Klucz do testów

ab

Komunikacja interpersonalna
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

a, c

a, c

1 p. za zaznaczenie dwóch
prawidłowych odpowiedzi

2.

Od góry: P, P, F, F.

Od góry: F, F, P, P.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

Od góry: role interpersonalne, role decyzyjne, role informacyjne.

Od góry: strateg, wykonawca, lider zespołu.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

4.

Nie jest to odmowa asertywna, ponieważ
brak w niej stanowczości (o czym świadczy
użycie słowa „raczej”). Osoba, która oczekuje pomocy, po takiej odmowie wie, że może
jeszcze liczyć na nią.

Jest to odmowa asertywna, ponieważ charakteryzuje ją stanowczość. Osoba oczekująca na wspólne wyjście do kina otrzymała
bezpośrednią i uczciwą odpowiedź.

2 p. za prawidłową, pełną
odpowiedź;
1 p. za niepełną odpowiedź

5.

a – B, b – C, c – A

a – C, b – B, c – A

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi,
2 p. za trzy prawidłowe
odpowiedzi

6.

Od góry: AS, U, AS, AG.

Od góry: AS, U, U, AG.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

7.

a

c

1 p. za prawidłową odpowiedź

8.

Od góry: 2, 1, 3, 5, 4, 6.

Od góry: 6, 1, 2, 4, 5, 3.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 3 p.

9.

np. hałas, zmęczenie fizyczne nadawcy lub
odbiorcy, sprzeczność komunikatów, silne
emocje

np. należy być dobrze przygotowanym
merytorycznie, nie należy dać się ponosić
emocjom, nie należy zgadzać się na pierwszą otrzymaną ofertę, należy stopniowo
ustępować

1 p. za każde dwa prawidłowe przykłady; razem 2 p.

10.

Kolejno od góry:
wyszukiwanie wariantów rozwiązań problemu, realizacja (wdrożenie) decyzji, ocena
wyboru i ewentualna korekta decyzji.

Kolejno od góry: projektowanie, ocena
wariantów rozwiązań wg przyjętych kryteriów,
realizacja (wdrożenie) decyzji.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

11.

Zalety:
np. decyzja podejmowana jest dość szybko,
jednoznacznie określona odpowiedzialność
za podjętą decyzję.
Wady:
np. niewielka liczba rozważanych wariantów
rozwiązań, decyzja podejmowana jest na
podstawie małej ilości informacji.

Zalety:
np. decyzja podejmowana jest na podstawie
dużej ilości informacji, co daje duże prawdopodobieństwo wyboru najlepszego rozwiązania.
Wady:
np. decyzja podejmowana jest dość długo,
koszty procesu decyzyjnego są wysokie.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

12.

np. konflikt wartości, konflikt interesów

np. konflikt strukturalny, konflikt racji

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

13.

a) manipulacyjne
b) mediacje
c) nie musi
d) twarde

a) negocjacyjne
b) arbitraż
c) rzeczowe
d) arbitraż

1 p. za każde dwa prawidłowe podkreślenia; razem 2 p.

14.

Od góry:
„dokręcanie śruby”, manipulowanie czasem,
ataki osobiste.

Od góry:
„nagroda w raju”, manipulowanie czasem,
„próbny balon”.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

15.

1. racji
2. kobieta
3. konflikt
4. kanał
Hasło: rola (społeczna).

1. konflikt
2. upał
3. mimika
4. kanał
Hasło: luka (informacyjna).

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 4 p.

Klucz do testów

ab

Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

c

c

1 p. za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi

2.

państwo, przedsiębiorstwa, gospodarstwa
domowe

ograniczanie bądź zwiększanie wydatków
państwa, ustalanie płacy minimalnej za
pracę, zmiana wysokości stawek podatkowych

1 p. za dwa prawidłowe przykłady,
2 p. za trzy prawidłowe przykłady

3.

Od góry: oligopol, konkurencja doskonała,
monopol.

