racji ich politycznego charakteru)
b) kluczowe znaczenie w wyjaśnianiu sukcesu gospodarczego jednych
państw, a niepowodzeń drugich będą miały czynniki geograficzne, np.
związane z zasobnością w surowce naturalne
c) działanie ekonomicznie efektywne (np. dla przedsiębiorstwa) może okazać
się społecznie niekorzystne w wyniku tzw. efektów zewnętrznych
d) niektóre instytucje wzmacniają wzajemnie swoje pozytywne efekty - takie
zjawisko nazywamy komplementarnością instytucjonalną
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II.

Kapitał
11) W wyniku klęski nieurodzaju w Hiszpanii zmniejszyła się podaż pomarańczy na
polskim rynku. Jednocześnie, dzięki nowym technikom produkcji sadownicy
uzyskali w Polsce rekordowe zbiory jabłek, przez co zwiększyła się ich podaż.
Zakładając, że pomarańcze i jabłka są dobrami substytucyjnymi to na rynku
jabłek:
a) na pewno zwiększyła się ilość równowagi
b) na pewno zwiększyła się ilość równowagi, a cena równowagi spadła
c) na pewno zwiększyła się ilość i cena równowagi
d) na pewno zmniejszy się cena równowagi

12) Odpowiedź na pytanie "Czy najwyższa sekwoja na świecie mierzy więcej czy mniej
niż 365m i ile?" będzie obciążona błędem:
a) zahaczenia
b) przypięcia
c) zamyślenia
d) zakotwiczenia

13) W pewnej gospodarce rezerwy gotówkowe banków wynoszą 800, suma gotówki
w obiegu równa się 1200, a wartość depozytów to 1600. Jaką wielkość zasobu
pieniądza jest w stanie wykreować system bankowy, jeśli baza monetarna
wzrośnie o 100?
a) 140
b) 75
c) 70
d) 150

14) Rząd chcąc walczyć z uciążliwym zapachem emitowanym przez fermy norek
powinien nałożyć na nie:
a) podatek Belki
b) podatek CIT
c) podatek Pigou
d) podatek Coase'a
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15) Które z wymienionych działań nie należy do zakresu ekspansywnej polityki
fiskalnej?
a) wzrost kwoty zasiłku dla bezrobotnych
b) obniżka stóp procentowych przez bank centralny
c) obniżka podatku VAT
d) podwyżka wynagrodzeń w sektorze publicznym

16) W pewnym państwie liczba osób w wieku produkcyjnym to 10 mln. Współczynnik
aktywności zawodowej wynosi tam zawsze 60%. Obecnie stopa bezrobocia w tym
państwie równa się 8%. Ile wyniesie nowa stopa bezrobocia, jeśli liczba osób w
wieku produkcyjnym wzrośnie o milion, a wszystkie chętne do pracy osoby,
wchodzące w skład tego dodatkowego miliona znajdą pracę?
a) 7,30%
b) 8%
c) 6,90%
d) 7,80%

17) Na polskich banknotach obiegowych znajdziemy wiele zabezpieczeń, między
innymi symbole zmieniające swoją barwę w zależności od kąta patrzenia. Jaki
symbol stanowi jedno z zabezpieczeń banknotu 500zł?
a) stylizowana litera „K”
b) tarcza herbowa z literą „S”
c) rozeta
d) szyszak husarski

18) Kontrakt terminowy w pozycji short ma dźwignę x10. Instrument został zakupiony
gdy wartość indeksu wynosiła 2000. W momencie, w którym wartość indeksu
zmieni się na 2100, inwestor zobaczy na swoim rachunku:
a) stratę pozycji na poziomie 50%
b) zysk pozycji na poziomie 50%
c) stratę pozycji na poziomie 1000 punktów
d) zysk pozycji na poziomie 10 000 punktów
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19) Cena akcji wynosi 50 dolarów. Ostatnia dywidenda wyniosła 5 dolarów.
Zakładamy, że w nieskończoności dywidenda będzie rosła w tempie 1% rocznie.
Stopa podatku VAT wynosi 20%. Stopa dyskonta na rynku wynosi 5%. Analitycy
firmy x przewidują, że kurs USD/PLN wzrośnie z 3 do 4. Inwestor będzie zatem
chciał kupić akcje za maksymalnie:
a) 52 dolary
b) 66,5 dolara
c) 101 dolarów
d) 126,25 dolarów

20) Cena złota na rynku COMEX wynosi 1900 USD za uncję. Cena złota spot wynosi
1950 USD za uncję. Kurs USD/PLN wynosi 3,5. Zakładając stopę podatku VAT =
20% oraz że dealerzy nie będą pobierali prowizji od transakcji, monetę bulionową
będzie można kupić za:
a) 6825 PLN
b) 8190 PLN
c) 6650 PLN
d) 10 870 PLN
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III.

