
EGZAMIN  

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 

Technik administracji sem. II 

Słuchacze w ramach egzaminu mają odpowiedzieć na jeden z wybranych zestawów pytań z 
załącznika. 

 

 

 

Data egzaminu:  …………………………….. 

Nauczyciel: mgr Ewa Gawlińska 

 

 

Zestaw I 

1. Omów rynek i jego elementy. 

2. Proszę omówić elementy biznesplanu. 

3. Zdefiniuj pojęcie: działalność gospodarcza i przedsiębiorca. 

 

Zestaw II 

1. Omów elementy procesu decyzyjnego. 

2. Proszę omówić jakie informację zawarte są na formularzu CEIDG-1? 

3. Omów zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.  

 

Zestaw III 

1. Proszę wyjaśnić pojęcie:  rynek pracy, działalność gospodarcza, pieniądz. 

2. Omów w jaki sposób dokonywana jest rejestracja  działalności w : jednoosobowej działalności 

gospodarczej , spółce cywilnej i  w spółce z o.o. 

3. Zdefiniuj pojęcie: płatnik i podatnik. 

 

Zestaw IV 

1.Omów  usługi finansowe tj.: kredyty i pożyczki. 

2. Jakie występują w Polsce formy opodatkowania rozpoczynając działalność gospodarczą? 



3. Omów druki jakie są konieczne do wypełnienia przy rozpoczęciu działalności gospodarczej  na 

przykładzie Urzędu Skarbowego i ZUS. 

 

 

 

 

 

Zestaw V 

1. Marketing i jego elementy. 

2. Omów  usługi finansowe tj.: konta, karty i lokaty. 

3. Zasady  finansowania  składek na ubezpieczenie społeczne. 

 

Zestaw VI 

1. Omów system pieniężny. 

2. Wymień i omów dokumenty rozliczeniowe składane za każdy miesiąc przez płatnika składek. 

3. Omów  formy organizacyjne i prawne działalności gospodarczej  na przykładzie spółek 

osobowych . 

 

Zestaw VII 

1. Omów przychody z działalności gospodarczej. 

2. Omów pojęcie:  rynek, bank, podatek. 

3. Zdefiniuj pojęcie: działalność gospodarcza , przedsiębiorca, płatnik i podatnik. 

 

Zestaw  VIII 

1. Proszę wyjaśnić pojęcie:  rynek pracy, działalność gospodarcza, pieniądz. 

2. Wymień i omów dokumenty rozliczeniowe składane za każdy miesiąc przez płatnika składek. 

3. Jakie dokumenty składają się na sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

 

Zestaw IX 

1. Omów system pieniężny. 

2. Omów pojęcie:  rynek, bank, podatek. 

3. Kiedy opłacamy składkę na FP, FGŚP i FEP i w jakiej wysokości? 

 

 

Zestaw X 



1. Proszę wyjaśnić pojęcie:  rynek pracy, działalność gospodarcza, pieniądz. 

2. Zdefiniuj pojęcie: działalność gospodarcza , przedsiębiorca, płatnik i podatnik. 

3. Proszę omówić  formularz CEIDG-1? 

 

 

 

 

Zestaw XI 

1. Proszę wyjaśnić pojęcie:  rynek pracy, działalność gospodarcza, pieniądz. 

2. Wymień druki dotyczące sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej do ubezpieczenia 

społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. 

3. Czym charakteryzuje się niedobór rynkowy. 

 

Zestaw XII 

1. Omów istotę mechanizmu rynkowego. 

2. Jakie dokumenty składają się na sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

3. Omów czym charakteryzuje się pojęcie  bezrobocie a czym inflacja. 

 

Zestaw XIII 

1.Omów zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.  

2. Jakie dokumenty składają się na sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

3. Omów przychody z działalności gospodarczej. 

 

 

Zestaw  XIV 

1. Omów przychody z działalności gospodarczej. 

2. Proszę omówić jakie informację zawarte są na formularzu CEIDG-1? 

3. Zdefiniuj pojęcie: działalność gospodarcza i przedsiębiorca. 

 

Zestaw XV 

1. Proszę omówić rolę państwa w gospodarce. 

2. Zdefiniuj pojęcie: inflacja i bezrobocie. 

3. Omów zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.  

 

Zestaw XVI 



1. Omów w jaki sposób dokonywana jest rejestracja  działalności w : jednoosobowej działalności 

gospodarczej , spółce cywilnej i  w spółce z o.o. 

2.  Zdefiniuj pojęcie: płatnik i podatnik. 

3.  Wyjaśnij pojęcie: rynek i jego elementy. 

 

 

 

 

Zestaw XVII 

1. Omów  formy organizacyjne i prawne działalności gospodarczej  na przykładzie spółek 

osobowych  i spółek  kapitałowych. 

2. Zasady  finansowania  składek na ubezpieczenie społeczne. 

3. Omów przychody z działalności gospodarczej. 

 

 

Zestaw XVIII 

1. Wyjaśnij pojęcie: rynek i jego elementy. 

2. Wymień i omów dokumenty rozliczeniowe składane za każdy miesiąc przez płatnika składek. 

3. Omów  formy organizacyjne i prawne działalności gospodarczej  na przykładzie spółek 

osobowych . 

 

Zestaw XIX 

1. Wymień zadania banku centralnego. 

2. Zdefiniuj pojęcie: działalność gospodarcza , przedsiębiorca, płatnik i podatnik. 

3. Omów marketing i jego elementy. 

Zestaw  XX 

1. Omów rolę pieniądza  w przedsiębiorstwie. 

2. Omów pojęcie popytu i podaży. 

3. Jakie dokumenty składają się na sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

 

Zestaw XXI 

1. Omów pojęcie popytu i podaży. 

2. Proszę omówić  formularz CEIDG-1? 

3.  Kiedy opłacamy składkę na FP, FGŚP i FEP i w jakiej wysokości? 

 



 

Zestaw XXII 

1. Proszę omówić  formularz CEIDG-1? 

2. . Omów rolę pieniądza  w przedsiębiorstwie. 

3. Omów elementy procesu decyzyjnego. 

 