Od góry: oligopol, konkurencja monopolistyczna, monopol.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

4.

Od góry: P, P, F, F.

Od góry: F, F, P, P.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

5.

niedobór rynkowy, producent (sprzedawca)
znajduje się na pozycji uprzywilejowanej

podaż jest większa od popytu, nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej

1 p. za każde prawidłowe
podkreślenie; razem 2 p.

6.

a) rośnie
b) rośnie

a) maleje
b) maleje

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

7.

Od lewej: 2,1; 30 kg; 30 kg.

Od lewej: 4,1; 30 kg; 30 kg.

1 p. za prawidłowe narysowanie krzywej popytu; 1 p.
za prawidłowe narysowanie
krzywej podaży; 1 p. za trzy
prawidłowe uzupełnienia;
razem 3 p.

8.

a) np. wynagrodzenie za pracę najemną,
zysk z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej
b) np. renty, emerytury, darowizny

a) np. odsetki bankowe, dywidenda
b) np. wynagrodzenie z tytułu prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, wynagrodzenie za pracę najemną

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

9.

Wydatki konsumpcyjne:
żywność, remont mieszkania, czynsz.
Wydatki inwestycyjne:
czesne za studia, zakup akcji, raty kredytu
hipotecznego.

Wydatki inwestycyjne: czesne za studia,
zakup obligacji skarbowych, składka z tytułu
polisy na życie.
Wydatki konsumpcyjne: opłaty za media,
remont mieszkania, abonament RTV.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

10.

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
IH – Inspekcja Handlowa

PKB – Produkt Krajowy Brutto
DN – Dochód Narodowy

1 p. za każde prawidłowe
rozwinięcie skrótu; razem
2 p.

11.

odpowiedzialność za produkt ponosi gwarant, nie ma prawnego obowiązku jej udzielania

odpowiedzialność za produkt ponosi sprzedawca, zasadniczo nie ulega przedłużeniu

1 p. za każdy prawidłowy
wybór; razem 2 p.

12.

Od góry: 5, 6, 1, 2, 3, 4.

Od góry: 5, 3, 1, 2, 4, 6.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 3 p.

13.

Wskaźniki wzrostu gospodarczego: PKB,
PNB, DN.
Wskaźniki rozwoju gospodarczego: PKB
per capita, PKB per capita wg parytetu siły
nabywczej, DN per capita.

Wskaźniki rozwoju gospodarczego:
PKB per capita, PKB per capita wg parytetu
siły nabywczej, DN per capita.
Wskaźniki wzrostu gospodarczego: PKB,
PNB, PNN.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

14.

a) podatkowe
b) fiskalna
c) obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi
d) nadwyżka budżetowa

a) ekspansywna
b) wzrostu gospodarczego
c) dwóch
d) podatki

1 p. za każde dwa prawidłowe podkreślenia; razem 2 p.

15.

1. konkurencja
2. podatek
3. konsument
4. podaż

1. cykl
2. niedobór
3. monopol
4. gwarancja

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 4 p.

Hasło: cena.

Hasło: cena.
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ab

Pieniądz i bankowość
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od góry: środek wymiany, środek tezauryzacji.

Od góry: miernik wartości, środek płatniczy.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 2 p.

2.

Od góry: F, F, P, F.

Od góry: P, F, P, P.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

a) spadku
b) hossa
c) denominacja
d) KNF

a) zwiększa
b) bessa
c) deflacja
d) progresywnych

1 p. za każde dwa prawidłowe podkreślenia; razem 2 p.

4.

a) bank emisyjny
b) bank państwa

a) bank banków
b) bank emisyjny

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 2 p.

5.

b

a

1 p. za prawidłowe dokończenie zdania

6.

a – B, b – A, c – C

a – B, b – C, c – A

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi;
2 p. za trzy prawidłowe
odpowiedzi

7.