Biznes
21) Wskaż co nie jest kategorią wyróżnianą w ramach tzw. piramidy kultury
organizacyjnej:
a) artefakty
b) założenia podstawowe
c) normy i wartości
d) savoir vivre

22) Tak zwany "Estoński CIT" obowiązujący od 2021 r. ma polegać na:
a) zachęcie do reinwestowania przez spółki wypracowanego zysku poprzez
brak naliczania podatku CIT pod warunkiem zachowania zysku w firmie
b) dodatkowym opodatkowaniu zysków wyprowadzanych przez spółki
kapitałowe za granicę
c) zniesieniu podatku od dochodów osób prawnych w przypadku inwestycji
transgranicznych z Estonią
d) uproszczeniu naliczania podatku CIT poprzez wprowadzenie zaliczek
kwartalnych jako domyślnej formy rozliczania z Urzędem Skarbowym

23) Jeżeli środek trwały amortyzowany jest metodą SOYD (suma cyfr rocznych) przez
5 lat, to mianownik ułamka stosowanego do wyliczenia amortyzacji wynosi:
a) 15
b) 5
c) 0,2
d) 10

24) Jan A. nabył akcje spółki XYZ s. a. na giełdzie 12 marca w czwartek 2020 r. Zarząd
tej spółki 30 kwietnia w czwartek uchwalił, że wypłaci dywidendę równą 50 gr na
akcję. Jako dzień dywidendy wyznaczono 13 lipca w poniedziałek 2020 r., a jako
dzień wypłaty dywidendy 14 sierpnia w piątek 2020 r. Kiedy najwcześniej Jan
może sprzedać posiadane akcje chcąc otrzymać dywidendę?
a) 10 lipca
b) 13 lipca
c) 14 sierpnia
d) 17 sierpnia
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25) Krzysztof D. prowadzi z dwoma kolegami spółkę z o. o. Spółka ta w 2019 r.
osiągnęła przychód brutto (z VAT) o wartości 3 mln zł oraz zysk netto równy 0,8
mln zł. Wspólnicy uzgodnili między sobą, że wynagrodzenia jakie otrzymują
pochodzą jedynie z wypłacanej dywidendy i podjęli w 2020 r. stosowną uchwałę o
podziale zysku za 2019 r. Jaka jest w przybliżeniu efektywna stawka
opodatkowania dochodu Krzysztofa D. z tytułu udziałów w tej spółce?
a) 26,30%
b) 19%
c) 9%
d) 32%

26) Przedsiębiorstwo Scarpa zaciągnęło pożyczkę w wysokości 50.000 zł o
oprocentowaniu w wysokości 15%, na produkcję butów. Stopa podatku
dochodowego wynosi 20%, a podatku VAT 25%. Na jak dużą wielkość tarczy
podatkowej może liczyć to przedsiębiorstwo?
a) 1 500zł
b) 1 875zł
c) 1 250zł
d) 375zł

27) Co się znajduje na szczycie piramidy lojalności w marketingu?
a) nabywcy silnie preferujący markę
b) nabywcy nawykowi - zadowoleni
c) nabywcy zadowoleni
d) nabywcy zaangażowani

28) Firma Scarpa jest spółką akcyjną, która w listopadzie uzyskała 100 000 zł dochodu.
Do kiedy powinna wpłacić zaliczkę na podatek z tego dochodu, wiedząc, że w
ujęciu rocznym była ona rentowna?
a) 20 grudnia
b) 15 grudnia
c) 20 grudnia
d) 15 kwietnia
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29) Które z poniższych nie jest metodą obrony przed wrogim przejęciem?
a) "trujące pigułki"
b) "złudzenie pieniądza"
c) wykup menadżerski
d) "biały rycerz"

30) Który typ uczestników rynku nie jest wymieniony w koncepcji konkurencji Ph.
Kotlera?
a) outsider
b) naśladowca
c) specjalista
d) lider rynkowy

