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Pytania testowe egzaminu kierunkowego inżynierskiego na kierunku: 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / 

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi 

Zestaw obowiązuje od roku 2020/21 

 

Informacje o egzaminie  

a)  pytania testowe są  jedno i  wielokrotnego wyboru,  przy czym  każde pytanie zawiera 

cztery możliwe warianty odpowiedzi,  

b)  w każdym zestawie egzaminacyjnym znajdzie się 50 pytań wybranych losowo z całego 

zbioru,   

c)  za odpowiedź pozytywną uznaje się taką, w której zaznaczono wszystkie prawidłowe 

odpowiedzi bez odpowiedzi błędnych w przypadku testu wielokrotnego wyboru,  

d)  za  prawidłową  odpowiedź  na  każde  pytanie  można  uzyskać  1  punkt.  Maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 50,  

e)  egzamin  kierunkowy uważa się za zdany, jeśli  uzyskano przynajmniej 50% punktów 

(25 punktów),   

f)  czas trwania egzaminu to 90 min.  

 

 

 
1. Prekursorem nauk o zarządzaniu, który wprowadził podział menadżerów na mistrzów 

administracyjnych oraz produkcyjnych był: 
a. Frank Gilbreth 
b. Henry Ford 
c. Fryderyk Winslow Taylor 
d. Karol Adamiecki 

2. Która z wymienionych osób była krytykowana za wprowadzenie normowania pracy w oparciu o 
jednostki najsilniejsze oraz nieuwzględnianie w procesach zarządzania „myślenia pracowników”? 
a. Henry Ford 
b. Fryderyk Winslow Taylor 
c. Henri Fayol 
d. Harrington Emerson 

3. Henry Ford znany jest z wprowadzenia w swoich fabrykach taśmy produkcyjnej. Które z niżej 
wymienionych są również przypisywane Fordowi? 
a. Harmonogramy 
b. Zasady ekonomii ruchów 
c. Typizacja i standaryzacja 
d. Zasady wydajności 

4. Autorem 14 zasad zarządzania był: 
a. Henry Ford 
b. Frank Gilbreth 
c. Henri Fayol 
d. Harrington Emerson 
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5. Harrington Emerson jako jeden z pierwszych wprowadził biuro doradztwa organizacyjnego. Poza 
tym znany jest z opracowania i wdrożenia: 
a. 14 zasad zarządzania 
b. 12 zasad wydajności 
c. Zasad ekonomii ruchów 
d. Harmonogramów  

6. Twórcą czasowo – premiowego systemu wynagrodzeń oraz harmonogramów był: 
a. Henry Laurent Gantt 
b. Le Chatelier 
c. Tomasz Bata 
d. Adam Smith 

7. Elementami otoczenia wewnętrznego przedsiębiorstwa są: 
a. Regulacje prawne, poziom technologii, pracownicy 
b. Zarząd, pracownicy, kultura organizacyjna 
c. Pracownicy, zarząd, maszyny produkcyjne 
d. Zarząd, klienci, pracownicy 

8. Które z wymienionych nie należą do otoczenia zewnętrznego bliższego (celowego) 
przedsiębiorstwa? 
a. Zarząd 
b. Konkurenci 
c. Klienci 
d. Dostawcy 

9. Do planów stałych zalicza się: 
a. Standardowe procedury, politykę, statuty i regulaminy 
b. Programy, projekty, budżety 
c. Plany reagowania kryzysowego 
d. Plany rekrutacyjne 

10. Która zasada wymaga, by w strukturze organizacyjnej każdy pracownik podlegał dokładnie 
jednemu bezpośredniemu przełożonemu?  
a. Zasada skalarna 
b. Zasada jedności rozkazodawstwa 
c. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności 
d. Zasada oporu i przekory 

11. Rozpiętość zarządzania to: 
a. Liczba pracowników podległych jednemu przełożonemu 
b. Liczba szczebli w strukturze organizacyjnej 
c. Liczba pracowników bezpośrednio podległych jednemu przełożonemu 
d. Liczba menadżerów w strukturze organizacyjnej 

12. Struktura organizacyjna, w której występuje niewielka liczba szczebli zarządzania oraz duża 
rozpiętość zarządzania to struktura: 
a. Smukła 
b. Płaska 
c. Macierzowa 
d. Dywizjonalna 

13. Model motywacyjny, według którego pracownik nie wykazuje zainteresowania i zaangażowania 
w poprawę wykonywania zadań nazywany jest: 
a. Modelem zasobów ludzkich 
b. Modelem stosunków współdziałania 
c. Modelem tradycyjnym Taylora 
d. Modelem X i Y 

14. Teoria motywacyjna, w której potrzeby motywacyjne zaspakajane są kolejno według hierarchii 
potrzeb została zaproponowana przez: 
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a. Claytona Alderfera 
b. Abrahama Maslowa 
c. Stacy Adamsa 
d. Frederica Skinnera 

15. Teorię motywacyjną, w której proces motywowania pracowników opiera się na założeniu 
występowania dwóch grup czynników – motywacyjnych oraz higieny opracował: 
a. Frederick Herzberg 
b. Stacy Adams 
c. Clayton Alderfer 
d. Douglas McGregor 

16. Teoria motywacyjna, w której występują trzy grupy potrzeb – egzystencjalne, przynależności 
oraz rozwoju nazywana jest: 
a. Teorią hierarchii potrzeb Maslowa 
b. Teorią ERG Claytona Alderfera 
c. Teorią potrzeb ludzkich Davida McClellanda 
d. Teorią X i Y Douglasa McGregora 

17. Zakładowy plan szkoleń zakłada przygotowanie: 
a. Rocznego przewidywanego preliminarza kosztów szkoleń 
b. Rocznego przewidywanego harmonogramu szkoleń 
c. Osób do udziału w corocznych szkoleniach 
d. Tylko szkoleń z zakresu BHP i prawa pracy 

18. Metoda oceniania 360 stopni polega na: 
a. Porównywaniu parami pracowników przez 360 dni w roku 
b. Ocenie pracownika przez przełożonych, podwładnych, współpracowników, klientów, a 

także samooceny pracownika 
c. Ocenie pracownika poprzez wykonywanie wielu ankiet przez cały rok 
d. Ocenianiu pracownika raz na rok przez przełożonego 

19. Styl kierowania, w którym przełożony wydaje polecenia, dokładnie kontroluje termin praz 
sposób ich wykonywania bez dokładnego tłumaczenia i uzasadniania tych poleceń nazywany jest 
stylem: 
a. Autokratycznym 
b. Demokratycznym 
c. Innowacyjnym 
d. Biernym 

20. Styl kierowania, w którym przełożony przy podejmowaniu decyzji zasięga opinii podwładnych i 
innych współpracowników to styl: 
a. Demokratyczny 
b. Autorytarny 
c. Bierny 
d. Zrównoważony 

21. Styl kierowania, w którym przełożony deleguje podwładnym spore uprawnienia decyzyjne 
samemu koncentrując się na monitorowaniu efektów pracy zespołu to styl: 
a. Niezdecydowany 
b. Bierny 
c. Demokratyczny 
d. Innowacyjny 

22. Kryterium decyzyjne, w którym wybiera się decyzję, maksymalizując minimalne oczekiwane zyski 
nazywa się kryterium: 
a. Hurwicza 
b. Von Neumana 
c. Walda 
d. Savage’a 



4 
 

23.  Do etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi nie zalicza się: 
a. Planowania zatrudnienia 
b. Motywowania 
c. Derekrutacji 
d. Planowania ewakuacji hali produkcyjnej 

24. System wynagrodzeń, w którym pracownik część wypłaty może zamienić na produkty lub usługi 
dostępne w ramach pakietu pracowniczego nazywany jest: 
a. Systemem solidarnościowym 
b. Systemem kafeteryjnym 
c. Systemem premiowo – czasowym 
d. Systemem wybiórczym 

25. Do elementów otoczenia zewnętrznego celowego nie zalicza się: 
a. Konkurentów i dostawców 
b. Lokalnego systemu prawnego i wymiaru technologicznego 
c. Dostawców i właścicieli 
d. Kooperantów i klientów 

26. Otoczenie zewnętrzne ogólne składa się między innymi z elementów: 
a. Klienci i dostawcy 
b. Wymiar technologiczny i prawny 
c. Właściciele i regulatorzy 
d. Kooperanci i konkurenci 

27. Cele i plany w zarządzaniu przedsiębiorstwem mogą być podzielone jako: 
a. Taktyczne, operacyjne i strategiczne 
b. Strategiczne, operacyjne i balistyczne 
c. Prywatne, pracownicze oraz menadżerskie 
d. Wykonalne, trudno wykonalne i nierealne 

28. Struktura organizacyjna, w której występuje komórka doradcza, której członkowie nie muszą być 
zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie nosi nazwę: 
a. Struktura funkcjonalna 
b. Struktura liniowa 
c. Struktura sztabowo liniowa 
d. Struktura macierzowa 

29. W strukturze macierzowej może dochodzić do sytuacji, w której można mieć wątpliwości co do 
zachowania zasady: 
a. Jedności rozkazodawstwa 
b. Zasady skalarnej 
c. Zasady wektorowej 
d. Jedności czasu i miejsca wykonywanej pracy 

30. Strukturą organizacyjną, w której nie tworzy się działów funkcjonalnych jest struktura: 
a. Macierzowa 
b. Funkcjonalna 
c. Liniowa 
d. Dywizjonalna 

31. Kryterium decyzyjne, w którym do podjęcia decyzji stosuje się współczynnik skłonności do ryzyka 
nazywane jest kryterium: 
a. Savage’a 
b. Hurwicza 
c. La Placea 
d. Von Neumana 

32. Drzewo decyzyjne to metoda, w której do wyboru decyzji wykorzystuje się: 
a. wartość oczekiwaną potencjalnych przyszłych przychodów 
b. wartość maksymalną możliwą do uzyskania w przyszłości 
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c. minimalną gwarantowaną wartość przyszłych przychodów 
d. potencjał nabywczy kluczowych klientów 

33. Metoda, w której decyzja podejmowana jest według kryterium minimalizacji maksymalnego żalu 
utraconych potencjalnych korzyści została opracowana przez: 
a. Von Neumana 
b. Walda 
c. Hurwicza 
d. Savage’a 

34. Dla grupy pracowników wykonujących pracę, w której ilość wyprodukowanych wyrobów zależna 
jest głównie od samego zainteresowanego, najbardziej motywującym systemem wynagrodzeń 
może być: 
a. System czasowo – premiowy 
b. System kafeteryjny 
c. System akordowy 
d. System dniówkowy 

35. Jednym ze sposobów uproszczenia komunikacji poziomej między pracownikami różnych działów 
jest: 
a. Kładka Fayola 
b. Most Taylora 
c. Ścieżka służbowa 
d. Łacznik Skinnera 

36. Prawo naukowej organizacji pracy wyjaśniające przyczyny problemów z wdrażaniem nowych 
pomysłów związanych z organizacją pracy nazywane jest: 
a. Prawem podziału pracy 
b. Prawem koncentracji 
c. Prawem przekory 
d. Prawem wzrastającej produkcji  

37. Czasokres obowiązywania planów średnioterminowych: 
a. Nie zależy od branży której dotyczy 
b. Jest dłuższy niż 2 lata 
c. Jest dłuższy niż 3 lata, ale nie przekracza 10 lat 
d. Zależny jest od specyfiki branży 

38. Przy wprowadzeniu pracownika do pracy nie jest koniecznym: 
a. Odbycie szkolenia stanowiskowego 
b. Odbycie szkolenia BHP 
c. Dostarczenie zaświadczenia lekarza medycyny pracy 
d. Odbycie kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe 

39. Podejmując decyzję w warunkach quasi-pewności w warunkach multikryterialnych można 
zastosować metodę: 
a. Drzewka decyzyjnego 
b. Hurwicza 
c. Bayesa 
d. Metakryterium  

40.  Wykres Gantta przedstawiać może: 
a. Czynności planowane do wykonania w przedsiębiorstwie w określonym czasie 
b. Harmonogram planowanych wydatków w roku rozrachunkowym 
c. Zależność wydajności pracy od ilości odbytych szkoleń zawodowych 
d. Wykres spadku wydajności w czasie dniówki dla brygady pracowników 

41. Podczas grupowego podejmowania decyzji możliwe jest pojawienie się tzw. myślenia 
grupowego. Polega ono na: 
a. Przyjmowaniu poglądów i opinii grupy jako swoje  
b. Narzucaniu grupie swojego sposobu rozumowania 
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c. Tworzeniu się kilku grup antagonistycznych względem siebie 
d. Tworzeniu się grup z podzielonymi zadaniami do przemyślenia 

42. Do metod grupowego podejmowania decyzji nie zalicza się: 
a. Metody burzy mózgów 
b. Metody delfickiej 
c. Metody grupy interaktywnej 
d. Metody dywersyfikacji decyzyjnej 

43. Zasobami, którymi można zarządzać w przedsiębiorstwie są: 
a. Ludzie, informacje, finanse 
b. Ludzie, park maszynowy, czas 
c. Finanse, informacje, monitoring 
d. Budowle, motywacja, priorytety 

44. Na rozpiętość zarządzania w strukturze organizacyjnej nie ma większego wpływu: 
a. Fizyczne rozproszenie podwładnych 
b. Częstość wymaganych interakcji między przełożonym a podwładnym 
c. Częstość występowania nowych wyzwań zawodowych 
d. Wielkość hali produkcyjnej 

45. Kontrolowanie przebiegu procesu na każdym etapie jego trwania nosi nazwę kontroli: 
a. Równoległej 
b. Końcowej 
c. Wstępnej 
d. Strategicznej 

46. Role menadżerskie związane z reprezentowaniem firmy na zewnątrz, zachęcaniu pracowników 
do zwiększonej wydajności oraz koordynacji działań grup pracowniczych należą do kategorii ról 
kierowniczych: 
a. Informacyjnej 
b. Interpersonalnej 
c. Decyzyjnej 
d. Przywódczej 

47. Do sygnałów komunikacji niewerbalnej zalicza się: 
a. Gestykulację, mimikę twarzy oraz kontakt wzrokowy 
b. Kontakt wzrokowy, treść wypowiedzi oraz tembr głosu 
c. Mimikę twarzy, otwartą pozycję oraz notatki pomocnicze 
d. Kontakt wzrokowy, tembr głosu oraz ilość osób w delegacji 

48. Technika assessment center jest stosowana w procesie: 
a. Rekrutacji 
b. Wprowadzenia do pracy 
c. Motywowania 
d. Oceniania i kontroli 

49. Strukturą organizacyjną, w której dochodzi do łączenia się kilku firm w jedną organizację może 
być: 
a. Struktura liniowa 
b. Struktura macierzowa 
c. Struktura funkcjonalna 
d. Struktura holdingowa 

50. Podstawowymi funkcjami realizowanymi w procesie zarządzania są: 
a. Planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie 
b. Planowanie, ocenianie, utrzymywanie zasobów, szkolenie 
c. Organizowanie, rekrutacja, kierowanie, remonty 
d. Remonty, zabezpieczenie informacji, motywowanie, szkolenie 

51. Paradoks Giffena wiąże się ze: 
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a. Wzrostem popytu na produkty podstawowe pomimo wzrostu cen tych produktów w 
przypadku zaistnienia na rynku sytuacji nadzwyczajnych 

b. Spadkiem popytu na dany produkt pomimo spadku ceny tego produktu 
c. Brakiem zmian popytu na dany produkt pomimo zmiany ceny tego produktu 
d. Spadkiem popytu na produkt pomimo wzrostu dochodów konsumenta 

52. Popyt sztywny to: 
a. Popyt charakteryzujący się stałą dynamiką zmian swego poziomu w stosunku do zmian cen 

produktu, dla którego go liczymy 
b. Popyt niezmienny 
c. Popyt doskonale nieelastyczny 
d. Charakteryzujący się stałą dynamiką zmian swego poziomu w stosunku do zmian dochodu 

konsumenta, dla którego go liczymy 
53. Mapa użyteczności: 

a. Jest zestawiana na podstawie podejścia konsumenta do wyboru ilości dwóch lub więcej 
produktów na podstawie przypisywanej im użyteczności/poziomu spełnienia potrzeb 

b. To zestawienie wielu krzywych obojętności dla dwóch produktów 
c. To zmiana poziomów użyteczności obserwowana dla dwóch produktów 
d. Zestawienie poziomów obojętności popytu obserwowanych dla danego produktu 

54. Jeśli popyt na dane dobro jest elastyczny, czyli |e|>1, to wówczas: 
a. Wzrost ceny powoduje spadek wydatków konsumenta na dane dobro 
b. Mimo wzrostu ceny konsument wydaje tyle samo pieniędzy co przedtem 
c. Mimo wzrostu ceny konsument wydaje na dane dobro więcej pieniędzy niż przedtem, 

kupując niewiele mniejszą ilość po wyższej cenie 
d. Zmiana ceny o 1% powoduje zmianę poziomu popytu o więcej, niż 1% 

55. Twierdzenie (zjawisko) obwiedni krzywych kosztowych: 
a. Odzwierciedla kształtowane się krzywej kosztu całkowitego 
b. Opisuje zachowanie się kosztu alternatywnego w długim okresie czasu 
c. Pozwala znaleźć najniższe poziomy kosztu jednostkowego w długim okresie czasu 
d. Określono na podstawie obserwacji krzywych kosztu jednostkowego dla krótkiego okresu 

czasu 
56. Przesuwając się po krzywej obojętności krańcowa wartość każdego z tworzących ją dóbr jest: 

a. Coraz mniejsza 
b. Coraz większa 
c. Taka sama 
d. Równa zero 

57. W sytuacji zwiększania się ceny produktów kupowanych przez konsumentów efekt 
substytucyjny zaistnieje w przypadku wystąpienia: 
a. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości mniejszej od 1 
b. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości większej od 1 
c. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości równej 1 
d. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości równej 0 

58. W sytuacji zwiększania się ceny produktów kupowanych przez konsumentów efekt dochodowy 
zaistnieje w przypadku wystąpienia: 
a. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości mniejszej od 1 
b. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości większej od 1 
c. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości równej 1 
d. Poziomu wskaźnika elastyczności cenowej popytu o wartości równej 0 