WPn = WO(1 + r/m) nxm

WPn = WO(1 + r/m) nxm

WPn = 1000 zł (1 + 0,07/1)1x1
WPn = 1070 zł

WPn = 2000 zł (1 + 0,1/1)1x1
WPn = 1200 zł
Odpowiedź: Należne odsetki wynoszą 200 zł.

1 p. za wykorzystanie prawidłowego wzoru;
1 p. za prawidłowe obliczenia;
1 p. za podanie prawidłowej
odpowiedzi; razem 3 p.

Odpowiedź: Należne odsetki wynoszą 70 zł.
8.

przeznaczenie na dowolny cel, umowa regulowana przez kodeks cywilny

umowa regulowana przez prawo bankowe,
udzielającym może być tylko bank

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

9.

Bank A

Bank D

1 p.

10.

Inwestycje rzeczowe:
nieruchomości, dzieła sztuki.
Inwestycje finansowe:
waluty, obligacje skarbowe.

Inwestycje rzeczowe:
ziemia, wyroby jubilerskie.
Inwestycje finansowe:
lokaty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

11.

Od góry: akcja, obligacja, jednostka uczestnictwa.

Od góry: bon skarbowy, certyfikat inwestycyjny, akcja.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

12.

Od lewej: B, D, A, C.

Od lewej: C, A, D, B.

1 p. za każde dwie prawidłowo podane kolejności; razem
2 p.

13.

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
BIK – Biuro Informacji Kredytowej.

RPP – Rada Polityki Pieniężnej.
BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

1 p. za każde prawidłowe
rozwinięcie skrótu; razem
2 p.

14.

Podział akcji wg sposobu przenoszenia własności:
akcje na okaziciela, akcje imienne.
Podział akcji wg uprawnień właścicieli akcji:
akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane.

Indeksy całego rynku: WIG, WIG-PL.
Indeksy dużych, średnich i małych przedsiębiorstw: WIG-20, sWIG80.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

15.

1. pełzająca
2. płatnicza
3. obligacja
4. Catalyst
5. dyskontem

1. obligacja
2. poręczność
3. hipoteka
4. kosztowa
5. Nadzoru

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 5 p.

Hasło: złoty.

Hasło: grosz.

Klucz do testów

ab

Podatki i ubezpieczenia
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

podatek rolny, podatek od nieruchomości

PIT, CIT

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

2.

a, d

c, d

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

3.

od góry: P, F, F, P

od góry: F, P, P, P

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

4.

a) nie może
b) dotyczy
c) majątku
d) kwota wolna od podatku

a) pośrednie
b) stawka podatkowa
c) nie dotyczy
d) Funduszu Pracy

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

5.

Od góry: PIT-36, PIT-37.

Od góry: PIT-38, PIT-36.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 2 p.

6.

Filary systemu emerytalnego: I filar, III filar.
Forma: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).
Składki: składki są obowiązkowe.

Filary systemu emerytalnego: II filar, III filar.
Forma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS).
Składki: składki są dobrowolne.

1 p. za każde dwa prawidłowe uzupełnienia; razem 2 p.

7.

a

b

1 p. za prawidłowy wybór

8.

Ubezpieczenia osobowe:
ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie
wypadkowe.

Ubezpieczenia obowiązkowe: ubezpieczenie
zdrowotne, OC samochodu.
Ubezpieczenia nieobowiązkowe: assistance
turystyczne, ubezpieczenie mienia.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

Ubezpieczenia majątkowe:
OC samochodu, ubezpieczenie mienia.
9.

Od góry: 69, 23, 46, 161

Od góry: 322, 92, 184, 690

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 4 p.

10.

np. zapłata składki ubezpieczeniowej
w terminie wynikającym z umowy, podanie
wszystkich okoliczności istotnych dla oceny
ryzyka, zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu losowym w wynikającym z umowy
terminie

np. potwierdzenie umowy i dostarczenie
odpowiedniego dokumentu poświadczającego jej zawarcie na piśmie, dostarczenie
ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU),
wypłata odszkodowania

1 p. za każdy prawidłowy
przykład; razem 3 p.

11.

a – D, b – A, c – B

a – C, b – D, c – A

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi;
2 p. za trzy prawidłowe
odpowiedzi

12.

a

c

1 p. za prawidłowy wybór

13.

1. wypadkowe
2. IKE
3. emerytura

1. autocasco
2. IKE
3. emerytura

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

Hasło: PIT.

Hasło: CIT.
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ab

Przedsiębiorstwo
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od góry: kapitał, ziemia, praca, wiedza,
przedsiębiorczość.

Od góry: wiedza, przedsiębiorczość, praca,
kapitał, ziemia.

1 p. za trzy prawidłowe
odpowiedzi;
2 p. za cztery prawidłowe
odpowiedzi;
3 p. za pięć prawidłowych
odpowiedzi

2.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna

spółka komandytowa, spółka jawna

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi

3.

np. utrudniony dostęp do kredytów, nieograniczona osobista odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorcy za zobowiązania firmy

np. niezależność decyzyjna właściciela, niewielkie wymogi formalne rejestracji

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 2 p.

4.

c

a

1 p. za prawidłowy wybór

5.

a

c

1 p. za prawidłowy wybór

6.

Od góry: P, F, F, P.

Od góry: F, P, P, F.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

7.

a) mikrootoczenie
b) makrootoczenie
c) mikrootoczenie

a) mikrootoczenie
b) mikrootoczenie
c) makrootoczenie

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 3 p.

8.

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
PKPiR – Podatkowa Księga Przychodów
i Rozchodów

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 2 p.

9.

Autokratyczny styl kierowania: wydawanie
tylko poleceń; stosowanie systemu kar
i nagan.

Demokratyczny styl kierowania: kierownik
podejmuje decyzje wspólnie z pracownikami;
przełożony pracuje razem z podwładnymi.

1 p. za każdą prawidłowe
uzupełnienie; razem 4 p.

Demokratyczny styl kierowania: kierownik
podejmuje decyzje wspólnie z pracownikami;
przełożony pracuje razem z podwładnymi.

Liberalny styl kierowania: przełożony najczęściej jest tylko reprezentantem grupy
na zewnątrz; głównie poprzez pochwały
i nagrody.

10.

należności długoterminowe, zapasy

zobowiązania krótkoterminowe, kapitał zapasowy

1 p. za dwa prawidłowe podkreślenia

11.

Kolejno rzędami: 120, 100, 70, 50.

Kolejno rzędami: 100, 70, 100, 150.

1 p. za każde dwa prawidłowe uzupełnienia; razem 2 p.

12.

Firma C

Firma A

1 p. za prawidłowy wybór

13.

produkt, cena, dystrybucja, promocja

łapownictwo, płatna protekcja, handel wpływami, wykorzystywanie środków publicznych
dla korzyści osobistych

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

14.

niewypłacanie wynagrodzeń pracownikom,
mobbing, szara strefa, kreatywna księgowość

stosowanie cen dumpingowych, mobbing,
szara strefa, czarny PR

1 p. za każde dwa prawidłowe podkreślenia; razem 2 p.

15.

1. bilans
2. wiedza
3. korupcja
4. marketing

1. ziemia
2. styl
3. bilans
4. marketing

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 4 p.

Hasło: SWOT.

Hasło: zysk.
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ab

Praca
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od góry: P, F, F, P.

Od góry: F, P, F, P.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

2.

a) malejąca
b) rosnąca
c) rośnie
d) większa

a) rosnąca
b) malejąca
c) maleje
d) mniejsza

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

3.

Kompetencje twarde: doświadczenie zawodowe, znajomość języka obcego, odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Kompetencje twarde:
doświadczenie zawodowe, znajomość języka
obcego, odpowiednie wykształcenie.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

Kompetencje miękkie: asertywność,
radzenie sobie ze stresem, myślenie logiczne, pewność siebie i zdyscyplinowanie, chęć
do nauki i rozwoju.