59. Prawo malejących przychodów mówi, że: 
a. Przy danej, niezmienianej technologii, w sytuacji kiedy ilość jednego z czynników produkcji 

została ustalona na coraz niższym poziomie, zwiększone użytkowanie innego czynnika 
produkcji prowadzi do coraz dynamiczniejszych przyrostów produkcji: rośnie dodatkowy 
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koszt przypadający na dodatkową jednostkę produkcji. Ten dodatkowy koszt przypadający 
na dodatkową jednostkę produkcji określany jest mianem kosztu krańcowego 

b. Przy danej, niezmienianej technologii, w sytuacji kiedy ilość jednego z czynników produkcji 
została ustalona na coraz niższym poziomie, zwiększone użytkowanie innego czynnika 
produkcji prowadzi do malejących przyrostów produkcji: rośnie dodatkowy koszt 
przypadający na dodatkową jednostkę produkcji. Ten dodatkowy koszt przypadający na 
dodatkową jednostkę produkcji określany jest mianem kosztu krańcowego 

c. Przy danej, niezmienianej technologii, w sytuacji kiedy ilość jednego z czynników produkcji 
została ustalona na coraz wyższym poziomie, zwiększone użytkowanie innego czynnika 
produkcji prowadzi do malejących przyrostów produkcji: rośnie dodatkowy koszt 
przypadający na dodatkową jednostkę produkcji. Ten dodatkowy koszt przypadający na 
dodatkową jednostkę produkcji określany jest mianem kosztu krańcowego 

d. Przy danej, niezmienianej technologii, w sytuacji kiedy ilość jednego z czynników produkcji 
została ustalona na stałym poziomie, zwiększone użytkowanie innego czynnika produkcji 
prowadzi do malejących przyrostów produkcji: rośnie dodatkowy koszt przypadający na 
dodatkową jednostkę produkcji. Ten dodatkowy koszt przypadający na dodatkową 
jednostkę produkcji określany jest mianem kosztu krańcowego 

60. Koszty ekonomiczne to: 
a. Koszty zapisywane w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa 
b. Koszty niezapisywane w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa 
c. Na przykład koszt alternatywny 
d. Suma kosztów zapisywanych i niezapisywanych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa  

61. Monopol naturalny występuje w sytuacji, gdy: 
a. Dochodzi do porozumienia dostawców zmierzających do uzyskania dodatkowych korzyści 

przez ograniczanie produkcji i podnoszenie cen 
b. Sprzedawany jest produkt opatrzony indywidualnym znakiem firmowym, o nieco 

odmiennych właściwościach i po cenie mniej lub bardziej różniącej się od ceny oferowanej 
przez konkurentów  

c. Koszt średni maleje w sposób ciągły wraz  ze wzrostem produkcji. Producent, który 
będzie w stanie najszybciej zwiększyć produkcję będzie produkował taniej 

d. Występują dodatkowe ograniczenia ilościowe stosowane przez władze danego kraju 
62. Konsument wybiera produkty wykorzystując swój budżet i szukając najwyższej użyteczności 

poprzez wybór ilości produktów A i B wynikający: 
a. Ze zrzutowania na osie QA oraz QB punktu stycznego pomiędzy daną linią budżetu a 

najwyżej położoną krzywą obojętności 
b. Ze zrzutowania na osie QA oraz QB punktu stycznego pomiędzy daną linią budżetu a najniżej 

położoną krzywą obojętności 
c. Ze zrzutowania na osie QA oraz QB punktu przecięcia linii budżetu i najwyżej położonej 

krzywej obojętności 
d. Ze zrzutowania na osie QA oraz QB punktu przecięcia linii budżetu i najniżej położonej 

krzywej obojętności 
63. Sposobem na znalezienie ilości czynników produkcji o najniższym koszcie ich użycia, 

wystarczających do wytworzenia zadanej ilości produkcji jest: 
a. Określenie najwyższego poziomu kosztu jednostkowego użycia tych czynników produkcji  
b. Zrzutowanie na osie określające ilości czynników produkcji punktu stycznego danej 

izokwanty z najniżej położoną izokosztą 
c. Zrzutowanie na osie określające ilości czynników produkcji punktu stycznego danej 

izokwanty z najwyżej położoną izokosztą 
d. Wykonanie odpowiednich eksperymentów produkcyjnych 

64. Prawo niewidzialnej ręki rynku: 
a. Określa zależności korelacyjne pomiędzy popytem a podażą 
b. To prawo Smitha 
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c. To podział zadań w gospodarce, prowadzący do tego, że każde przedsiębiorstwo 
specjalizuje się w tej produkcji, w której jest najbardziej wydajne i w której osiąga 
przynajmniej równe z pozostałymi efekty 

d. To prawo, które wskazuje, że w przypadku braku zmowy producenckiej występuje rezultat 
korzystny ekonomicznie dla konsumenta, ale również i dla  producenta produktu 

65. Dochód krańcowy w warunkach monopolu oblicza się poprzez odniesienie do siebie efektów: 
a. Substytucyjnego i dochodowego 
b. Wzrostu dochodu związanego ze sprzedażą dodatkowej jednostki oraz spadku dochodu 

związanego ze sprzedażą dotychczasowej produkcji po niższej cenie 
c. Tożsamych z efektami służącymi do wyznaczania poziomu dochodu krańcowego w 

warunkach konkurencji 
d. Spadku dochodu związanego ze sprzedażą dodatkowej jednostki oraz wzrostu dochodu 

związanego ze sprzedażą dotychczasowej produkcji po niższej cenie 
66. Elastyczność dochodowa popytu: 

a. Może przyjmować wartości ujemne i występuje wówczas w przypadku produktów 
podstawowych 

b. Może przyjmować wartości ujemnych i występuje wówczas w przypadku produktów 
luksusowych 

c. Nie może przyjmować wartości ujemnych 
d. Może przyjmować wartości ujemne, jak i dodatnie 

67. Szkoła neoklasyczna współczesnej ekonomii opiera się na: 
a. Teorii Marschalla i teorii Taylora 
b. Teorii produkcji, teorii konkurencji doskonałej i teorii pieniądza 
c. Pojęciu samoregulującej się gospodarki 
d. Porządku naturalnym 

68. Wśród rodzajów monopolu nie występuje: 
a. Monopol naturalny 
b. Kartel 
c. Konkurencja monopolistyczna 
d. Oligopol 

69. Komparatywna przewaga to: 
a. Sytuacja wystąpienia konkurencji doskonałej 
b. Przewaga rynkowa wynikająca ze specjalizacji w produkcji takiego dobra, którego koszt 

alternatywny wytwarzania jest najmniejszy. Najbardziej efektywna wymiana rynkowa 
powinna prowadzić natomiast do wymiany takiego dobra na to, dla którego koszt 
alternatywny wytwarzania jest wysoki 

c. Przewaga rynkowa wynikająca ze specjalizacji w produkcji takiego dobra, którego koszt 
alternatywny wytwarzania jest największy. Najbardziej efektywna wymiana rynkowa 
powinna prowadzić natomiast do wymiany takiego dobra na to, dla którego koszt 
alternatywny wytwarzania jest niski 

d. Sytuacja wystąpienia konkurencji monopolistycznej 
70. Podczas zwiększania ilości produkcji koszt jednostkowy maleje do momentu: 

a. Osiągnięcia poziomu 100% wydajności produkcyjnej 
b. Uzyskania pełnej efektywności wykorzystania czynników produkcyjnych 
c. Zrównania się poziomu kosztu krańcowego z poziomem kosztu jednostkowego 
d. Zrównania się poziomu kosztu krańcowego z poziomem dochodu krańcowego 

71. Izokwanta nie jest linią prostą, gdyż: 
a. W przypadku zwiększania wielkości produkcji producent korzysta z rabatów ilościowych u 

swych dostawców 
b. W przypadku zmniejszania wielkości produkcji producent zmniejsza adekwatnie koszty 

pracy 
c. Krańcowa stopa technicznej produkcji nie ma stałego poziomu 
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d. Krańcowa stopa technicznej substytucji nie ma stałego poziomu 
72. Do determinant pozacenowych popytu nie zalicza się: 

a. Cen produktów substytucyjnych i komplementarnych 
b. Dochodów konsumentów 
c. Cen surowców produkcji 
d. Kosztu alternatywnego 

73. Dochód krańcowy w poniższym przypadku wyniesie: 
a. 19 
b. 9 
c. 10 
d. 0 

 
74. Najlepszym sposobem rozwoju krzywej możliwości produkcyjnych jest: 

a. Rozwój zasadniczy 
b. Rozwój ekstensywny 
c. Rozwój intensywny 
d. Zwiększanie ilości zasobów rzadkich  

75. Koszt krańcowy jest: 
a. Kosztem jednostkowym odniesionym do kolejnej sztuki produktu 
b. Kosztem całkowitym odniesionym do kolejnej sztuki produktu 
c. Kosztem wytworzenia kolejnej sztuki produktu 
d. Kosztem, którego znajomość pozwala na określenie najniższego poziomu kosztu 

jednostkowego 
76. Koszt alternatywny: 

a. Nie jest kosztem księgowym 
b. Jest kosztem ekonomicznym 
c. Jest kosztem utraconych korzyści, wynikającym z decyzji o zainwestowaniu w dany kierunek 

rozwoju w aspekcie nieinwestowania w inny kierunek rozwoju 
d. Jest częścią kosztu jednostkowego 

77. Kategorią kosztu zmiennego nie jest: 
a. Koszt zmienny progresywny 
b. Koszt zmienny degresywny 
c. Koszt zmienny malejący 
d. Koszt quasizmienny 

78. Czynniki mające wpływ na wzrost produkcji w funkcji Cobba-Douglasa to: 
a. Ilość aktywów przedsiębiorstwa 
b. Ilość kapitału (K) i ilość czynników produkcji (L) 
c. Wielkość przedsiębiorstwa 
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d. Decyzje menadżerskie 
79. Produkt jest komplementarny z innym produktem jeśli 

a. Zamienia go w zaspokajaniu tej samej potrzeby 
b. Współwystępuje z nim w zaspokajaniu tej samej potrzeby 
c. Jeśli wraz ze wzrostem ceny na ten pierwszy produkt, popyt na ten drugi produkt maleje 
d. Jeśli wraz ze wzrostem ceny na ten pierwszy produkt, popyt na ten drugi produkt również 

rośnie 
80. W przypadku nieosiągania wartości przychodów pozwalających na uzyskanie zysku, ale 

pokrywających koszty stałe przedsiębiorca produkcyjnego, decydent powinien analizując tę 
sytuację w ujęciu krótkiego okresu czasu: 
a. Zatrzymać produkcję 
b. Kontynuować produkcję, ale szukać sposobów obniżenia kosztów, a w sytuacji nie 

poprawienia swej sytuacji w ujęciu długiego okresu czasu zatrzymać produkcję 
c. Działać dalej na niezmienionych zasadach 
d. Zwiększyć wolumen produkcji, by zwiększyć poziom uzyskanych z jej sprzedaży przychodów 

81. Polityka przeciwdziałania inflacji obejmuje działania, do których należą: 
a. zmiana podatków w ujęciu nominalnym  
b. ustalanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na poziomie sprzyjającym 

zwiększaniu oszczędności a ograniczającym zaciąganie kredytów 
c. finansowanie przez państwo deficytu budżetowego 
d. polityka cenowa 

82. W zależności od przyczyn bezrobocia wyróżniamy różne jego rodzaje. Proszę wybrać 
prawidłowe. 
a. strukturalne 
b. frykcyjne 
c. strukturalne 
d. ukryte 

83. W ramach aktywnej polityki zwalczania bezrobocia prowadzone są poniższe działania: 
a. organizowane przez państwo szkolenia zawodowe 
b. jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy 
c. publiczne programy zatrudnienia 
d. dodatki związane z wcześniejszym przejściem na emeryturę 

84. Do przyczyn bezrobocia zalicza się: 
a. niedostosowanie struktury podaży pracy do popytu zgłaszanego przez pracodawców 
b. dotowanie zatrudnienia przez państwo 
c. publiczne programy zatrudnienia 
d. automatyzacja procesów produkcji, zmiany technologiczne 

85. Naturalna stopa bezrobocia jest definiowana jako: 
a. zjawisko polegające na tym, że część osób zdolnych do pracy i chcących pracować pozostaje 

bez pracy 
b. odsetek siły roboczej obejmującej tych, którzy nie chcą podjąć pracy za płacę zapewniającą 

równowagę i są dobrowolnie bezrobotni 
c. miara rozmiarów bezrobocia, będąca ilorazem liczby bezrobotnych do liczby aktywnych 

zawodowo wyrażona w procentach  
d. niedostosowanie kwalifikacji pracowników i zapotrzebowania pracodawców w sytuacji, 

kiedy struktura popytu i produkcji nieustannie się zmieniają 
86. Stopa bezrobocia jest wielkością statystyczną opisującą: 

a. odsetek siły roboczej obejmującej tych, którzy nie chcą podjąć pracy za płacę zapewniającą 
równowagę i są dobrowolnie bezrobotni 

b. zjawisko polegające na tym, że część osób zdolnych do pracy i chcących pracować pozostaje 
bez pracy 
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c. rodzaj bezrobocia, który jest uwarunkowany porą roku i związanymi z nią zmianami 
pogodowymi 

d. miarę rozmiarów bezrobocia, będąca ilorazem liczby bezrobotnych do liczby aktywnych 
zawodowo (pracujący + bezrobotni -policjanci, wojskowi), wyrażona w procentach 

87. Rodzaje inflacji w zależności od stopnia jej nasilenia to: 
a. pełzająca 
b. popytowa 
c.  galopująca 
d. strukturalna 

88. W zależności od przyczyn wywołujących zjawiska inflacyjne wyróżnia się: 
a. inflację popytową, w której przyczyną wzrostu cen jest nadmierny popyt w stosunku do 

istniejącej podaży 
b. inflację pełzającą, gdy wzrost cen nie przekracza kilku procent rocznie, nie powodująca 

zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych 
c. inflację kosztową, w której przyczyną wzrostu cen są rosnące koszty produkcji 
d. inflację strukturalną, której przyczyną jest niedostosowanie struktury produkcyjnej do 

zmieniających się potrzeb nabywców 
89. Do przyczyn inflacji zalicza się: 

a. nadmierna - w porównaniu z podażą dóbr - ilość pieniądza w gospodarce 
b. problemy finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego  
c. szybki rozwój nowych technologii 
d. znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. wzrost cen ropy naftowej 

90. Jakie są skutki inflacji: 
a. „efekt zniechęconego pracownika” 
b. spadek wartości i zaufania do pieniądza 
c. potęga firm monopolistycznych 
d. utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych 

91. Najistotniejsze funkcje pieniądza stanowią: 
a. środek wymiany i miernik wartości 
b. miernik wzrostu gospodarczego 
c. miernik produkcji  
d. międzynarodowy środek płatniczy 

92. Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny: 
a. realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii 
b. prowadzi bieżącą obsługę rachunkowo-pieniężną ludności 
c. prowadzi działania nastawione na osiąganie zysku 
d. realizuje cele władz banku i ich klientów 

93. W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą rolę. Pełni on 
podstawowe funkcje do których zalicza się: 
a. funkcja banku emisyjnego 
b. funkcja banku komercyjnego 
c. funkcja banku banków 
d. funkcja centralnego banku państwa 

94. Proszę wybrać instrumenty pośrednie polityki pieniężnej banku centralnego: 
a. bezpośrednia kontrola banku centralnego nad systemem bankowym 
b. polityka dyskontowa – zmiana oficjalnej stopy redyskontowej 
c. operacje otwartego rynku – sprzedaż lub skup papierów wartościowych z rynku 
d. kontrola rezerw obowiązkowych – regulacja poziomu rezerw obligatoryjnie gromadzonych 

przez banki 
95. Funkcje budżetu państwa to: 

a. funkcja redystrybucyjna, stabilizacyjna, fiskalna, bodźcowa  
b. funkcja stabilizacyjna, bodźcowa, redystrybucyjna, kapitałowa 
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c. funkcja fiskalna, walutowa, stabilizacyjna, kredytowa 
d. funkcja bodźcowa, fiskalna, depozytowa, redystrybucyjna 

96. Funkcja redystrybucyjna budżetu państwa jest definiowana następująco: 
a. budżet łagodzi wahania cyklu koniunkturalnego i zapewnia zrównoważony wzrost 

gospodarki 
b. budżet przejmuje podatki, cła i inne opłaty 
c. budżet państwa, przejmując podatki, cła i inne opłaty od przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych dokonuje ich rozdziału pomiędzy inne podmioty 
d. przez redystrybucję dochodu budżet stymuluje działalność podmiotów gospodarczych, 

podaż, popyt i ceny 
97. Budżet państwa jest definiowany w następujący sposób: 

a. podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa  związane z realizacją 
przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej, uchwalany na okres roku 
budżetowego 

b. regulacja poziomu rezerw obligatoryjnie gromadzonych przez banki 
c. zalecenia i sugestie banku centralnego w kierunku banków komercyjnych  
d. bezpośrednia kontrola banku centralnego nad systemem bankowym 

98. Wzrost gospodarczy jest definiowany w następujący sposób: 
a. proces zwiększania w czasie rezultatów działalności gospodarczej wyrażonej w ilości lub 

wartości wytworzonych dóbr i usług 
b. powiększenie realnej wartości PKB lub realnej wartości produktu krajowego per capita w 

gospodarce  
c. sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym 

okresie rozliczeniowym 
d. proces wzrostu ogólnego poziomu cen 

99.  Proszę wybrać rodzaje wzrostu gospodarczego: 
a. ekstensywny, intensywny, zrównoważony, ustabilizowany 
b. intensywny, ustabilizowany, zasobowy, bezkryzysowy,  
c. zrównoważony, bezkoniunkturalny, technologiczny, ustabilizowany 
d. ustabilizowany, wytwórczy, ekstensywny, zasobowy 

100. Determinanty wzrostu gospodarczego obejmują: 
a. zasoby ludzkie, oszczędności, programy socjalne  
b. zasoby naturalne, inwestycje, dotowanie zatrudnienia 
c. kapitał, inwestycje, wzrost podatków 
d. postęp technologiczny i innowacje, kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne 

101. Nadwyżka budżetowa występuje w sytuacji gdy: 
a. wydatki państwa przekroczą wielkość wpływów podatkowych 
b. wpływy podatkowe przewyższają wydatki państwa 
c. wydatki państwa są równe wielkości wpływów podatkowych 
d. wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje 

zwiększenie produkcji  
102.  Proszę wybrać determinanty globalizacji: 

a. powstanie globalnego rynku finansowego 
b. gwałtowny wzrost przepływów BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) 
c. polityka fiskalna państwa 
d. większe rozproszenie geograficzne poszczególnych etapów produkcji 

103. Podstawowe dwa rodzaje inwestycji to: 
a. inwestycje rzeczowe 
b. inwestycje finansowe 
c. inwestycje wirtualne 
d. inwestycje zagraniczne 

104. Zaznacz cechy charakterystyczne inwestycji: 
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a. zwiększenie środków przeznaczonych na konsumpcję oznacza zmniejszenie oszczędności 
lokowanych w postaci inwestycji i odwrotnie 

b. stanowi podstawowe źródło dochodu 
c. wynik inwestycji pojawia się w bliższej lub dalszej przyszłości, zależnie od tego, jaki jest 

horyzont inwestycji 
d. wynik inwestycji jest niepewny; oznacza to, że prawie każda inwestycja jest obarczona 

ryzykiem 
105. Podstawowe cele inwestycji są następujące: 

a. zgromadzenie środków na zakup konsumpcyjny, zwiększenie wielkości kapitału, 
uzyskiwanie stałych dochodów, bezpieczeństwo i płynność  

b. zwiększenie wielkości kapitału, bezpieczeństwo i płynność 
c. uzyskiwanie stałych dochodów, zwiększenie wielkości kapitału 
d. bezpieczeństwo i płynność 

106. Z punktu widzenia długości okresu wyróżnia się dwa rodzaje inwestycji: 
a. inwestycje celowe 
b. inwestycje proste 
c. inwestycje w kapitał intelektualny 
d. inwestycje kuponowe 

107. Do której grupy inwestycji należą reinwestycje: 
a. inwestycje rzeczowe 
b. inwestycje gminne 
c. inwestycje kuponowe   
d. inwestycje proste 

108. Proszę wybrać podstawowe rodzaje instrumentów finansowych: 
a. instrumenty hybrydowe 
b. instrumenty dłużne  
c. instrumenty udziałowe  
d. instrumenty pochodne 

109. Najważniejszymi instrumentami finansowymi, w które można inwestować środki pieniężne, są: 
a. depozyty bankowe w walucie krajowej i zagranicznej 
b. bony skarbowe i inne instrumenty rynku pieniężnego 
c. akcje i obligacje  
d. kredyty hipoteczne oraz inwestycyjne 

110. Rynek kapitałowy ze względu na swój charakter pełni następujące funkcje: 
a. alokacji, mobilizacji oraz oceny kapitału 
b. mobilizacji kapitału 
c. oceny kapitału 
d. barometru koniunktury 

111. Zaznacz prawdziwe twierdzenia dotyczące zaleceń dla Burzy Mózgów 
a. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 6 do 8 osób 
b. Sesja powinna trwać od 40 do 60 minut  
c. Pomysły w czasie zgłaszania nie mogą być poddane krytycznej ocenie przez uczestników  
d. Żadne z podanych 

112. Zaznacz operatory heurystyczne 
a. Analogia fantastyczna  
b. Gra ze słowami  
c. Synektyka 
d. Superpozycja 

113. Zaznacz podstawowe elementy działania projektowego. 
a. Przedmiot projektowania, czyli prototyp 
b. Proces projektowania 
c. Metody projektowe  
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d. Wytwór projektowania  
114. Do czynników wewnętrznych hamujących twórczość należą: 

a. Brak popierania postaw twórczych 
b. Przedwczesna ocena i krytyka przez przełożonego 
c. Nadmierna specjalizacja 
d. Żadne z podanych 

115. Do ogólnej struktury rozwiązań zadań twórczych nie należy: 
a. Analiza i wybór rozwiązania. 
b. Synteza rozwiązań. 
c. Rewizja pośrednich rezultatów 
d. Żadne z podanych 

116. Zaznacz fałszywe stwierdzenia odnoszące się do optymalizacji. 
a. Rozwiązanie optymalne to takie, które jest najlepsze ze względu na przyjęte kryteria, bez 

względu na wymagania 
b. Optymalizacja to proces rozwiązywania zadania optymalizacji  
c. Zawsze należy ustalić jednoznaczne kryteria optymalizacji 
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe  

117. Zaznacz metody należące do grupy metod heurystycznych. 
a. Metoda pytań  
b. Analiza dotychczasowych rozwiązań 
c. Metoda morfologiczna 
d. Metoda drzewa rozwiązań 

118. Zaznacz zdania, które w sposób prawidłowy opisują mikrostrukturę. 
a. Nie można pominąć żadnego etapu, przy czym rezultaty kolejnych etapów muszą być 

formalnie rejestrowane. 
b. Ogólna budowa tej struktury realizuje pętlę SAO. 
c. W ogólnej budowie nie występują iteracje. 
d. Żadne z podanych 

119. Celami etapu formułowania zadania projektowania są: 
a. Określenie celu projektowania 
b. Uogólnienie potrzeby 
c. Konkretyzacja potrzeby 
d. Żadne z podanych 

120. Zaznacz fałszywe twierdzenia dotyczące zaleceń dla Burzy Mózgów: 
a. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 6 do 8 osób  
b. Sesja powinna trwać od 40 do 60 minut 
c. Pomysły w czasie zgłaszania mogą być poddane krytycznej ocenie przez uczestników  
d. Żadne z podanych 

121. Zaznacz metody należące do grupy metod systematyczno-heurystycznych. 
a. Metoda pytań 
b. Metoda morfologiczna 
c. Metoda burzy mózgów  
d. Metoda systemowa 

122. Zaznacz zdania, które w sposób prawidłowy opisują makrostrukturę. 
a. Nie można pominąć żadnej fazy, przy czym rezultaty kolejnych etapów muszą być formalnie 

rejestrowane. 
b. Ogólna budowa struktury jest liniowa, sekwencyjna, bez iteracji.  
c. Kryterium podziału na fazy są główne decyzje. 
d. Ogólna budowa tej struktury realizuje pętlę SAO. 

123. Do czynników zewnętrznych hamujących twórczość należą: 
a. Niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych 
b. Przedwczesna ocena i krytyka przez przełożonego 
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c. Narzucanie twórcom sposobu postępowania 
d. Żadne z podanych 

124. Projektant posługuje się w swojej pracy układami i kryteriami:  
a. Wartości ekonomicznej 
b. Wartości technicznej  
c. Wartości humanistycznej  
d. Wartości psychologicznej 

125. Do podstawowych działań procesu projektowania należą: 
a. Formułowanie zadania projektowego. 
b. Wybór i optymalizacja. 
c. Sporządzenie dokumentacji rozwiązania zadania projektowego. 
d. Żadne z podanych  

126. Twórcze projektowanie zapoczątkowuje: 
a. Analiza 
b. Ocena 
c. Synteza 
d. Działania przygotowawcze 

127. Ogólna zasada projektowania dotycząca realizowalności mówi, że: 
a. Projekty powinny mieć ekonomicznie wyważoną ilość informacji, gdyż nadmiar informacji 

kosztuje. 
b. Decyzje i rozwiązania powinny być optymalne. 
c. Projekty powinny spełniać warunek harmonizowania funkcji, konstrukcji i formy. 
d. Żadne z podanych 

128. Jedną z najbardziej złożonych dziedzin projektowania technicznego jest: 
a. Projektowanie wyrobów mechanicznych. 
b. Projektowanie wytworów budowlanych. 
c. Projektowanie procesów. 
d. Projektowanie zakładów przemysłowych. 

 
129. Zaznacz, jaka struktura projektowania umożliwia podział zadań na autonomiczne zadania o 

mniejszym zakresie, które mogą być wykonywane np. przez różnych projektantów: 
a. Mikrostruktura 
b. Makrosturktura 
c. Dekompozycja 
d. Żadna z podanych 

130. Zaznacz prawdziwe zdania odnoszące się do cech formułowania zadania projektowego: 
a. Jest działaniem heurystycznym, nie dającym się sformalizować. 
b. Powinno być wykonywane iteracyjnie. 
c. Obejmuje zestawienie listy wymagań. 
d. Żadne z podanych  

131. Wymagania wynikające wprost z przeznaczenia projektowanego obiektu oraz z konieczności 
dopasowania obiektu do otoczenia to: 
a. Wymagania funkcjonalne. 
b. Wymagania niezawodnościowe. 
c. Wymagania technologiczne. 
d. Żadne z podanych 

132. Do metod wspomagających określanie wymagań projektowych należą: 
a. Metoda przestrzeni zdarzeń i sprzężeń. 
b. Metoda drzewa celów. 
c. Burza mózgów 
d. Wszystkie z podanych. 
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133. Projektant wyobraża sobie, że jego ciało jest projektowanym śmigłem helikoptera i wyobraża 
sobie siły oddziałujące na ten przedmiot. Projektant posłużył się: 
a. Analogią prostą. 
b. Analogią osobistą. 
c. Analogią symboliczną. 
d. Analogią fantastyczną. 

134. Zaznacz prawdziwe zdania dotyczące metody morfologicznej: 
a. Metoda ta zwana jest również metodą skrzynki morfologicznej. 
b. Aby metoda okazała się skuteczna, podział zadania musi być taki, aby poszczególne 

podproblemy były od siebie zależne, ale niezwiązane. 
c. Celem tej metody jest znalezienie nowych rozwiązań problemu, który miał już wcześniej 

jakieś rozwiązanie, ale uznajemy je za niezadowalające. 
d. Żadne z podanych. 

135. Do narzędzi projektowania należą: 
a. Metody heurystyczne 
b. Komputery, skanery, drukarki, plotery 
c. Systemy i programy komputerowe 
d. żadne z podanych. 

136. Kryterium obowiązujące we wszystkich fazach makrostruktury danego procesu, nazywa się: 
a. Kryterium pierwotnym. 
b. Nadrzędnym kryterium optymalizacji. 
c. Zadaniowym kryterium optymalizacji. 
d. Żadne z podanych. 

137. Do zintegrowanego wytwarzania CIM nie należą: 
a. System CAD 
b. System CAP 
c. System CAQ 

d. Żadne z podanych 
138. Zaznacz, który operator heurystyczny poszukuje bezpośrednich podobieństw w działaniu, 

wyglądzie i funkcji przedmiotu projektowanego do świata techniki i przyrody: 
a. Superpozycja 
b. Analogia prosta. 
c. Analogia symboliczna. 
d. Synektyka. 

139. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia odnoszące się do metody rozwiązania idealnego: 
a. Istotą tej metody jest zrezygnowanie z rozwiązania danego zadania na drodze ewolucji i 

przyjęcie drogi rewolucyjnej 
b. Tzw. stan idealny może dotyczyć zarówno warunków użytkowania jak i samego obiektu 

projektowania. 
c. Wykorzystuje strategię przyrostową. 
d. Żadne z podanych. 

140. Zadanie projektowe określa: 
a. Koszt realizacji projektu. 
b. Główne wymagania stawiane przedmiotowi projektowanemu. 
c. Metody i narzędzia właściwe. 

d. Żadne z podanych. 
141. System produkcyjny składa się z następujących elementów: 

a. Wektor wejścia, wyjścia, procesy przetwarzania, procesy zarządzania, sprzężenia zwrotne  
b. Wektor wejścia, wyjścia, sprzężenia zwrotne, konkurenci, maszyny i urządzenia 
c. Wektor wejścia, wyjścia, sprzężenia zwrotne, klienci, właściciele 
d. Budynki administracyjne, hale produkcyjne, lokalny system prawny, zasoby ludzkie 
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142. Do elementów wejścia do systemu produkcyjnego należą: 
a. Materiały, energia, informacje, kapitał 
b. Konsumenci, pracownicy, surowce, maszyny produkcyjne 
c. Operacje usługowe, system dystrybucji, wyroby gotowe 
d. Procesy informacyjne, system sterowania przepływem produktów 

143. Operacje technologiczne, kontrolne, transportowe, usługowe należą do elementów: 
a. Wejścia do systemu produkcyjnego 
b. Wyjścia z systemu produkcyjnego 
c. Procesów przetwarzania 
d. Procesów decyzyjnych 

144. Środkami technicznymi produkcji są: 
a. Teren zakładu, budynki, maszyny produkcyjne, sieci informatyczne 
b. Zatrudnieni pracownicy, energia elektryczna i inne media 
c. Surowce i półprodukty 
d. Technologia (know how) oraz kapitał zakładowy 

145. Elementami wyjścia z systemu produkcyjnego nie są: 
a. Wyrobu i usługi przemysłowe 
b. Braki produkcyjne oraz surowce wtórne 
c. Produkty uboczne i odpady 
d. Wyroby w magazynach międzyoperacyjnych 

146. Do otoczenia bliższego systemu produkcyjnego nie należą: 
a. Zatrudniony personel wykonawczy i zarządzający 
b. Organizacja zbytu, serwisu  
c. Metody i formy zarządzania systemem produkcyjnym 
d. Warunki makroekonomiczne 

147. Do otoczenia dalszego systemu produkcyjnego można zaliczyć: 
a. Cenę zakupu maszyn i  urządzeń produkcyjnych 
b. Organizację systemu transportu wewnątrzzakładowego 
c. Wyposażenie techniczne magazynów 
d. System informatyczny sterowania procesami produkcyjnymi 

148. Zasada proporcjonalności zakłada, że w systemie produkcyjnym: 
a. Proporcje wynagrodzeń grup pracowniczych wynikają z wydajności ich pracy 
b. Wymiary hal produkcyjnych są proporcjonalne do ilości i wymiarów maszyn wytwórczych 
c. Zadania produkcyjne poszczególnych maszyn są proporcjonalne do funduszu czasu pracy 

jakim dysponują 
d. Zadania produkcyjne są ustalane proporcjonalnie do spływających do przedsiębiorstwa 

zamówień na wyroby 
149. Zgodnie z zasadą liniowości podczas projektowania procesu produkcyjnego należy: 

a. Stosować taśmy produkcyjne zamiast stanowisk gniazdowych 
b. Maszyny i urządzenia ustawiać możliwie wzdłuż linii prostej lub z minimalną liczbą 

nawrotów 
c. Dbać o liniowy wzrost wydajności maszyn w ciągu zmiany roboczej 
d. Wyznaczać linie rozgraniczające poszczególne strefy produkcyjne 

150. Zgodnie z zasadą ciągłości podczas projektowania systemów produkcyjnych należy: 
a. Dokonywać ciągłych zmian w programie produkcyjnym wyrobów 
b. Tak ustalać harmonogramy pracy poszczególnych maszyn, by minimalizować czasy przerw 

nie wynikających z technologii produkcji 
c. Zapewnić ciągłość dostaw surowców i półproduktów 
d. Zapewnić możliwość transportu wewnątrzzakładowego w systemie przenośnikowym 

151. Zgodnie z zasadą równoległości przy projektowaniu procesów produkcyjnych należy: 
a. Maszyny i urządzenia ustawiać w liniach równoległych do siebie 
b. Dążyć do uzyskania równoległych cykli produkcyjnych 
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c. Równolegle z produkcja dbać o pozyskiwanie nowych zleceń 
d. W magazynach stosować systemy równoległego pobierania wyrobów gotowych do spedycji 

152. Poprzez podzielenie efektów wytwarzania przez poniesione nakłady uzyskuje się wyznaczenie 
wartości: 
a. Wydajności 
b. Produktywności 
c. Czasochłonności 
d. Żadnej z powyższych 

153. Jeśli w procesie produkcyjnym wyroby są przekazywane ze stanowiska na kolejne stanowisko 
technologiczne dopiero po zakończeniu danej operacji dla całej partii produkcyjnej, to taki 
sposób organizacji oznacza: 
a. Cykl szeregowy 
b. Cykl równoległy 
c. Cykl szeregowo – równoległy 
d. Cykl nieokreślony 

154. Czas trwania cyklu szeregowo – równoległego w stosunku do cyklu szeregowego dla tej samej 
wielkości partii produkcyjnej jest: 
a. Krótszy 
b. Dłuższy 
c. Taki sam 
d. Nie można tego stwierdzić 

155. Jeśli w procesie produkcyjnym wyroby pomiędzy kolejnymi stanowiskami roboczymi 
przekazywane są partiami (mniejszymi niż cała partia produkcyjna) to taki sposób organizacji 
produkcji oznacza: 
a. Cykl szeregowo – równoległy 
b. Cykl równoległy 
c. Cykl szeregowy 
d. Cykl podwójny 

156. Wskaźnik wykorzystania maszyn produkcyjnych w systemie równoległym o różnych czasach 
pojedynczej operacji dla jednego wyrobu na poszczególnych stanowiskach : 
a. Jest jednakowy dla wszystkich maszyn 
b. Jest największy dla maszyn o najdłuższym czasie trwania jednostkowej operacji 
c. Jest najmniejszy dla maszyny o najdłuższym czasie trwania jednostkowej operacji 
d. Jest największy dla maszyny o najkrótszym czasie trwania jednostkowej operacji 

157. Czas przerw pomiędzy partiami produkcyjnymi wynikający z organizacji produkcji na maszynie, 
na której jednostkowy czas operacji jest najdłuższy w cyklu równoległym w: 
a. Jest w przybliżeniu równy zero 
b. Jest najdłuższy w całym procesie technologicznym 
c. Równy jest w przybliżeniu średniej arytmetycznej czasów przerw na wszystkich maszynach 
d. Równy jest w przybliżeniu średniej harmonicznej czasów przerw na wszystkich maszynach 

158. Wskaźnik wykorzystania maszyn w cyklu produkcyjnym definiuje się jako: 
a. Procentowy udział efektywnego czasu pracy danej maszyny w czasie jej dyspozycyjności w 

procesie produkcyjnym 
b. Iloraz czasu efektywnej pracy danej maszyny do czasu przerw technologicznych w jej pracy 

wyrażony w procentach 
c. Iloraz różnicy czasu dyspozycyjnego maszyny i czasu efektywnej pracy do czasu 

dyspozycyjnego maszyny w danym procesie wyrażony w procentach 
d. Iloczyn czasu efektywnej pracy maszyny przez jej wydajność godzinową 

159. Wyznaczając program produkcyjny za pomocą metody grafu Gozinto należy ustalić: 
a. Zapotrzebowanie na wyroby główne bez określania zapotrzebowania na detale 
b. Macierz bezpośrednich zapotrzebowań na elementy w procesie produkcyjnym 
c. Ilość operacji krótszych niż średnia długość operacji w danym procesie produkcyjnym 
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d. Ilość operacji dłuższych lub równych średniej długości operacji w danym procesie 
produkcyjnym 

160. Wyznaczając program produkcyjny za pomocą metody grafoanalitycznej nie jest wymagana 
znajomość: 
a. Ilości części zamiennych przeznaczonych do obsługi posprzedażowej  
b. Wielkość opakowań zbiorczych komponentów i półproduktów 
c. Struktury wyrobu uwzględniającej zapotrzebowanie na detale i półwyroby 
d. Ilości zamawianych przez odbiorcę wyrobów gotowych 

161. W metodzie ekonomicznej wielkości zamówienia do wyznaczenia optymalnej wielkości partii 
zamówienia nie jest potrzebna znajomość: 
a. Wielkości rocznego (miesięcznego itp.) zapotrzebowania na produkt/komponent 
b. Kosztów obsługi składanych zamówień 
c. Ceny jednostkowej zakupu produktu 
d. Wartości taktu produkcyjnego 

162. Optymalna wielkość partii zamawianego produktu (surowca, komponentu lub półwyrobu): 
a. Będzie mniejsza, gdy cena jednostkowa produktu będzie większa 
b. Nie zależy od ceny zakupu 
c. Będzie mniejsza, gdy cena jednostkowa produktu będzie mniejsza 
d. Jest niezależna od kosztu dostawy i obsługi zamówienia 

163. Czas upływający pomiędzy zejściem z linii produkcyjnej kolejnych wyrobów gotowych jest 
definiowany jako: 
a. Wydajność produkcji 
b. Średni czas technologiczny w cyklu 
c. Takt produkcji 
d. Produktywność linii produkcyjnej 

164. Sytuacja, w której występuje niewielka powtarzalność operacji na poszczególnych stanowiskach 
roboczych jest charakterystyczna dla produkcji: 
a. Rytmicznej 
b. Nierytmicznej 
c. Masowej 
d. Średnioseryjnej 