Kompetencje miękkie: umiejętność współpracy w zespole, postępowanie etyczne, odpowiedzialność, skuteczne komunikowanie się,
myślenie analityczne.

4.

Pracodawca: D, E
Pracownik: C
Samozatrudniony: A, F
Bezrobotny: B

Pracodawca: D, E
Pracownik: C
Samozatrudniony: A, F
Bezrobotny: B

1 p. za każde dwa prawidłowe przykłady; razem 3 p.

5.

Umowa o pracę: C, A, E
Umowa-zlecenie: B, D, F
Umowa o dzieło: B, D, F

Umowa o dzieło: A, D, F
Umowa-zlecenie: A, D, F
Umowa o pracę: B, C, E

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 3 p.

6.

a

c

1 p. za prawidłowy wybór

7.

a) bezpieczne i higieniczne
b) specjalnej ochronie
c) zasiłek chorobowy

a) stosunek pracy
b) Kodeksie pracy
c) wynagrodzenia

1 p. za każde prawidłowe
uzupełnienie; razem 3 p.

8.

a

d

1 p. za prawidłowy wybór

9.

160 godzin x 20 zł brutto jedna godzina =
3200 zł brutto

2000 zł + (20% x 2000 zł) = 2000 zł + 400 zł
= 2400 zł.
Odpowiedź: Płaca brutto będzie wynosić
2400 zł.

1 p. za prawidłowe obliczenia;
1 p. za prawidłową odpowiedź; razem 2 p.

Odpowiedź: Płaca brutto będzie wynosić
3200 zł.
10.

Od góry: B, C, A.

Od góry: B, C, A.

1 p. za dwie prawidłowe
odpowiedzi; 2 p. za trzy prawidłowe odpowiedzi

11.

a

b

1 p. za prawidłowy wybór

12.

1. podaż
2. europass
3. stopa
4. CV
5.pracy

1. popyt
2. system płac
3. stopa
4. CV
5. BAEL

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 5 p.

Hasło: praca.

Hasło: płaca.

Klucz do testów

ab

Współpraca międzynarodowa
Oczekiwana odpowiedź

Nr
zad.

grupa A

grupa B

Kryterium punktowania

1.

Od góry: P, F, F, P.

Od góry: P, P, P, F.

1 p. za każde dwie prawidłowe odpowiedzi; razem 2 p.

2.

a) import
b) eksport
c) antyglobaliści
d) Chiny

a) USA
b) eksport
c) import
d) USA

1 p. za każde dwa prawidłowe podkreślenia; razem 2 p.

3.

telewizory LCD, sprzęt AGD

sprzęt transportowy, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny

1 p. za dwa prawidłowe podkreślenia

4.

Niemcy, Francja

Niemcy, Chiny

1 p. za dwa prawidłowe podkreślenia

5.

d

b

1 p. za prawidłowy wybór

6.

a, c

a, b

1 p. za dwie prawidłowo
wybrane odpowiedzi

7.

c

b

1 p. za prawidłowy wybór

8.

Pozytywne skutki globalizacji, np. ułatwienia w wymianie handlowej między krajami,
wzrost tolerancyjności dla odmiennych kultur.

Pozytywne skutki globalizacji, np. szybszy
przepływ informacji, wzrost tolerancyjności
dla odmiennych kultur.

1 p. za każdą prawidłowo
uzupełnioną kolumnę tabeli;
razem 2 p.

Negatywne skutki globalizacji, np. zmonopolizowanie rynków przez korporacje
międzynarodowe, ujednolicanie zachowań
konsumenckich.

Negatywne skutki globalizacji, np. zacieranie
się różnorodności kulturowej świata, ujednolicanie zachowań konsumenckich.

1. reeksport
2. waluta
3. deprecjacja
4. strefa

1. UE
2. kurs
3. aprecjacja
4. globalizacja

Hasło: kurs.

Hasło: euro.

9.

1 p. za każdą prawidłową
odpowiedź; razem 4 p.