165. Metoda alokacji stanowisk roboczych oparta na nieukierunkowanej macierzy przepływów 
międzyoperacyjnych oraz siatce trójkątów równobocznych to metoda: 
a. CRAFT (Computerrized Relative Allocation of Facilities Technique) 
b. CORELAP( Computerized Relationship Layout) 
c. Schmigalli 
d. MAT (Modular Allocation Technique) 

166. Suwnice, wyciągi, żurawie to grupa środków transportowych: 
a. Przenośnikowych 
b. Dźwignicowych 
c. Jezdniowych bezobsługowych 
d. Cięgnowych 

167. Do realizacji magazynu dynamicznego najczęściej wykorzystuje się: 
a. Bufor w postaci przenośnika podłogowego lub podwieszonego 
b. Naczepy samochodów dostawczych, które oczekują na remont średni 
c. Pracowników przenoszących lub przewożących towary wózkami widłowymi 
d. Nieużywane pomieszczenia socjalne 

168. Do zasad organizacji magazynu nie należy: 
a. Zasada składowania w górę (wysokie składowanie) 
b. Zasada minimalizacji pracy transportowej w magazynie 
c. Automatyzacja transportu i procesu składowania 
d. Zasada równoległości 
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169. Organizacja magazynu w systemie FILO oznacza, że: 
a. Produkty, które jako pierwsze znalazły się w magazynie jako pierwsze powinny go opuścić  
b. Produkty, które jako pierwsze znalazły się w magazynie powinny go opuścić jako ostatnie 
c. Produkty, które jako ostatnie znalazły się w magazynie mogą go opuścić jako pierwsze lub 

ostatnie 
d. Produkty, które jako pierwsze znalazły się w magazynie nie mogą go opuścić jako ostatnie 

170. Dla wyznaczenia ilości środków transportowych wykorzystywanych do przemieszczeń 
międzyoperacyjnych nie są istotne: 
a. Stopień automatyzacji procesów  
b. Mapa przepływów międzyoperacyjnych w halach produkcyjnych 
c. Stan skupienia materiałów oraz ich wymiary, masa 
d. Wymiary magazynu wyrobów gotowych 

171. Oblicz i podaj, ile wynosi średni czas realizacji procesu: 

 

a. 30,75 
b. 40,75 
c. 31,25 
d. żadne z powyższych 

172. Zaznacz trzy podstawowe atrybuty procesu: 
a. elastyczność procesu 
b. koszt procesu  
c. znaczenie procesu dla organizacji  
d. jakość procesu  

173. Zaznacz atrybuty procesu istotne dla podjęcia działań reinżynieryjnych: 
a. elastyczność procesu 
b. koszt procesu  
c. znaczenie procesu dla organizacji  
d. jakość procesu  

174. Do analiz ilościowych procesu zalicza się: 
a. analizy Pareto  
b. teorie kolejek  
c. analizy przepływu  
d. analizy przyczyn źródłowych 

175. Do analiz jakościowych procesu zalicza się: 
a. symulacje procesu  
b. teorie kolejek  
c. metodę 5why 
d. diagram Ishikawy 

176. Zaznacz jakie źródła informacji możemy wykorzystać do modelowania procesu: 
a. dzienniki zdarzeń 
b. warsztaty 
c. dokumentację procesu 
d. analizy ilościowe 

177. Jest to faza cyklu BPM, w której występuje identyfikacja wąskich gardeł i powtarzających się 
błędów oraz podejmowane są działania korygujące. Zaznacz nazwę tej fazy: 
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a. modelowanie procesu  
b. kontrola procesu  
c. analiza procesu  
d. przeprojektowanie procesu 

178. Jest to faza cyklu BPM, w której tworzony jest rejestr problemów oraz podawane są możliwości 
ich rozwiązania: 
a. modelowanie procesu  
b. kontrola procesu  
c. analiza procesu  
d. przeprojektowanie procesu 

179. Zaznacz prawdziwe definicje procesu: 
a. proces jest to sekwencja podejmowanych działań, które przekształcają dostępne na wejściu 

zasoby i informacje w produkty, kreując tym samym wartość dodaną dla klienta (zarówno 
zewnętrznego jak i wewnętrznego). 

b. proces jest ciągiem powiązanych ze sobą działań, które doprowadzają do przekształcania 
wszelkich nakładów w produkt procesu. 

c. proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują niemierzalne wejścia 
na mierzalne wyjście.  

d. żadne z podanych. 
180. Na podstawie zaprezentowanej macierzy odpowiedz, który proces należy poddać reinżynierii w 

pierwszej kolejności: 

 
a. proces A 
b. proces B 
c. proces C 
d. proces D 

181. Zaznacz zdania prawdziwe w odniesieniu do reengineeringu radykalnego: 
a. pracownicy są inicjatorami zmian 
b. długi czas wdrażania 
c. wysokie ryzyko porażki 
d. żadne z podanych 

182. Zaznacz zdania prawdziwe w odniesieniu do reengineeringu łagodnego: 
a. pracownicy są inicjatorami zmian 
b. długi czas wdrażania 
c. wysokie ryzyko porażki 
d. żadne z podanych 

183. Zaznacz zdania fałszywe w odniesieniu do czasu cyklu: 
a. z czasem cyklu związana jest liczba spraw w toku.  
b. czas cyklu to suma czasów czynności przynoszących wartość dodaną dla klienta. 
c. optymalizacja czasu cyklu jest jednym z celów przeprojektowania procesu. 
d. czas cyklu wydłuża się jeśli napływa coraz więcej spraw do procesu.  
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184. Zaznacz poprawne odpowiedzi, charakteryzujące zaprezentowaną bramkę: 

 

a. jest to bramka OR 
b. umożliwia zrównoleglenie przepływu w procesie 
c. umożliwia wybór przepływu w procesie 
d. jest to bramka "albo"  

185. Zaznacz poprawne odpowiedzi, charakteryzujące zaprezentowaną bramkę: 

 

a. jest to bramka OR 
b. umożliwia zrównoleglenie przepływu w procesie 
c. umożliwia wybór przepływu w procesie 
d. jest to bramka "albo"  

186. Zaznacz poprawne odpowiedzi, charakteryzujące zaprezentowaną bramkę: 

 

a. jest to bramka OR 
b. umożliwia zrównoleglenie przepływu w procesie 
c. umożliwia wybór przepływu w procesie 
d. jest to bramka "i"  

187. Na podstawie przedstawionej macierzy zaznacz, który problem w procesie należy rozwiązać w 
pierwszej kolejności: 

 

 
a. problem A 
b. problem B 
c. problem C 
d. problem D 

188. Zaznacz prawidłową bezpośrednią kolejność faz w cyklu BPM: 
a. analiza procesu, modelowanie procesu, przeprojektowanie procesu 
b. analiza procesu, przeprojektowanie procesu, implementacja 
c. przeprojektowanie procesu, implementacja, monitoring i kontrola  
d. modelowanie procesu, analiza procesu, implementacja  

189. Przedstawiony symbol oznacza w notacji BPMN: 
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a. zdarzenie początkowe 
b. zdarzenie końcowe 
c. zdarzenie pośrednie 
d. czynność końcową 

190. Przedstawiony symbol oznacza w notacji BPMN: 

 
a. zdarzenie początkowe 
b. zdarzenie końcowe 
c. zdarzenie pośrednie 
d. zdarzenie typu wiadomość 

191. Reengineering wg definicji (Hammera, Champy’ego 1996) to: 
a. fundamentalne przemyślenie od nowa procesów 
b. łagodne przeprojektowanie procesów w firmie  
c. działania prowadzące do przełomowej poprawy osiąganych wyników 
d. wszystkie z podanych 

192. Zaznacz cechy podejścia radykalnego w reinżynierii: 
a. odrzucenie zastanego stanu, podejście „białej kartki” 
b. eliminuje się zbędne operacje w procesach (z punktu widzenia tworzenia wartości) 
c. przejście „skokowe” do organizacji procesowej 
d. żadne z podanych 

193. Zaznacz cechy podejścia łagodnego w reinżynierii: 
a. wyeliminowanie wszystkich dotychczasowych procesów i zastąpieniu ich całkowicie od 

nowa zaprojektowanymi 
b. nie burzy radykalnie układu relacji w organizacji 
c. umożliwia stopniowe przygotowywanie się pracowników do realiów organizacji procesowej 
d. wszystkie z podanych 

194. Główne cechy procesów to:  
a. ich celowość 
b. są metodami wykonywania pracy 
c. orientacja na organizację 
d. wszystkie z podanych 

195. Do procesów podstawowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zalicza się: 
a. proces marketingu i obsługi klienta 
b. proces wytwarzania 
c. procesy magazynowania 
d. proces dystrybucji 

196. Proces zamówienie-płatność (ang. order to cash) to: 
a. proces w organizacji, rozpoczynający się zapotrzebowaniem na określony produkt i usługę.  
b. kończy się dostawą i zapłaceniem za produkt lub usługę 
c. proces wykonywany przez sprzedawcę.  
d. wszystkie z podanych 

197. Zaznacz prawdziwe zdania dotyczące analizy wartości dodanej: 
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a. jest techniką umożliwiającą identyfikację niepotrzebnych elementów w procesie, w celu ich 
usunięcia 

b. krok BVA to krok konieczny lub użyteczny z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub 
wymagany regulacjami/prawem. 

c. należy określić, kto jest klientem tego procesu i jakich efektów oczekuje klient w efekcie 
realizacji procesu.  

d. żadne z podanych 
198. Typowy rejestr dotyczący problemów w procesie obejmuje: 

a. założenia (lub dane wejściowe) 
b. oszacowanie wpływu ilościowego problemu na wyniki organizacji 
c. nazwę problemu i jego opis 
d. żadne z podanych 

199. Zmiana w procesie dotycząca relokacji kontroli z organizacji na klienta jest heurystyką: 
a. perspektywy klienta 
b. perspektywy organizacji 
c. perspektywy informacji 
d. żadne z podanych 

200. Do głównych działań w ramach inicjalizacji projektu reinżynieryjnego należą: 
a. zbudowanie zespołu reinżynieryjnego  
b. zrozumienie stanu obecnego (jak-jest) w tym modelowanie i analiza procesu 
c. ustalenie zbioru celów projektu z uwzględnieniem trójkąta czas-jakość-koszt 
d. żadne z podanych 

201. Bilans przedstawia zestawienie 
a. Aktywów i pasywów 
b. Przychodów i kosztów 
c. Aktywów 
d. Pasywów 

202. Rachunek zysków i strat przedstawia 
a. Aktywa i pasywa 
b. Przychody i koszty 
c. Aktywa 
d. Pasywa 

203. Obrotami konta księgowego nazywamy 
a. Sumę wszystkich zapisów na jednej stronie konta 
b. Różnicę pomiędzy stroną debetową a kredytową 
c. Różnicę pomiędzy stroną kredytową a debetową 
d. Ilość transakcji na jednej ze stron konta 

204. Kontem bilansowym nie są 
a. Środki trwałe 
b. Materiały 
c. Koszty sprzedaży 
d. Kapitał podstawowy 

205. Kontem wynikowym nie jest 
a. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
b. Koszty ogólnego zarządu 
c. Zyski nadzwyczajne 
d. Kredyty i pożyczki  

206. Rzeczowe aktywa są to 
a. Środki trwałe 
b. Środki trwałe i środki trwałe w budowie 
c. Aktywa trwałe 
d. Środki trwałe w budowie 
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207. Kapitał własny to 
a. Aktywa – pasywa 
b. Aktywa – kapitał obcy 
c. Kapitał obcy – aktywa trwałe 
d. Aktywa trwałe – kapitał obcy 

208. Umorzenie to 
a. Inaczej amortyzacja 
b. Suma amortyzacji 
c. Wartość netto środka trwałego 
d. Wartość brutto środka trwałego  

209. Amortyzacją degresywną nazywamy również 
a. Umorzenie 
b. Metodę malejącego salda 
c. Metodę rosnącego salda 
d. Metodę perspektywiczną 

210. Zasada podwójnego zapisu nie zawiera 
a. Zasady przeciwwagi 
b. Zasady równowagi 
c. Zasady równości 
d. Zasady zapisu na dwóch różnych kontach 

211. Należności długoterminowe obejmują 
a. Należności z tytułu dostaw i usług 
b. Należności z tytułu dostaw 
c. Należności z tytułów innych niż dostawy i usługi 
d. Należności z tytułu usług 

212. Wysłanie zamówienia do dostawcy na materiały zaksięgujemy na koncie 
a. Materiały 
b. Towary 
c. Rachunek bieżący 
d. Nie zaksięgujemy tej operacji  

213. Zdarzenie wywołujące zmniejszenie składnika aktywów z równoczesnym zmniejszeniem 
składnika pasywów powoduje że: 
a. Suma bilansowa nie ulegnie zmianie 
b. Zwiększa się suma bilansowa 
c. Zmniejsza się suma bilansowa 
d. Z punktu widzenia sumy bilansowej zdarzenie takie jest niemożliwe 

214. Zdarzenie wywołujące zwiększenie składnika aktywów z równoczesnym zwiększeniem składnika 
pasywów powoduje że: 
a. Suma bilansowa nie ulegnie zmianie 
b. Zwiększa się suma bilansowa 
c. Zmniejsza się suma bilansowa 
d. Z punktu widzenia sumy bilansowej zdarzenie takie jest niemożliwe 

215. Zdarzenie wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów powoduje że: 
a. Suma bilansowa nie ulegnie zmianie 
b. Zwiększa się suma bilansowa 
c. Zmniejsza się suma bilansowa 
d. Z punktu widzenia sumy bilansowej zdarzenie takie jest niemożliwe 

216. Zdarzenie wywołujące zmniejszenie składnika aktywów z równoczesnym zwiększeniem składnika 
pasywów powoduje że: 
a. Suma bilansowa nie ulegnie zmianie 
b. Zwiększa się suma bilansowa 
c. Zmniejsza się suma bilansowa 
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d. Z punktu widzenia sumy bilansowej zdarzenie takie jest niemożliwe 
217. Różnica między obrotami na koncie księgowym nazywana jest: 

a. Saldem początkowym 
b. Saldem końcowym 
c. Bilansem 
d. Wynikiem finansowym 

218. Saldo końcowe konta aktywnego jest: 
a. Zawsze kredytowe  
b. Zawsze kredytowe (lub zerowe) 
c. Zawsze debetowe 
d. Zawsze debetowe (lub zerowe) 

219. Saldo końcowe konta pasywnego jest: 
a. Zawsze kredytowe  
b. Zawsze kredytowe (lub zerowe) 
c. Zawsze debetowe 
d. Zawsze debetowe (lub zerowe) 

220. Skrót dowodu księgowego Wz oznacza: 
a. Wydział Zarządzania 
b. Wydanie zewnętrzne 
c. Wyciąg zaopatrzenia 
d. Wywóz zapasów 

221. Funkcja zarządzania działalnością podstawową (wytwórczą i usługową) obejmuje działania 
występujące podczas etapu: 
a. analizy potrzeb 
b. możliwości zaopatrzenia 
c. prognozowania 
d. dystrybucji 

222. Reguła zarządzania 5P składa się z następujących aspektów: 
a. produkt 
b. przedsiębiorstwo 
c. procesy 
d. produkcja 

223. Cele produkcji dzielą się na : 
a. zaopatrzenia 
b. ekonomiczne 
c. społeczne 
d. zbytu 

224. Etapy procesu projektowania wyrobu: 
a. prace badawcze: opracowanie koncepcji wyrobu – usługi 
b. wybór: koncepcji technicznie możliwej, mającej potencjał rynkowy i będącej zgodną ze 

strategią organizacji 
c. przełożenie oczekiwań dotyczących popytu na rzeczywiste zapotrzebowanie zdolności 

produkcyjnych w jednostkach naturalnych 
d. opracowanie wariantów planu zdolności produkcyjnej 

225. Etapy planowania zdolności produkcyjnych wyrobów lub usług: 
a. wybór: koncepcji technicznie możliwej, mającej potencjał rynkowy i będącej zgodną ze 

strategią organizacji 
b. przełożenie oczekiwań dotyczących popytu na rzeczywiste zapotrzebowanie zdolności 

produkcyjnych w jednostkach naturalnych 
c. projektowanie: opracowanie specyfikacji projektowych wyrobu – usługi 
d. rozpoznanie i porównanie poszczególnych zagrożeń i strategicznych skutków 

poszczególnych wariantów 
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226. Cechy dobrego rozmieszczenia zakładu produkcyjnego: 
a. przepływ w linii krzyżującej się  
b. maksimum manipulacji między operacjami 
c. przemieszczanie na minimalne odległości 
d. ostatnie operacje w pobliżu przyjmowania surowców i materiałów na magazyn 

227. Lokalizacja ogólna zakładu to: 
a. wybór terenu lub regionu 
b. wskazanie miejsca, działki czy parceli usytuowanej na jego obszarze 
c. integracja z innymi jednostkami danej organizacji 
d. lokalizacja w dużych i dobrze rozwiniętych miastach 

228. Czynniki mające wpływ na wybór lokalizacji: 
a. dostępność dróg transportowych 
b. dostępność zasileń 
c. przepisy lokalne 
d. sytuacja polityczna 

229. Czynniki mające wpływ na projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy: 
a. oświetlenie 
b. liczba kondygnacji 
c. lokalizacja ogólna 
d. struktura rynku i popytu 

230. Kryteria dobrego rozmieszczenia obiektów: 
a. minimum elastyczności 
b. minimum współzależności 
c. minimum wykorzystania przestrzeni 
d. minimum przeładunku lub przetwarzania 

231. Czynniki użyteczności wpływające na wybór wyposażenia produkcyjnego: 
a. kompatybilność 
b. dostępność wyposażenia towarzyszącego 
c. dostępność zasileń 
d. okres księgowy 

232. Okres fizyczny użytkowania maszyn i urządzeń to: 
a. to czas, w którym wyposażenie może być użytecznie i ekonomicznie eksploatowane 
b. to czas, upływający z dniem pojawienia się nowych typów urządzeń sprawiających, że 

istniejące modele są przestarzałe 
c. to moment, w którym na produkowane przez dane urządzenie wyroby lub usługi ustaje 

zapotrzebowanie na rynku 
d. to czas, w którym wyposażenie się amortyzuje 

233. Celem VSM – Value Stream Mapping jest: 
a. zgromadzenie danych na temat rzeczywistego przepływu elementów fizycznych i informacji 
b. badanie metod pracy 
c. pomiar pracy 
d. wymiarowanie  hali produkcyjnej 

234. TPS (Toyota Production System) wyznacza następujące straty: 
a. krótkie okresy bezczynności ludzi,  
b. wykonywanie zbędnych kroków w procesie obróbki  
c. oczekiwanie  
d. nadmierne przetwarzanie  

235. Metoda usprawniania procesów produkcyjnych SMED polega na: 
a. redukcji czasu przezbrojenia maszyny 
b. wykonywaniu podczas przezbrojeń tylko bezwzględnie koniecznych prac 
c. wymianie narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczby minut 
d. zarządzaniu zapasami produkcyjnymi 
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236. Jidoka polega na: 
a. wykonywaniu podczas przezbrojeń tylko bezwzględnie koniecznych prac 
b. dążeniu do zrozumienia niezgodności i ułożenia zadań w następującej kolejności: wykrycie 

niezgodności, wstrzymanie procesu, ustalenie przyczyny błędów i ich eliminacja, 
zidentyfikowanie przyczyny powstania błędów 

c. zarządzaniu zapasami produkcyjnymi 
d. stworzeniu możliwości zatrzymania realizacji zadań produkcyjnych w przypadku 

wystąpienia problemów związanych z jakością, przepływem produkcji, itp. 
237. Shingeo Shingo dzieli urządzenia Poka-Yoke ze względu na ich funkcje: 

a. regulujące 
b. ustawiające 
c. przetwarzające 
d. koordynacyjne 

238. Total Productive Maintenance polega na: 
a. minimalizacji awarii urządzeń  
b. zapewnieniu maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń  
c. wykonaniu 5 kroków: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny 
d. wykonywaniu podczas przezbrojeń tylko bezwzględnie koniecznych prac 

239. W systemie Just in Time relacje klient-dostawca charakteryzują się: 
a. jednym źródłem dostaw dla grupy produktów i usług  
b. kontrolą wyrobów i usług w momencie otrzymywania ich na magazyn  
c. negocjacjami cen w oparciu o analizę kosztów  
d. współpracą krótkookresową 

240. Lampa Andon świecąca na niebiesko pokazuje stan: 
a. normalna praca 
b. brak materiału w kolejce do obróbki  
c. zakłócenie 
d. krytyczne zatrzymanie linii 

241. Kanban to: 
a. straty obniżające efektywne zużycie dostępnych środków 
b. plakietka będąca narzędziem kontroli nad produkcją w systemie JIT  
c. słowo określające nadmierne obciążenie maszyn 
d. ciągłe doskonalenie i niekończąca się poprawa 

242. Założeniem TQM jest: 
a. iż każdy pracownik powinien się angażować w ciągłe doskonalenie swojego odcinka pracy 
b. radykalna zmiana 
c. szerokie wykorzystanie technologii komputerowych 
d. koncentracja na kliencie 

243. Kaizen oznacza: 
a. ciągłe doskonalenie 
b. plakietkę będącą narzędziem kontroli nad produkcją w systemie JIT  
c. słowo określające nadmierne obciążenie maszyn 
d. niekończącą się poprawę 

244. Technika „pięciu pytań dlaczego” jest główną zasadą: 
a. Kaizen 
b. 5S 
c. VSM 
d. Kanban 

245. Analiza i porównywanie produktów, organizacji pracy, systemów oraz procesów we własnym 
zakładzie to: 
a. benchmarking wewnętrzny 
b. benchmarking zewnętrzny 
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c. benchmarking funkcjonalny 
d. benchmarking mieszany 

246. Na etapie projektowania technicznego produktu wykonuje się: 
a. wizualizację produktu 
b. badania użytkowe i badania prototypu 
c. ocenę zdolności produkcyjnych 
d. badanie rynku 

247. Rozmieszczenie przedmiotowe urządzeń: 
a. to typowe rozmieszczenie dla produkcji jednostkowej 
b. powoduje wyposażenie w tzw. maszyny i urządzenia specjalistyczne, przeznaczone do 

wykonywania tylko jednej operacji (zabiegu) 
c. grupuje obiekty wymagane w celu wytwarzania produktu 
d. może składać się z dwóch modułów, z których jeden może być wykonany na warsztacie, a 

drugi na linii produkcyjnej  
248. Technika zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT) jest systemem: 

a. planowania uwzględniającym identyfikację wąskich gardeł 
b. umożliwiającym osiąganie pożądanej jakości wyrobów lub usług oraz zadowolenia klientów 

dzięki prawidłowo wyregulowanym, konserwowanym i obsługiwanym urządzeniom 
produkcyjnym 

c. pozwalającym na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie 
d. którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy 

249. System Just in time prowadzi do takiej organizacji produkcji, aby  
a. operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne 
b.  zapasy produkcji w toku mogły zostać wyeliminowane 
c. stworzyć kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów, by od razu 

uzyskiwać właściwą jakość 
d. stosować wyłącznie niezawodną, gruntownie sprawdzoną technologię, służącą 

pracownikom i procesom 
250. Wszystko, co nie dodaje wartości dodanej do produktu w działaniach produkcyjnych według TPS 

nosi nazwę: 
a. mura 
b. muda 
c. muri 
d. moda 

251. Jakie zmienne decyzyjne występują w zagadnieniu wyboru asortymentu? 
a. zużycie środków produkcji 
b. zasoby środków produkcji 
c. wielkość produkcji wyrobów 
d. cena lub zysk jednostkowy 

252. Czy zmiana wielkości limitu jednego ze środków produkcji zawsze powoduje zmianę zbioru 
rozwiązań dopuszczalnych? 
a. tak 
b. nie  
c. tylko w niektórych przypadkach 
d. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

253. Plany produkcji spełniające warunki ograniczające i warunki brzegowe to: 
a. rozwiązanie dopuszczalne 
b. rozwiązanie optymalne 
c. minimalna ilość wyrobu, jaką należy wyprodukować 
d. program dualny 

254. Czy zmiana cen lub zysków jednostkowych zawsze wpływa na rozwiązanie optymalne? 
a. tak, zawsze 
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b. nie 
c. tylko po przekroczeniu ograniczeń współczynnika funkcji celu 
d. żadna z pozostałych 

255. Zapis problemu decyzyjnego w języku matematycznym to formułowanie: 
a. modelu matematycznego 
b. żadna z pozostałych 
c. programu dualnego 
d. kanonicznego modelu matematycznego 

256. Zadanie programowania liniowego ma postać standardową gdy wszystkie szukane zmienne są 
nieujemne oraz zachowane są następujące własności:  
a. jeśli wszystkie ograniczenia w modelu matematycznym są nierównościami typu ≤, to 

rozwiązaniem optymalnym są wartości, dla których funkcja celu przyjmuje wartość 
maksymalną 

b. jeśli wszystkie ograniczenia w modelu matematycznym są nierównościami typu ≤, to 
rozwiązaniem optymalnym są wartości, dla których funkcja celu przyjmuje wartość 
minimalną 

c. jeśli wszystkie ograniczenia w modelu matematycznym są nierównościami typu ≥, to 
rozwiązaniem optymalnym są wartości, dla których funkcja celu przyjmuje wartość 
maksymalną 

d. jeśli wszystkie ograniczenia w modelu matematycznym są nierównościami typu ≥, to 
rozwiązaniem optymalnym są wartości, dla których funkcja celu przyjmuje wartość 
minimalną 

257. Zmienne dualne nazywane są także: 
a. współczynnikami funkcji celu 
b. cenami dualnymi 
c. warunkami ograniczającymi 
d. parametrami zadania 

258. Jakie zmienne decyzyjne występują w zagadnieniu optymalnego składu mieszanki (problem 
mieszanek)? 
a. Ilości podstawowych surowców, jakie należy zakupić, aby otrzymać produkt o pożądanym 

składzie 
b. Intensywność, z jaką powinny być stosowane poszczególne procesy technologiczne 
c. minimalna ilość wyrobu, jaką należy wyprodukować 
d. wielkości produkcji wyrobów  

259. Pan Turecki Jan posiada trzy hurtownie mięsa do kebabów: w Zawadzie, w Nowej Wsi i w 
Grabowie.  Zaopatruje w „mięso” cztery bary Kebabex, KebiPlus, MiXKebab i Szybki Kebab. 
Kebabex potrzebuje  miesięcznie 40 szt. mięsa do kebabów, KebiPlus 60 szt. na miesiąc , 
MixKebab i Szybki Kebab po  50 sztuk.  Wydajność hurtowni Pana Turka jest zróżnicowana, w 
Zawadzie posiada 70 sztuk mięsa do kebabów na miesiąc, w Nowej Wsi  50 sztuk miesięcznie, a 
w Grabowie 80 sztuk na miesiąc. Jednostkowe koszty transportu, w złotych za tonę  zawiera 
tabela. 

Hurtownie Kebabex KebiPlus MixKebab Szybki Kebab 

Zawada 50 40 50 20 

Nowa Wieś 40 80 70 30 

Grabowo 60 40 70 80 

Które z poniższych screenów prezentuje prawidłowe rozwiązanie w Solverze. 
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a.  

 
b.  

 
c.   

 
d. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa 

260. Istota algorytmu simpleks polega na badaniu kolejnych: 
a. rozwiązań bazowych 
b. parametrów modelu matematycznego 
c. tablic simpleksowych 
d. obszarów rozwiązań dopuszczalnych 

261. Etapy rozwiązywania algorytmu simpleks to: 
a. Znajdujemy dowolne rozwiązanie bazowe programu, 2. Sprawdzamy czy jest ono 

optymalne, 3. Jeżeli dane rozwiązanie nie jest optymalne, znajdujemy następne rozwiązanie 
bazowe lepsze lub przynajmniej nie gorsze od poprzedniego. 

b. Wyznaczamy obszar rozwiązań dopuszczalnych, 2. Wyznaczamy rozwiązanie optymalne 
przy użyciu funkcji celu. 

c. Budujemy model matematyczny, 2. Wyznaczamy obszar rozwiązań dopuszczalnych, 3. Przy 
użyciu funkcji celu określamy wartość maksymalną. 
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d. Znajdujemy dowolne rozwiązanie bazowe programu, 2. Sprawdzamy czy jest ono 
maksymalne, 3. Jeżeli dane rozwiązanie nie jest maksymalne, znajdujemy następne 
rozwiązanie bazowe lepsze od poprzedniego. 

262. Zagadnienie transportowe jest szczególnym przypadkiem: 
a. modeli liniowych 
b. modeli sieciowych 
c. programowania dynamicznego 
d. modeli nieliniowych 

263. Czynność to: 
a. dowolnie wyodrębniona część przedsięwzięcia charakteryzująca się czasem trwania i 

zużywaniem środków 
b. dowolnie wyodrębniona część przedsięwzięcia charakteryzująca się brakiem upływu czasu i 

brakiem zużywania środków 
c. pewien osiągnięty stan zaawansowania prac przy realizacji przedsięwzięcia 
d. struktura logiczna modelu sieciowego 

264. Czas modalny trwania czynności to: 
a. czas trwania czynności w najbardziej sprzyjających warunkach 
b. czas trwania czynności w najmniej sprzyjających warunkach 
c. czas najczęściej występujący przy wielokrotnym powtarzaniu czynności 
d. oczekiwany czas trwania czynności 

265. Wariancja przedsięwzięcia to: 
a. suma wariancji czynności krytycznych 
b. suma wariancji wszystkich czynności w sieci 
c. prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie będzie zakończone w pewnym narzuconym z 

góry terminie 
d. droga, której czas przejścia w sieci jest najdłuższy 

266. Czas graniczny trwania czynności to: 
a. czas trwania czynności, któremu odpowiadają najniższe koszty wykonania czynności 
b. czas trwania czynności, któremu odpowiadają najwyższe koszty wykonania czynności 
c. najkrótszy możliwy ze względów technicznych i technologicznych czas wykonania czynności 

przy koszcie granicznym 
d. najdłuższy możliwy ze względów technicznych i technologicznych czas wykonania czynności 

przy koszcie granicznym 
267. Gradient kosztów to: 

a. Przyrost kosztów wykonania czynności spowodowany skróceniem czasu jej wykonania o 
jednostkę 

b. Przyrost kosztów wykonania czynności spowodowany skróceniem czasu jej wykonania do 
czasu granicznego 

c. Iloczyn kosztu normalnego dla danej czynności i liczby jednostek czasu, o które dana 
czynność krytyczna została skrócona 

d. Iloraz różnicy kosztu granicznego i normalnego wykonania czynności do różnicy czasu 
normalnego i granicznego trwania czynności 

268. Metody analizy czasowo-kosztowej sieci zależności to: 
a. CPM i GERT 
b. CPM-COST i PERT 
c. CPM-COST i PERT-COST 
d. GERT i PERT-COST 

269. Ścieżka krytyczna w przedstawionej sieci to: 
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a. 1-3-5-6-7-8 
b. 1-3-5-6-7-8 i 1-3-5-7-8 
c. 1-3-5-7-8 
d. 1-3-5-6-8 

270. Wiedząc, że rozwiązanie dualne następującego zadania programowania liniowego  
1𝑥1 + 2𝑥2 + 1,5𝑥3 + 6𝑥4 ≤ 90000 
2𝑥1 + 2𝑥2 + 1,5𝑥3 + 4𝑥4 ≤ 120000 
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, 𝑥3 ≥ 0, 𝑥4 ≥ 0 
4𝑥1 + 6𝑥2 + 3𝑥3 + 12𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥 

wynosi 𝑦1 = 2, 𝑦2 = 1 można stwierdzić, że wartość równą zero przyjmą zmienne: 
a. 𝑥1 i 𝑥2 
b. 𝑥2 i 𝑥4 
c. 𝑥3 i 𝑥4 
d. 𝑥2 i 𝑥3 

271. Dla zadanego modelu pierwotnego rozwiązaniem optymalnym jest: 

{
 
 

 
 

𝑥1 ≤ 4
2𝑥2 ≤ 12

3𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 18
 𝑥1, 𝑥2 ≥ 0

 30𝑥1 + 50𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥
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a. punkt A i punkt C 
b. punkt B 
c. punkt C 
d. odcinek BC 

272. Przyjmujemy, że czas trwania czynności pozornej w metodzie CPM jest: 
a. większy od zero 
b. mniejszy od zero 
c. dowolny 
d. równy zero 

273. Zadanie minimalizacji programowania liniowego, w którym mamy dwie zmienne decyzyjne i 
cztery ograniczenia można rozwiązać: 
a. metodą geometryczną, 
b. metodą simpleks, 
c. metodą graficzną, ale przy wykorzystaniu dualności programowania liniowego, 
d. metodą CPM lub PERT 

274. Zadanie programowania liniowego nazywamy sprzecznym jeżeli: 
a. nie istnieje rozwiązanie optymalne 
b. zbiór rozwiązań dopuszczalnych nie jest zbiorem pustym 
c. zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest wypukły 
d. zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest zbiorem pustym 

275. Korzystając z metody CPM możemy: 
a. przyśpieszyć realizację projektu 
b. określić najkrótszy czas realizacji projektu 
c. obliczyć prawdopodobieństwo realizacji projektu w zadanym czasie 
d. żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe 

276. Rozwiązując zadanie programowania liniowego z kryterium maksymalizacji otrzymano 
następującą tablicę: 
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W kolejnej iteracji: 

a. do bazy wprowadzamy zmienną 𝑥1 zamiast zmiennej 𝑠2 
b. do bazy wprowadzamy zmienną 𝑥2 zamiast zmiennej 𝑠2 
c. do bazy wprowadzamy zmienną 𝑠1 zamiast zmiennej 𝑥4 
d. do bazy wprowadzamy zmienną 𝑠1 zamiast zmiennej 𝑠2 

277. Podstawowe charakterystyki sieci to: 
a. najwcześniejsze możliwe i najpóźniejsze dopuszczalne terminy zaistnienia zdarzeń oraz 

zapas czasu dla zdarzeń i czynności 
b. czynność, czynność pozorna, zdarzenie 
c. czas normalny i czas graniczny 
d. gradient kosztów i wariancja 

278. Dla następującego programu pierwotnego 
10𝑥1 + 4𝑥2 + 2𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛 
4𝑥1 + 3𝑥2 + 2𝑥3 = 6 
6𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 8 
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 −  𝑑𝑜𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒,  𝑦2 ≤ 0 

program dualny ma postać: 
a. 6𝑦1 + 8𝑦2 → 𝑚𝑎𝑥 
4𝑦1 + 6𝑦2 ≤ 10 
3𝑦1 + 𝑦2 = 4 
2𝑦1 + 2𝑦2 ≥ 2 
𝑦1 −  𝑑𝑜𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒,  𝑦2 ≥ 0 
 

b. 10𝑦1 + 4𝑦2 → 𝑚𝑎𝑥 
4𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 2 
6𝑦1 + 𝑦2 = 2 
6𝑦1 + 8𝑦2 ≥ 2 
𝑦1 ≥ 0,  𝑦2 ≥ 0 
 

c. 6𝑦1 + 8𝑦2 → 𝑚𝑖𝑛 
4𝑦1 + 6𝑦2 ≥ 10 
3𝑦1 + 𝑦2 = 4 
2𝑦1 + 2𝑦2 ≤ 2 
𝑦1 ≤ 0,  𝑦2 ≥ 0 
 

d. 6𝑦1 + 8𝑦2 → 𝑚𝑎𝑥 
4𝑦1 + 6𝑦2 ≥ 10 
3𝑦1 + 𝑦2 = 4 
2𝑦1 + 2𝑦2 ≤ 2 
𝑦1 −  𝑑𝑜𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒,  𝑦2 ≤ 0 
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279. Wyznacz wariancję dla przedsięwzięcia zadanego poniższymi danymi i zaznacz właściwą 

odpowiedź. 

 
i-j a m b te 

1-2 
1-3 
1-4 
2-5 
3-6 
3-7 
4-7 
5-8 
6-8 
7-8 

17 
14 
1 
2 

17 
15 
2 

18 
14 
18 

20 
14 
5 

10 
18 
15 
5 

20 
15 
21 

20 
14 
15 
12 
25 
15 
14 
28 
22 
24 

19,5 
14 
6 
9 

19 
15 
6 

21 
16 
21 

a. 146,5 
b. 1 
c. 50 
d. 19,8 

280. Dla pewnego przedsięwzięcia trwającego 156 dni wariancja ma wartość 4, zatem 
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w następującym przedziale czasu: 
a. [152, 160] 
b. [154, 158] 
c. [140, 172] 
d. [155, 157] 

281. Podstawą formuł kosztowych ustalania cen są koszty jednostkowe: 
a. zmienne, stałe, całkowite, 
b. zmienne, całkowite, TKW (techniczny koszt wytworzenia), 
c. TKW (techniczny koszt wytworzenia), stałe, krańcowe, 
d. stałe, całkowite, TKW (techniczny koszt wytworzenia), 

282. Do rachunku kosztów umożliwiających analizę ex ante zaliczamy: 
a. rachunek kosztów standardowych, 
b. rachunek kosztów rzeczywistych,  
c. rachunek kosztów normalnych,  
d. rachunek kosztów postulowanych. 

283. Próg rentowności znajduje się w punkcie, w którym wartość sprzedaży: 
a. jest większa od poziomu kosztów całkowitych, 
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b. równa jest poziomowi kosztów przeciętnych, 
c. równa jest poziomowi kosztów całkowitych, 
d. równa jest poziomowi kosztów zmiennych, 
e. jest mniejsza od poziomu kosztów jednostkowych zmiennych. 

284. W którym systemie rachunku kosztów identyfikuje się oczekiwaną cenę sprzedaży określonego 
wyrobu już w fazie jego projektowania oraz odejmuje pożądaną docelową marżę zysku w celu 
ustalenia docelowych kosztów wytworzenia tego wyrobu: 
a. ABC, 
b. ABC/M, 
c. Target costing, 
d. Kaizen costing. 

285. Ze względu na zasięg czasowy informacji o kosztach wyróżnić można następujące systemy 
rachunku kosztów i wyników:  
a. rachunek kosztów rzeczywistych,  
b. rachunek kosztów postulowanych, 
c. rachunek kosztów pełnych,  
d. rachunek kosztów normalnych.  

286. Cechą kosztów jest m.in: 
a. celowość, 
b. istotność, 
c. ekwiwalentność, 
d. aktualność. 

287. Nadrzędną klasyfikacją kosztów w rachunku kosztów zmiennych jest podział na koszty: 
a. bezpośrednie i pośrednie, 
b. stałe i zmienne, 
c. decyzyjne i niedecyzyjne, 
d. proste i złożone. 

288. W rachunku kosztów pełnych wycena zapasów produktów odbywa się na poziomie: 
a. fabrycznego kosztu wytworzenia, 
b. pełnego kosztu własnego, 
c. technicznego kosztu wytworzenia, 
d. kosztów bezpośrednich. 

289. Której z poniższych pozycji nie zalicza się do kosztów rodzajowych: 
a. kosztów finansowych, 
b. pozostałych kosztów rodzajowych, 
c. wynagrodzeń, 
d. podatków i opłat, 

290. Metoda FIFO stosowana jest do: 
a. ustalenia wynagrodzeń, 
b. ustalania cen, 
c. wyceny zużycia materiałów, 
d. obliczania amortyzacji. 

291. Która z poniższych pozycji nie jest kosztem bezpośrednim: 
a. koszty ogólnego zarządu, 
b. robocizna bezpośrednia, 
c. materiały bezpośrednie, 
d. koszty wydziałowe. 

292. Które z poniższych pozycji są kosztem pośrednim: 
a. koszty zakupu, 
b. paliwo i energia technologiczna, 
c. koszty sprzedaży, 
d. koszty ogólnego zarządu, 
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293. Techniczny koszt wytworzenia obejmuje: 
a. fabryczny koszt wytworzenia i koszty ogólnego zarządu, 
b. koszty bezpośrednie i koszty ogólnego zarządu, 
c. koszty bezpośrednie i koszty sprzedaży, 
d. koszty bezpośrednie i koszty wydziałowe. 

294. W porównawczym rachunku zysków i strat koszty grupuje się w układzie: 
a. kalkulacyjnym, 
b. rodzajowym, 
c. podmiotowym, 
d. przedmiotowym. 

295. Przy produkcji sprzężonej stosowana jest kalkulacja: 
a. podziałowa odjemna, 
b. procesowa, 
c. doliczeniowa, 
d. podziałowa współczynnikowa, 

296. Kryterium podziału na koszty stałe i zmienne jest: 
a. istotność kosztów dla podejmowania decyzji, 
b. możliwość wpływania na poziom kosztów, 
c. sposób reagowania na zmiany rozmiaru działalności, 
d. zachowanie się kosztów wraz z upływem czasu. 

297. Koszty stałe przeliczone na jednostkę produkcji są kosztami: 
a. malejącymi, 
b. malejącymi proporcjonalnie, 
c. rosnącymi proporcjonalnie, 
d. stałymi. 

298. Wynik w okresie wyliczony w rachunku kosztów zmiennych (RKZ) jest wyższy niż wynik ustalony 
w rachunku kosztów pełnych (RKP) jeżeli:  
a. produkcja < sprzedaży,  
b. produkcja > sprzedaży,  
c. produkcja = sprzedaży, 
d. żadne z powyższych.  

299. W liniowym równaniu kosztów całkowitych: K = a + bP, gdzie K - koszty całkowite, P – wielkość 
produkcji, parametr b oznacza: 
a. koszty stałe przypadające na jednostkę produkcji, 
b. koszty zmienne całkowite, 
c. koszty stałe całkowite, 
d. jednostkowy koszt zmienny. 

300. Koszty degresywnie zmienne oznaczają że, ze wzrostem wielkości produkcji: 
a. następują coraz mniejsze przyrosty kosztów, 
b. koszty rosną o tę samą kwotę, 
c. następują coraz większe przyrosty kosztów, 
d. koszty maleją o tę samą kwotę. 

301. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport samochodowy 
a. Najlepsza spośród gałęzi transportu dostępność przestrzenna 
b. Najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu 
c. Zdolność do masowych przewozów ładunków 
d. Największe bezpieczeństwo przemieszczania ładunków, szczególnie produktów wrażliwych 

na czas przewozu, wilgoć czy wstrząsy 
302. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport lotniczy 

a. Najlepsza spośród gałęzi transportu dostępność przestrzenna 
b. Najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu 
c. Zdolność do masowych przewozów ładunków 
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d. Największe bezpieczeństwo przemieszczania ładunków, szczególnie produktów wrażliwych 
na czas przewozu, wilgoć czy wstrząsy 

303. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport morski 
a. Najlepsza spośród gałęzi transportu dostępność przestrzenna 
b. Światowy zasięg 
c. Zdolność do masowych przewozów ładunków 
d. Najmniejsze bezpieczeństwo przemieszczania ładunków, szczególnie produktów wrażliwych 

na czas przewozu, wilgoć czy wstrząsy 
304. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport przesyłowy 

a. Najlepsza spośród gałęzi transportu dostępność przestrzenna 
b. Stosunkowo wysokie koszty przemieszczania wynikające ze słabego spadku kosztów 

jednostkowych 
c. Zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazowych 
d. Najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu 

305. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport bezpośredni 
a. Przewóz ładunku od miejsca nadania do miejsca odbioru odbywa się jednym środkiem 

transportu 
b. Mogą być zastosowane dwa lub więcej środków transportowych, ale pochodzących z tej 

samej gałęzi transportu 
c. Przewóz ładunku może odbywać się środkami transportowymi dwóch lub więcej gałęzi 

transportu, ale dostawa jest do siedziby odbiorcy 
d. Żadna z pozostałych wymienionych cech nie jest cechą charakteryzującą transport 

bezpośredni 
306. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport łamany 

a. Są zastosowane dwa lub więcej środki transportowe pochodzące z różnych gałęzi 
transportu 

b. Są zastosowane dwa lub więcej środki transportowe, ale pochodzących z tej samej gałęzi 
transportu 

c. Przewóz ładunku odbywa się jednym środkiem transportu, ale niebezpośrednio do siedziby 
odbiorcy 

d. Żadna z pozostałych wymienionych cech nie jest cechą charakteryzującą transport łamany 
307. Zaznacz wszystkie wymienione cechy charakteryzujące transport kombinowany/intermodalny 

a. Są zastosowane dwa lub więcej środki transportowe pochodzące z różnych gałęzi 
transportu 

b. Są zastosowane dwa lub więcej środki transportowe pochodzących z tej samej gałęzi 
transportu 

c. Przewóz ładunku odbywa się jednym środkiem transportu, ale niebezpośrednio do siedziby 
odbiorcy 

d. Żadna z pozostałych wymienionych cech nie jest cechą charakteryzującą transport 
kombinowany/intermodalny 

308. Zaznacz wszystkie wymienione przyczyny utrzymywania zapasów w sferze zaopatrzenia 
a. Zabezpieczenie przed zmianami cen 
b. Osiągnięcie korzyści skali w sferze transportu 
c. Zapewnienie dostępności dóbr w momencie występowania na nie popytu 
d. Tworzenie buforów w procesie produkcji 

309. Zaznacz wszystkie wymienione przyczyny utrzymywania zapasów w sferze produkcji 
a. Zabezpieczenie przed zmianami cen 
b. Osiągnięcie korzyści skali w sferze transportu 
c. Zapewnienie dostępności dóbr w momencie występowania na nie popytu 
d. Tworzenie buforów w procesie produkcji 

310. Zaznacz wszystkie wymienione przyczyny utrzymywania zapasów w sferze dystrybucji 
a. Osiągnięcie korzyści skali w sferze zaopatrzenia 
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b. Technologia produkcji wymagająca sezonowania surowców 
c. Zapewnienie dostępności dóbr w momencie występowania na nie popytu 
d. Tworzenie buforów w procesie produkcji 

311. Zaznacz wszystkie wymienione cele logistyki 
a. Minimalizacja czasu przepływu materiałów i wyrobów 
b. Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów 
c. Minimalizacja poziomu zapasów 
d. Maksymalizacja poziomu zapasów 

312. Zaznacz potrzeby i preferencje, których spełnienie zgodnie z definicją 7W powinna 
zagwarantować logistyka przy dostawie: 
a. Czas 
b. Trasa 
c. Produkt 
d. Stan 

313. Zaznacz cechy podsystemu logistyki materiałowej 
a. W jej skład wchodzi podsystem logistyki zaopatrzenia i częściowo logistyki produkcji 
b. Jest podsystemem logistyki marketingowej 
c. Charakteryzuje się przepływem surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i 

wyrobów gotowych 
d. Składa się na nią podsystem logistyki zaopatrzenia i podsystem logistyki dystrybucji 

314. Zaznacz wszystkie wymienione cechy podsystemu logistyki marketingowej 
a. W jej skład wchodzi wyłącznie podsystem logistyki dystrybucji 
b. Zawiera cały podsystem logistyki materiałowej 
c. Charakteryzuje się przepływem surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i 

wyrobów gotowych 
d. Składa się na nią podsystem logistyki zaopatrzenia i podsystem logistyki dystrybucji 

315. Zaznacz wszystkie wymienione cechy procesu przewozowego 
a. Składają się na niego czynności organizacyjne, wykonawcze i finansowe 
b. Składają się na niego wyłącznie czynności wykonawcze procesu transportowego 
c. Rozpoczyna się w momencie przyjazdu środka transportu i kończy po jego odjeździe 
d. Żadna z pozostałych wymienionych cech nie jest cechą procesu przewozowego 

316. Zaznacz wszystkie wymienione cechy procesu transportowego 
a. Składają się na niego czynności organizacyjne, wykonawcze i finansowe 
b. Składają się na niego wyłącznie czynności wykonawcze procesu przewozowego 
c. Rozpoczyna się w momencie przyjazdu środka transportu i kończy po jego odjeździe 
d. Żadna z pozostałych wymienionych cech nie jest cechą procesu transportowego 

317. Zaznacz wszystkie wymienione cechy niskiej naturalnej podatności transportowej 
a. Wynika z fizycznych, chemicznych i biologicznych cech i właściwości produktu 
b. Wynika z wielkości, kształtu i przestrzenności produktu 
c. Jej skutkiem może być konieczność korzystania z wagonów chłodniczych 
d. Umożliwia naturalny sposób transportu bez dodatkowych zabezpieczeń 

318. Zaznacz wszystkie wymienione cechy niskiej technicznej podatności transportowej 
a. Wynika z fizycznych, chemicznych i biologicznych cech i właściwości produktu 
b. Wynika z wielkości, kształtu i przestrzenności produktu 
c. Jej skutkiem może być konieczność korzystania z wagonów chłodniczych 
d. Umożliwia naturalny sposób transportu bez dodatkowych zabezpieczeń 

319. Zaznacz wszystkie wymienione cechy niskiej ekonomicznej podatności transportowej 
a. Wynika z wysokiej wartości przewożonych produktów 
b. Wynika z niskich kosztów transportu tych produktów 
c. Jej skutkiem może być konieczność konwojowania transportu 
d. Umożliwia łatwą realizację transportu dzięki niskim jego kosztom 
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320. Zaznacz wymienione rodzaje regałów magazynowych, które umożliwiają w składowaniu 
wyłącznie stosowanie koncepcji FIFO (first in first out) 
a. Regały paletowe wjezdne (drive-in) 
b. Regały paletowe przepływowe (flow) 
c. Regały paletowe tradycyjne 
d. Regały paletowe przesuwne 

321. Zaznacz wymienione rodzaje regałów magazynowych, które umożliwiają w składowaniu 
wyłącznie stosowanie koncepcji FILO (first in last out) 
a. Regały paletowe wjezdne (drive-in) 
b. Regały paletowe przepływowe (flow) 
c. Regały paletowe tradycyjne 
d. Regały paletowe przesuwne 

322. Zaznacz wszystkie wymienione prawidłowe parametry wózka jezdniowego 
a. Pojazd wolnobieżny, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 25 km/h 
b. Nośność wózka jezdniowego może wynosić do 2500 kg 
c. Pojazd wolnobieżny, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 5 km/h 
d. Udźwig wózka jezdniowego może wynosić do 12500 kg 

323. Zaznacz wszystkie wymienione przenośniki bezcięgnowe 
a. Przenośniki wałkowe 
b. Przenośniki śrubowe 
c. Przenośniki członowe 
d. Przenośniki zabierakowe 

324. Zaznacz wszystkie wymienione przenośniki cięgnowe 
a. Przenośniki wałkowe 
b. Przenośniki śrubowe 
c. Przenośniki członowe 
d. Przenośniki zabierakowe 

325. Zaznacz wszystkie prawidłowe określenia odnoszące się do standaryzowanego kontenera 1A 
a. Jest to kontener 20 stopowy 
b. Jest wyższy i dłuższy od standaryzowanego kontenera 1DX 
c. Jest dłuższy, ale nie wyższy od kontenera 1D 
d. Jest niższy od kontenera AX 

326. Zaznacz wszystkie prawidłowe określenia odnoszące się do standaryzowanego kontenera 1C 
a. Jest to kontener 20 stopowy 
b. Jest wyższy i dłuższy od standaryzowanego kontenera 1BX 
c. Jest dłuższy, ale nie wyższy od kontenera 1D 
d. Jest niższy od kontenera CX 

327. Zaznacz wszystkie prawidłowe określenia odnoszące się do standaryzowanego kontenera 1B 
a. Jest to kontener 20 stopowy 
b. Jest wyższy i dłuższy od standaryzowanego kontenera 1BX 
c. Jest dłuższy, ale nie wyższy od kontenera 1D 
d. Jest niższy od kontenera CC 

328. Zaznacz wszystkie prawidłowe określenia odnoszące się do standaryzowanego kontenera 1D 
a. Jest to kontener 20 stopowy 
b. Jest wyższy, ale krótszy od standaryzowanego kontenera 1BX 
c. Jest dłuższy i wyższy od kontenera 1DX 
d. Jest niższy od kontenera CC 

329. Zaznacz wszystkie wymienione cechy opakowań istotne pod kątem spełniania funkcji 
magazynowej 
a. Powinno nadawać się do układania w stosy 
b. Ma utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru 
c. Powinna je cechować niewielka masa 
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d. Powinno ułatwiać zidentyfikowanie towaru przy kompletacji 
330. Zaznacz wszystkie wymienione cechy opakowań istotne pod kątem spełniania funkcji ochronnej 

a. Powinno zabezpieczać otoczenie przed swoją zawartością 
b. Ma utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru 
c. Powinna je cechować niewielka masa 
d. Powinno ułatwiać wykonywanie czynności manipulacyjnych 

331. Zaznacz wszystkie wymienione czynności zaliczane do fazy przyjęcia w procesie magazynowym 
a. Rozładunek towaru ze środka transportu 
b. Proces przygotowania towarów do składowania 
c. Rozmieszczenie towarów 
d. Konserwacja towarów 

332. Zaznacz wszystkie wymienione czynności zaliczane do fazy składowania w procesie 
magazynowym 
a. Przyjęcie towaru do magazynu 
b. Proces przygotowania towarów do składowania 
c. Rozmieszczenie towarów 
d. Konserwacja towarów 

333. Zaznacz wszystkie wymienione cechy magazynu o układzie technologicznym przelotowym 
prostym 
a. Strefy przyjęć i wydań są po przeciwnych stronach strefy składowania 
b. Strefy przyjęć i wydań są przy sąsiadujących ze sobą ścianach strefy składowania 
c. Strefy przyjęć i wydań znajdują się na tej samej ścianie strefy składowania. 
d. Strefy przyjęć i wydań tworzą jedną strefę. 

334. Zaznacz wszystkie wymienione cechy magazynu o układzie technologicznym przelotowym 
kątowym 
a. Strefy przyjęć i wydań są po przeciwnych stronach strefy składowania 
b. Strefy przyjęć i wydań są przy sąsiadujących ze sobą ścianach strefy składowania 
c. Strefy przyjęć i wydań znajdują się na tej samej ścianie strefy składowania. 
d. Strefy przyjęć i wydań tworzą jedną strefę. 

335. Zaznacz wszystkie wymienione cechy magazynu o układzie technologicznym nieprzelotowym 
workowym 
a. Strefy przyjęć i wydań są po przeciwnych stronach strefy składowania 
b. Strefy przyjęć i wydań są przy sąsiadujących ze sobą ścianach strefy składowania 
c. Strefy przyjęć i wydań znajdują się na tej samej ścianie strefy składowania. 
d. Strefy przyjęć i wydań tworzą jedną strefę. 

336. Zaznacz wszystkie wymienione cechy znaków niebezpieczeństwa umieszczanych na 
opakowaniach 
a. Zgodnie z normą PN-EN ISO 780:2016-03 zaliczają się do znaków zasadniczych 
b. Norma określa 18 takich znaków 
c. Wskazują na szczególne cechy ładunku, groźne dla ludzi i otoczenia 
d. Do znaków tych należą np. znaki określające kruchość zawartości opakowania 

337. Zaznacz wszystkie wymienione cechy znaków manipulacyjnych umieszczanych na opakowaniach 
a. Zgodnie z normą PN-EN ISO 780:2016-03 zaliczają się do znaków zasadniczych 
b. Norma określa 18 takich znaków 
c. Wskazują na szczególne cechy ładunku, groźne dla ludzi i otoczenia 
d. Do znaków tych należą np. znaki określające kruchość zawartości opakowania 

338. Zaznacz wszystkie wymienione cechy bezpośrednich kanałów dystrybucji 
a. Wysokie koszty dystrybucji po stronie producenta 
b. Duża sztywność reguł w relacjach z finalnym odbiorcą 
c. Oferowany może być raczej standardowy produkt 
d. Zalicza się je do kanałów długich 

339. Zaznacz wszystkie wymienione cechy pośrednich kanałów dystrybucji 
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a. Wysokie koszty dystrybucji po stronie producenta 
b. Duża sztywność reguł w relacjach z finalnym odbiorcą 
c. Oferowany może być raczej standardowy produkt 
d. Zalicza się je do kanałów krótkich 

340. Zaznacz wszystkie wymienione wartości, które wpływają na ekonomiczną wielkość zamówienia 
a. Roczne zapotrzebowanie 
b. Koszt złożenia zamówienia 
c. Czas dostawy 
d. Cena towaru 

341. Definicja projektu określa że jest to: 
a. seria powiązanych czynności zwykle prowadząca do realizacji głównego celu, którego 

osiągnięcie nie jest wymagane. 
b. seria powiązanych czynności zwykle prowadząca do realizacji głównego celu, którego 

osiągnięcie powinno nastąpić w minimalnych kosztach. 
c. seria powiązanych czynności zwykle prowadząca do realizacji głównego celu, którego 

osiągnięcie powinno zaangażować najmniej zasobów. 
d. seria powiązanych czynności zwykle prowadząca do realizacji głównego celu, którego 

osiągnięcie powinno nastąpić w określonym czasie. 
342. Trójkąt projektu zakłada równowagę trzech podstawowych elementów projektu. Tymi 

elementami są: 
a. zakres, czas, koszty. 
b. ludzie, maszyny, materiały. 
c. ludzie, materiały, koszt. 
d. koszty, ludzie, maszyny. 

343. Hierarchiczna struktura prac (WBS) : 
a. to kumulacja wszystkich prac przewidzianych do realizacji w projekcie do jednego 

zbiorczego. 
b. to wyodrębnienie wszystkich działań i ułożenie ich w harmonogramie. 
c. powinna być rezultatem zarządzania zakresem prac w projekcie. 
d. to inaczej określenie kamieni milowych projektu. 

344. Macierz RACI pozwala wyodrębnić następujące role dla osób pracujących w projekcie: 
a. Revision, Approval, Classification, Ignore. 
b. Rating, Authorizing, Circumstances, Idle. 
c. Resources, Allocations, Clustering, Improving. 
d. Responsible, Accountable, Consult, Inform.  

345. Syndrom studenta w przypadku zarządzania czasem oddaje następującą relację wykorzystania 
czasu: 
a. 1/3 pracy w ½ czasu. 
b. ½ pracy w 1/3 czasu. 
c. 1/3 pracy w 2/3 czasu. 
d. 2/3 pracy w 1/3 czasu. 

346. Prawo Parkinsona można określić następująco: 
a. Prawo to najczęściej odnosi się do organizacji formalnych, funkcjonalnych, 

charakteryzujących się typem biurokratycznym. Oznacza, że jeżeli pracownik ma określony 
czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie 
najpóźniejszym terminie. 

b. Prawo to występowało dawniej, obecnie już nie obserwuje się w projektach. 
c. Prawo to najczęściej odnosi się do organizacji nieformalnych, dynamicznych, 

charakteryzujących się typem demokratycznym pracy. Oznacza, że jeżeli pracownik ma 
określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie 
najpóźniejszym terminie. 
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d. Prawo to najczęściej odnosi się do organizacji formalnych, funkcjonalnych, 
charakteryzujących się typem biurokratycznym. Oznacza, że jeżeli pracownik ma określony 
czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najszybszym 
terminie, co pozwala na prowadzanie poprawek i optymalizację zadania. 

347. Zasada Eisenhowera w zarządzaniu czasem projektu mówi o podziale zadań względem ich: 
a. pilności i ważności. 
b. ważności i jakości. 
c. jakości i kosztochłonności. 
d. kosztochłonności i pilności. 

348. Zasada Eisenhowera w zarządzaniu czasem projektu mówi, że zadania typu A to: 
a. zadania zarówno pilne, jak i ważne, które musisz zlecić do wykonania odpowiedzialnym 

osobom. 
b. zadania pilne, ale nie tak ważne, które musisz zlecić do wykonania odpowiedzialnym 

osobom. 
c. zadania zarówno pilne, jak i ważne, które musisz wykonać sam i to natychmiast. 
d. zadania zarówno pilne, jak i ważne, które kosztują w projekcie najwięcej. 

349. Dobowa krzywa wydajności zakłada: 
a. 3 szczyty wydajności: pierwszy około godziny  11:00, drugi około godz. 15:00, a trzeci około 

19.00. 
b. 2 szczyty wydajności: pierwszy około godziny  11:00, drugi około godz. 18:00. 
c. 4 szczyty wydajności: pierwszy około godziny  8:00, drugi około godz. 12:00,  trzeci około 

15.00 a czwarty około 18:00. 
d. 2 szczyty wydajności: pierwszy około godziny  11:00, drugi około godz. 15:00. 

350. Zarządzanie kosztami projektu polega na: 
a. przydziale zasobów i kontroli kosztów. 
b. szacowaniu kosztów (wydatków) i ich budżetowaniu. 
c. przydziale zasobów, szacowaniu kosztów (wydatków), budżetowaniu a także kontroli 

kosztów. 
d. systematycznej kontroli kosztów. 

351. Zadania kierownika projektu to przede wszystkim: 
a. wymaganie i kontrola tego, aby wszystkie zaplanowane zadania były realizowane zgodnie, 

najszybciej jak to możliwe. 
b. wspieranie i motywowanie członków zespołu, pośredniczenie pomiędzy zespołem a 

kierownictwem, przekazywanie nabytych doświadczeń. 
c. pośredniczenie pomiędzy zespołem a kierownictwem. 
d. kontrola projektu na każdym jego szczeblu. 

352. Kwalifikacje kierownika projektu to takie elementy, które pozwalają mu sprawnie i dobrze 
kierować zespołem projektowym. Do podstawowych kwalifikacji należą: 
a. predyspozycje, pasja, umiejętność szybkiego uczenia się. 
b. przywództwo, doświadczenie, szybkie przystosowywanie się do nowych sytuacji. 
c. umiejętności, szybkość reakcji, opanowanie, umiejętność pracy w stresie.  
d. wiedza, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje. 

353. Według jednej z koncepcji modeli kultury organizacyjnej  wyodrębnić możemy: 
a. kulturę zadania, kulturę osoby, kulturę roli i kulturę władzy. 
b. kulturę władcy, kulturę poddanego, kulturę stanowiska, kulturę rządzenia. 
c. kulturę zadania, kulturę osoby, kulturę władcy i kulturę poddanego. 
d. kulturę stanowiska, kulturę rządzenia, kulturę roli i kulturę władzy. 

354. Metoda Earned Value zakłada analizę następujących wielkości: 
a. kosztów budżetowych zadań nieplanowanych, kosztów rzeczywistych zadań wykonanych, 

kosztów budżetowych zadań wykonanych.  
b. kosztów budżetowych zadań planowanych, kosztów rzeczywistych zadań wykonanych, 

kosztów budżetowych zadań niewykonanych.  
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c. kosztów budżetowych zadań planowanych, kosztów rzeczywistych zadań wykonanych, 
kosztów budżetowych zadań wykonanych.  

d. kosztów budżetowych zadań planowanych, kosztów rzeczywistych zadań niewykonanych, 
kosztów budżetowych zadań wykonanych.  

355. W metodzie Earned Value oceny projektów, macierz CPI/SPI pomoże nam w określeniu stanu 
projektu, który jest: 
a. po terminie i poniżej kosztów. 
b. przed terminem i poniżej kosztów.  
c. przed terminem i powyżej kosztów.  
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

356. Do metodyk klasycznych nie zaliczymy: 
a. Scrum. 
b. PMI. 
c. RUP. 
d. PRINCE 2. 

357. W metodyce zarządzania Scrum wyróżnić możemy 3 role. Są to: 
a. mistrz, właściciel produktu, zespół. 
b. kierownik projektu, jego podwładni. 
c. kierownictwo, komitet sterujący, szef projektu.  
d. role obsadzane są na bieżąco, w zależności od kompetencji i potrzeb. 

358. Metodykę PMI możemy scharakteryzować następująco: 
a. dzieli na dziewięć sektorów cykl życia projektu. 
b. prezentuje procesowe podejście do całego projektu. Jest metodyką opartą na produktach. 
c. jest pierwszą metodyką opracowaną w ramach Manifestu Agile. 
d. działa w z góry ograniczonych czasowo ramach, których wyznacznikami są: Sprint Planning 

Meeting, Release Planning Meeting, Daily Scrum,  Sprint Review i Sprint Retrospective. 
359. Wykresy Gantta wspomagają zarządzanie projektem. Można je scharakteryzować następująco: 

a. wykres Gantta  nie pokazuje żadnych dat dotyczących zadań i nie informuje o 
konsekwencjach zmian czasu ich trwania dla całego projektu. Traktuje zadania tak, jakby 
były niezależnymi przedsięwzięciami i nie uwzględnia powiązań miedzy nimi. 

b. wykres Gantta pokazuje daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale nie informuje o 
konsekwencjach zmian czasu ich trwania dla całego projektu. Traktuje zadania tak, jakby 
były niezależnymi przedsięwzięciami i nie uwzględnia powiązań miedzy nimi. 

c. tylko dzięki wykresowi Gantta możemy wyznaczyć ścieżkę krytyczną projektu. 
d. wykresy Gantta są wykorzystywane do ustalania powiązań pomiędzy zadaniami, co 

przyczynia się do łatwiejszego zarządzania zakresem projektu. 
360. Zakres projektu to jedno z podstawowych pojęć zarządzania projektem. Można powiedzieć, że 

jest to: 
a. zestaw czynności, które muszą być wykonane w ramach projektu.  
b. zestaw czynności, które mają być wykonane w ramach projektu. 
c. zestaw czynności, które nie muszą wykonane w ramach projektu. 
d. zestaw czynności, które nie mają być wykonane w ramach projektu. 

361. Marketing 2.0 (marketing dynamiczny), to marketing: 
a. Skoncentrowany tylko na produkcie, jego celem jest dobry produkt 
b. Skoncentrowany na konsumencie, jego celem jest zadowolony klient 
c. Gdzie w decyzjach producenta dominują przesłanki techniczno-produkcyjne nad rynkowymi 
d. Gdy producent kieruje swoje produkty do określonej grupy konsumentów, dostosowując 

parametry techniczno-ekonomiczne produktów do gustów i życzeń nabywców 
362. Rynek w aspekcie marketingu może mieć charakter rynku: 

a. Producenta 
b. Konsumenta masowego 
c. Konsumenta zindywidualizowanego 
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d. Prosumenta 
363. Planowe postarzanie produktów to: 

a. M.in. postarzanie techniczne, polegające na używaniu materiałów, ulegających uszkodzeniu 
w krótkim okresie czasu 

b. Permanentne wsparcie przez producenta starszych systemów, czy też aplikacji 
c. Celowe zmuszenie klientów do wymiany i zakupu nowego produktu, mające charakter 

techniczny, informatyczny lub estetyczny 
d. Celowe skracanie żywotności produktów przez producentów 

364. Koncepcja prowadzenia przez firmę działań rynkowych –nazywana turbomarketingiem, to 
koncepcja, która: 
a. Stawia na szybkość realizacji ofert, co pozwala na stworzenie przewagi konkurencyjnej 
b. Traktuje każdego odbiorcę jako oddzielnego partnera i do jego potrzeb dostosowuje 

odpowiedni zestaw narzędzi marketingowych 
c. Zakłada, że klienci pozostawieni sami sobie, nie kupią wystarczająco dużo produktów 

przedsiębiorstwa, dlatego też firma musi podjąć agresywną sprzedaż i działania promocyjne 
d. Zakłada, że konsumenci preferują produkty o najwyższej jakości i najlepszych cechach 

użytkowych 
365. Koncepcja 4P marketingu-mix obejmuje: 

a. Produkt, cenę, promocję oraz dystrybucję 
b. Produkt, cenę, promocję oraz znak towarowy 
c. Produkt, cenę, dystrybucję oraz opakowanie 
d. Dystrybucję, promocję, cenę oraz produkt 

366. Koncepcja 4C marketingu-mix to: 
a. Koncepcja marketingu z punktu widzenia konsumenta 
b. Koncepcja marketingu z punktu widzenia producenta 
c. Koncepcja marketingu obejmująca: wartość dla klienta, koszt, wygodę nabycia, 

komunikację z rynkiem 
d. Koncepcja marketingu obejmująca: customer value, cost, convenience, communication 

367. Odchylenia bezwzględne łańcuchowe dla szeregu czasowego (100, 150, 210, 240) wynoszą 
odpowiednio: 
a. 50, 110, 140 
b. 50, 60, 30 
c. 50, 70, 30 
d. 50, 110, 30 

368. Średnioroczny łańcuchowy wskaźnik dynamiki dla szeregu czasowego (100, 150, 210, 240) 
oblicza się z relacji: 
a. (240/100)1/3 *100% 
b. (240/100)1/4 *100% 
c. (150/100 * 210/150 * 240/210)1/3 *100% 
d. (240/100)1/2 *100% 

369. Relatywny udział w rynku to: 
a. Iloraz wielkości sprzedaży danego produktu przez dane przedsiębiorstwo i wielkości 

sprzedaży danego produktu przez 3 najsilniejszych konkurentów 
b. Iloraz wielkości sprzedaży danego produktu przez dane przedsiębiorstwo i wielkości 

sprzedaży danego produktu przez 2 najsilniejszych konkurentów 
c. Iloraz wielkości sprzedaży danego produktu przez dane przedsiębiorstwo i wielkości 

sprzedaży danego produktu przez najsilniejszego konkurenta 
d. Iloraz wielkości sprzedaży danego produktu przez dane przedsiębiorstwo i wielkości 

sprzedaży danego produktu przez 4 najsilniejszych konkurentów 
370. Rynek obsługiwany (docelowy) to: 

a. Zbiór nabywców przejawiających pewien poziom zainteresowania określonym dobrem lub 
usługą 
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b. Ta część kwalifikowanego rynku dostępnego, którą przedsiębiorstwo decyduje się 
obsługiwać 

c. Zbiór nabywców, którzy wykazują zainteresowanie określonym dobrem lub usługą, 
posiadają odpowiedni dochód potrzebny do ich nabycia oraz mają zapewniony do nich 
dostęp 

d. Zbiór nabywców, którzy wykazują zainteresowanie, mają dochód i dostęp oraz odpowiednie 
kwalifikacje do nabycia i użytkowania określonego dobra lub usługi 

371. Produkt w ujęciu marketingowym to: 
a. Idea, usługa, towar lub kombinacja tych trzech elementów 
b. Każdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko, co można zaoferować na rynku 
c. Cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub 

skonsumowane, zaspakajając czyjeś pragnienia lub potrzeby 
d. Kompozycja obejmująca rdzeń produktu, produkt rzeczywisty oraz produkt rozszerzony 

372. Produkty ustabilizowane na rynku określa się mianem: 
a. Dojnych krów 
b. Znaków zapytania 
c. Kur znoszących złote jajka 
d. Gwiazd 

373. Cykl życia produktu to wykres przedstawiający kształtowanie się: 
a. Wielkości sprzedaży danego produktu w kolejnych fazach cyklu: wprowadzenie, wzrost, 

dojrzałość, spadek 
b. Wielkości sprzedaży danego produktu w kolejnych fazach cyklu: wzrost, wprowadzenie, 

dojrzałość, spadek 
c. Wielkości sprzedaży danego produktu w kolejnych fazach cyklu: spadek, wzrost, 

wprowadzenie, dojrzałość 
d. Wielkości produkcji danego produktu w kolejnych fazach cyklu: dojrzałość, wprowadzenie, 

wzrost, spadek 
374. Kanał bezpośredni w dystrybucji produktów to: 

a. Funkcja dystrybucji realizowana przez samych wytwórców produktów 
b. Producent sam, na własny koszt i ryzyko, zajmuje się rozmieszczaniem i sprzedażą swoich 

produktów finalnym nabywcom 
c. Wytwórca w celu dotarcia ze swym produktem do finalnych odbiorców korzysta z 

pośrednictwa zewnętrznych instytucji (osób) 
d. Wytwórca w celu dotarcia ze swym produktem do finalnych odbiorców korzysta z 

pośrednictwa maksymalnej liczby punktów sprzedaży 
375. Dystrybucja intensywna występuje wówczas, gdy na danym terenie produkt sprzedawany jest: 

a. Tylko w punktach sprzedaży producenta 
b. W jednym punkcie sprzedaży 
c. W kilku punktach sprzedaży 
d. W maksymalnej liczbie punktów sprzedaży 

376. Kanały zintegrowane pionowo to kanały dystrybucji, w których: 
a. Działalność firm, występujących na różnych szczeblach kanału, jest koordynowana i 

kontrolowana przez jedną z tych firm 
b. Sposób koordynacji działań uczestników kanału wynika z ekonomicznej lub administracyjnej 

nadrzędności jednej firmy nad pozostałymi 
c. Uczestnicy nawiązują wzajemne kontakty w celu zrealizowania określonej transakcji kupna-

sprzedaży, nie zakładają kontynuacji kontaktów i bliższego współdziałania, każdy dąży do 
maksymalizacji własnych korzyści, żaden z uczestników kanału nie ma kontroli nad 
pozostałymi 

d. Sposób koordynacji działań uczestników kanału wynika z zawartej umowy, szczegółowo 
określającej zachowanie firm w procesie wspólnego rozmieszczenia produktów na rynku i 
oferowania ich do sprzedaży 
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377. Strategia dystrybucji „push” to strategia polegająca na: 
a. Wytwarzaniu i ciągłym podtrzymywaniu dużego popytu finalnego poprzez adresowanie 

instrumentów promocyjnych do nabywców finalnych 
b. Wykorzystaniu personelu sprzedażowego i polityki promocji do oddziaływania na 

poszczególne ogniwa dystrybucji: hurt i detal 
c. „Pchaniu” produktu przez wybrane kanały dystrybucji 
d. Wytworzeniu popytu konsumpcyjnego, który powoduje „ssanie” produktu przez kolejne 

ogniwa dystrybucji 
378. Reklama to: 

a. Jedna z podstawowych form promocji i oddziaływania na rynek, ma ona charakter masowy 
b. Każda płatna forma masowego i nieosobowego przedstawiania i popierania produktów, 

usług lub idei przez określonego nadawcę 
c. Przywiązywanie dużej uwagi do odpowiedniego poziomu zatrudnionych w 

przedsiębiorstwie pracowników, nie tylko pod względem poziomu ich wiedzy fachowej i 
inteligencji, ale również umiejętności współżycia i stopnia obycia towarzyskiego 

d. Istotny instrument promocji, stosowany przez firmy wytwarzające i sprzedające dobra 
inwestycyjne 

379. Publicity (polityka rozgłosu) to: 
a. Instrument public relations 
b. Instrument podporządkowany zasadzie „czyń dobrze i mów o tym głośno” 
c. Efekt stosowania niepłatnych środków promocji - najczęściej jest to informacja wysyłana do 

mediów, które nieodpłatnie przekazują ją odbiorcom jako ciekawy news 
d. Nieodpłatne notatki lub artykuły ukazujące się w mediach, informujące o wszelkich 

dokonaniach firmy, jej powiązaniach rynkowych, nowościach ofertowych 
380. Segmentacja to: 

a. Podział danego rynku na względnie jednorodne (homogeniczne) grupy konsumentów 
różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na 
rynek 

b. Podział rynku na grupy klientów o podobnych potrzebach i oczekiwaniach 
c. Znakomite narzędzie, gdy produkt jest przeznaczony tylko dla kilku stałych, masowych 

odbiorców 
d. Podział danego rynku ze względu na kryteria geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, 

psychograficzne, behawioralne 
381. Karta kontrolna Shewharta jest: 

a. Narzędziem projektowania jakości 
b. Narzędziem kontroli jakości 
c. Metodą sterowania jakością 
d. Narzędziem wchodzącym w ramy budowy systemu zarządzania jakością on-line 

382. Który rodzaj jakości określa się na poziomie prototypu produktu: 
a. Jakość wykonania 
b. Jakość projektu 
c. Jakość typu 
d. Jakość prototypu 

383. Wykres żółwia służy do: 
a. Sprawdzania procesów 
b. Naprawiania procesów 
c. Projektowania procesów 
d. Prowadzenia audytów procesów 

384. Normy ISO serii 9000 lub 22000 tworzą w przedsiębiorstwie: 
a. Podsystem zarządzania jakością typu off –line 
b. Podsystem zarządzania jakością typu on line 
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c. Podsystem zarządzania jakością typu on line oraz podsystem zarządzania jakością typu on 
line 

d. SZJ 
385. Metoda QFD jest: 

a. Metodą projektowania jakości 
b. Metodą sterowania jakością 
c. Metodą kontroli jakości 
d. Inaczej nazywana Domem jakości 

386. Algorytm PDCA nazywa się inaczej: 
a. Kołem Shewharta 
b. Metodą Karcza 
c. Kołem Deminga 
d. Kołem Six Sigma 

387. W metodzie FMEA używa się iloczynu: 
a. SOD 
b. Znaczenia wady, występowania wady i wykrywania wady 
c. RPM 
d. RWZ 

388. Który z poniższych rodzajów błędów może zostać wyłapany dzięki karcie kontrolnej Shewharta: 
a. Trend 
b. Naprzeciwległe dwa punkty kontrolne w strefie C 
c. Skok punktów ze strefy A do strefy C 
d. Run 

389. Audyt pierwszej strony jest dla audytu trzeciej strony audytem: 
a. Późniejszym 
b. Poprzedzającym 
c. Równoległym 
d. Współwystępującym 

390. Triada podsystemu zarządzania jakością typu off-line to: 
a. Karty procesów, procedury, instrukcje 
b. Zasady, metody, narzędzia 
c. FMEA, FTA, 5Why 
d. ISO9000, ISO22000, IATF16949 

391. W pewnym segmencie rynku działają dwie pralnie chemiczne P1 i P2. Obie proponują produkt 
usługowy o zbliżonym poziomie jakości wykonania i cenie. W ciągu miesiąca pierwsza firma 
zrealizowała 4000 zamówień a druga 1100 zamówień. Wyraźna przewaga P1 wynika z lepszego 
położenia komunikacyjnego. W analizowanym miesiącu P1 udzieliła reklamacji na kwotę 800 zł a 
P2 na kwotę 150 zł. Upusty te należy traktować jako straty na brakach. W którym 
przedsiębiorstwie korzystniej kształtuje się poziom strat? 
a. P1 
b. P2 
c. W obu jest taki sam 
d. Nie można odpowiedzieć na to pytanie przy posiadanych danych 

392. W pewnej firmie produkcyjnej wszelkie działania związane ze sterowaniem jakością 
zlokalizowane są w Departamencie Jakości. Według prowadzonej dokumentacji 40% czasu 
poświęcono na prace rozwojowe, natomiast 60% na nadzór nad procesem technologicznym. 
Udział kosztów prewencji w koszcie całkowitym jakości wyniósł: 
a. 40% 
b. 60% 
c. 100% 
d. 0% 

393. Karta kontrolna X-S jest: 
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a. Bardziej czuła, niż karta X-R 
b. Mniej czuła, niż karta X-R 
c. Kartą do kontroli cech ciągłych 
d. Kartą średniej i odchylenia standardowego 

394. Linia centralna (CL) nie znajdzie się w symetrycznej odległości (jako oś symetrii) od LCL i UCL w 
przypadku karty kontrolnej 
a. X-R 
b. X-S 
c. P 
d. X-MR 

395. W analizie wadliwości produktu wartość 0 oznacza: 
a. Najniższą jakość produktu 
b. Najwyższą jakość produktu  
c. Zerowy poziom wadliwości 
d. Zerową wartość tolerancji 

396. Górna granica tolerancji wymiaru wyrobu została określona na 20 mm, zaś dolna na 16 mm. 
Odchylenie standardowe uzyskane z wyników pomiarów dało wartość 1mm. Wskaźnik zdolności 
jakościowej procesu Cp będzie miał wówczas wartość: 
a. Mniejszą, niż 1 
b. Większą niż 1 
c. Ujemną 
d. Równą 0 

397. Minimalne dopuszczalne normami wartości jakościowej zdolności krótkoterminowej Cm i Cmk 
posiadają odpowiednio wartości: 
a. 2,5 i 1 
b. 1 i 2,5 
c. 1,33 i 1,33 

d. 1,66 i 1,66 
398. Niniejsza karta: 

  

a. Jest kartą do oceny cech ciągłych 
b. Jest kartą kontrolną X-R 
c. Pokazuje rozregulowany proces 
d. Jest kartą do oceny cech atrybutywnych 

399. Niniejsza karta: 
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a. Jest kartą do oceny cech atrybutywnych 
b. Jest kartą U 
c. Jest kartą kontrolną Shewharta 
d. Jest kartą do oceny cech ciągłych 

400. Strefa C w karcie kontrolnej oznacza odległość od linii centralnej o: 
a. dwa odchylenia standardowe 
b. cztery odchylenia standardowe 
c. sześć odchyleń standardowych 
d. jedno odchylenie standardowe 

401. Z danych uzyskanych z Działu Jakości wynika, że w ramach BKJ przedsiębiorstwa wykryto i 
złomowano 300 szt. jednostek o łącznej wartości 1600 zł. Obsłużono także reklamacje rynkowe 
na kwotę 800 złotych. Wskaźnik τdw - udziału strat na brakach wewnętrznych w ogólnych 
stratach na brakach wyniesie: 
a. 0,66 
b. 0,33 
c. 1 
d. 0 

402. DoE opisuje się inaczej jako: 
a. Projektowanie eksperymentów 
b. Kontrolowanie doświadczeń 
c. Planowanie testów 
d. Design of Experiments 

403. W kartach kontrolnych analizuje się: 
a. Miary rozbieżności i miary dokładności 
b. Miary położenia i miary rozproszenia 
c. Miary niezawodności 
d. Miary zmienności losowej i zmienności specjalnej 

404. SPC to skrót od: 
a. Sterowanie Procesami Całkowania 
b. Statistical Process Control 
c. Statistical Plannning Capacity 
d. Steering Process Correlation 

405. Joseph Juran jest twórcą: 
a. Koła PDCA 
b. Systemu ISO 9001 
c. Biegu jakości 
d. Określenia klienta jako początku procesu budowy jakości 

406. Tworząc system zarządzania jakością poszczególne jego podsystemy wykonuje się w kolejności: 
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a. najpierw off-line a następnie on-line 
b. najpierw on-line a następnie off-line 
c. równolegle off-line oraz on-line 
d. różnej, zależnie od kontekstu organizacji 

407. Punktem wyjścia dla wyznaczenia karty kontrolnej jest: 
a. Posiadanie maszyny wytrzymałościowej 
b. Przejście testu zgodności 
c. Zbudowanie histogramu 
d. Sprawdzenie zgodności rozkładu analizowanej zmiennej z rozkładem teoretycznym, w 

oparciu o który będzie się budować odpowiedni rodzaj karty kontrolnej 
408. Wskaż elementy, których nie określa się w karcie procesu: 

a. Instrukcje stanowiskowe 
b. Lidera procesu 
c. Dane wejściowe do i dane wyjściowe z procesu 
d. Wskaźniki tymczasowej zdolności procesu 

409. Wśród zasad Demminga znajdują się także następujące: 
a. Zrób to prawidłowo za pierwszym razem 
b. Rezygnacja z metod masowej kontroli jako sposób na zapewnienie jakości 
c. Wprowadzenie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego 

samodoskonalenia. 
d. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji. 

410. Jakość wykonania (quality of manufacture) definiuje się jako: 
a. Stopień, w jakim zbiór właściwości technicznych i użytkowych, które zostały przewidziane w 

projekcie produktu, są zrealizowane w jego ostatecznym prototypie (produkcie 
wzorcowym) 

b. Stopień zgodności między zbiorem właściwości technicznych i użytkowych, który jest 
realizowany w rzeczywistym produkcie, a tym zbiorem właściwości technicznych i 
użytkowych, który jest zrealizowany w prototypie (produkcie wzorcowym) produktu 

c. Stopień zgodności profilu sensorycznego z wymaganiami formułowanymi przez konsumenta 
w odniesieniu do tego produktu, mającymi swe źródło w potrzebach, które produkt ma 
zaspokajać, a także w preferencjach i zaleceniach co do sposobu ich zaspokajania 

d. Sumę jakości technicznej oraz jakości typu 
411. Złota zasada finansowania 

a. nazywana jest również złotą zasadą bilansową 
b. zaleca, aby aktywa trwałe w całości były sfinansowane kapitałem stałym 
c. zaleca, aby wartość aktywów obrotowych była wyższa od wartości zobowiązań bieżących 
d. zaleca, aby wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym był mniejszy niż 1  

412. Amortyzacja 
a. jest kosztem 
b. jest wydatkiem  
c. koryguje się o nią wynik netto w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią  
d. stanowi pozycję rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym  

413. Konserwatywna struktura aktywów w świetle ryzyka operacyjnego charakteryzuje się:  
a. wysokim udziałem kapitałów własnych  i niskim udziałem zobowiązań  
b. niskim  udziałem aktywów trwałych i wysokim udziałem aktywów obrotowych 
c. wysokim udziałem aktywów trwałych i niskim udziałem aktywów obrotowych  
d. niskim  udziałem kapitałów własnych  i wysokim  udziałem zobowiązań 

414. Agresywna struktura pasywów  w świetle ryzyka finansowego charakteryzuje się:  
a. wysokim udziałem aktywów trwałych i niskim udziałem aktywów obrotowych  
b. niskim  udziałem aktywów trwałych i wysokim udziałem aktywów obrotowych 
c. wysokim udziałem kapitałów własnych  i niskim udziałem zobowiązań  
d. niskim  udziałem kapitałów własnych  i wysokim  udziałem zobowiązań 
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415. Zmiana stanu produktów 
a. jest pozycją charakterystyczna dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat 
b. jest pozycją charakterystyczna dla wariantu porównawczego rachunku zysków i strat 
c. jest dodatnia w przypadku gdy koszty poniesione  w okresie są większe niż koszty 

kalkulacyjne kształtującego wynik danego okresu  
d. jest  ujemna w przypadku gdy koszty poniesione  w okresie są większe niż koszty 

kalkulacyjne kształtującego wynik danego okresu 
416. Wynik ze sprzedaży 

a. nazywany jest w skrócie wynikiem brutto  
b. jest różny w zależności od prezentowanego wariantu kalkulacyjnego i porównawczego 

rachunku zysków i strat, 
c. uwzględnia koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 
d. nie uwzględnia pozostałych kosztów operacyjnych 

417. Zysk netto jest pozycją widoczną w 
a. bilansie 
b. rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym  
c. rachunku przepływów pieniężnych liczonym metodą pośrednią 
d. rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym   

418. W rachunku zysków i strat znajdujemy następujące pozycje 
a. zysk ze zbycia aktywów finansowych  
b. podatek dochodowy 
c. kapitał własny  
d. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

419. Który układ znaków w rachunku przepływów pieniężnych sugeruje dobrze prosperująca firmę, 
która zakupiła środek trwały z zaciągniętego kredytu   
a. +, +, - 
b. +, +, + 
c. -, +, - 
d. +, -, + 

420. Który układ znaków w rachunku przepływów pieniężnych sugeruje dobrze prosperująca firmę, 
która spłaciła kredyt bankowy ze sprzedaży posiadanych inwestycji finansowych 
a. +, +, - 
b. -, -, + 
c. -, +, - 
d. +, -, + 

421. Kapitał obrotowy netto wyraża: 
a. stosunek aktywów bieżących i pasywów bieżących 
b. różnicę pomiędzy aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi 
c. stosunek kapitałów stałych do aktywów bieżących 
d. różnicę pomiędzy kapitałami stałymi a aktywami bieżącymi 

422. Bieżąca płynność finansowa przedsiębiorstwa to: 
a. zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących należności 
b. zdolność do regulowania zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych 
c. zdolność do generowania zysków w przyszłych okresach 
d. zdolność do regulowania bieżących zobowiązań 

423. Zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto można uzyskać poprzez: 
a. Wydłużenie terminów płatności klientom  
b. Płacenie zaliczek i przedpłat stanowiących zapasy  
c. Sprzedaż środków trwałych 
d. wydłużanie terminów płatności zobowiązań wobec dostawców 

424. Model analizy Du Ponta: 
a. dotyczy analizy czynnikowej rentowności kapitału własnego ROE 
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b. identyfikuje wpływ rentowności aktywów ROA  na rentowność kapitału własnego  ROE 
c. uwzględnia cykl konwersji gotówki  
d. nie uwzględnia zadłużenia i jego wpływu na rentowność kapitału własnego  

425. Pozytywny efekt dźwigni finansowej w modelu Du Ponta zachodzi wtedy gdy; 
a. ROE<ROA 
b. ROE>ROA 
c. wskaźnik struktury kapitałów (pasywa/kap własny) jest mniejszy od 1  
d. wskaźnik struktury kapitałów (pasywa/kap własny) jest większy od 1 

426. Rentowność sprzedaży operacyjnej ogółem  
a. wyraża stosunek wyniku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży 
b. jest wyższa od rentowności sprzedaży na poziomie podstawowym jeżeli saldo działalności 

pozostałej operacyjnej jest ujemne  
c. wyraża stosunek wyniku operacyjnego do przychodów operacyjnych podstawowych i 

pozostałych  
d. jest wyższa jeżeli saldo na działalności finansowej jest dodatnie 

427. Cykl konwersji gotówki jest : 
a. okresem pomiędzy wydatkiem i wpływem pieniądza z własnych należności, 
b. jest sumą cyklu zapasów i należności pomniejszaną o cyklem zobowiązań 

krótkoterminowych  
c. im dłuższy tym lepszy dla płynności przedsiębiorstwa  
d. stanowi stosunek środków pieniężnych przez dzienne przychody ze sprzedaży  

428. Wskaźnik cyklu zobowiązań 
a. jest odwrotnością wskaźnika rotacji należności  
b. im krótszy tym szybciej przedsiębiorstwo ściąga pieniądze z odroczonej sprzedaży 
c. wyraża okres między zakupem  a wydatkiem związanym z płatnością wobec dostawców   
d. wyraża stosunek zobowiązań  do dziennych  kosztów sprzedanych produktów w okresie   

429. Dźwignia finansowa 
a. mierzy stosunek względnej zmiany zysku operacyjnego do względnej zmiany wielkości 

sprzedaży 
b. mierzy wpływ, jaki wywierają względne zmiany EBIT na względne zmiany zysku netto 
c. wzrasta wraz ze stałymi kosztami operacyjnymi  
d. zależy od poziomu zadłużenia spółki 

430. Dźwignia operacyjna 
a. pozwala ocenić ryzyko operacyjne firmy 
b. nie uwzględnia wartości EBIT 
c. zależy w dużej mierze od poziomu zadłużenia firmy 
d. mierzy stosunek względnej zmiany zysku operacyjnego do względnej zmiany wielkości 

sprzedaży  
431. Model Millera-Orr’a optymalizacji gotówki uwzględnia w stosunku do modelu Baumol’a: 

a. zmienność zapotrzebowania na gotówkę 
b. granice kontrolne  
c. koszty transakcyjne wymiany gotówki na papiery wartościowe i odwrotnie  
d. koszty alternatywne wynikające z utraconych korzyści. 

432. Transakcyjny motyw utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie dotyczy możliwości  
a. regulowania bieżących zobowiązań wynikających z obrotu gospodarczego, 
b. spłacenia nieoczekiwanych wydatków mogących się pojawić przy działalności gospodarczej 
c. skorzystania z okazji do wcześniejszej spłaty np. zadłużenia w celu zmniejszenia obciążeń w 

przyszłości. 
d. gromadzenia gotówki w jak największych ilościach. 

433. Faktoring to: 
a. Sprzedaż należności przeterminowanych 
b. Sposób przyśpieszenia konwersji należności na gotówkę, 
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c. Technika regulowania zobowiązań, 
d. Cena za dostęp do nowych rozwiązań technologicznych 

434. Do kosztów związanych z zapasami zaliczamy: 
a. Koszty utrzymywania i zamawiania 
b. Koszty operacyjne 
c. Koszty utrzymywania i koszty sprzedaży 
d. Koszty zarządu 

435. Do instrumentów polityki kredytowej zaliczyć można  
a. limity kredytów kupieckich udzielonych odbiorcom 
b. leasing 
c. rabaty i skonta  
d. zwiększenie poziomu magazynów depozytowych  

436. Sekurytyzacja  to: 
a. Instrument polityki kredytowej przedsiębiorstwa  
b. Zabezpieczenie płatności zobowiązań wobec właściciela  
c. Technika obniżania aktywów trwałych  
d. Emisja papierów dłużnych niezabezpieczonych przez spółkę celową  

437. Dywidenda zapłacona z wypracowanych zysków netto jest : 
a. kosztem kapitału własnego   
b. wydatkiem  na poziomie działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych  
c. uwzględniona na poziomie działalności finansowej w rachunku zysków i strat  
d. nie ujmowana w rachunku przepływów pieniężnych   

438. Cash pooling jest narzędziem stosowanym:  
a. w realizacji polityki kredytowej przedsiębiorstwa  
b. stanowi strukturę zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej  
c. pozwala osiągać korzyści poprzez wyrównywanie sald środków pieniężnych pomiędzy 

spółkami powiązanymi  
d. umożliwia płatności poprzez kompensowanie sald należności i zobowiązań 

439. Lokaty typu O/N charakteryzują się następującymi cechami: 
a. są lokatami o nieograniczonym horyzoncie inwestowania , 
b. są lokatami jednodniowymi, które zakładane  się w dniu podpisania umowy i trwają do dnia 

następnego 
c. są lokatami, które można zerwać w każdej chwili a środki pieniężne dostępne są dopiero 48 

godzinach   
d. są lokatami wykorzystywanymi w celu lokowania wolnej gotówki przez przedsiębiorstwa  

440. Modelem służącym do optymalizacji zapasów jest: 
a. Model Baumola  
b. Model EOQ 
c. Model Millera – Orra 
d. Model Stone 

441. W ramy innowacji nie włącza się: 
a. Innowacji procesowych 
b. Innowacji projektowych 
c. Innowacji produktowych 
d. Innowacji zakupowych 

442. Etap Badania i projektowania: 
a. Służy sprawdzeniu potencjalnej efektywności pomysłów na innowacje i ich przełożeniu na 

projekty 
b. Badaniu prototypu i jego ulepszaniu projektowemu 
c. Badaniu zaprojektowanej innowacji 
d. Wykorzystuje metodę analizy sensorycznej i metodę porównawczą 

443. Fundusze pożyczkowe na rozwój innowacji: 
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a. Udzielają pożyczki na maksymalnie 120 tys. złotych 
b. Udzielają pożyczki w oparciu o zasady pożyczek konsumenckich 
c. Udzielają pożyczek na okres do 36 miesięcy 
d. Działają wedle kryteriów kredytów bankowych 

444. Krajowe Inteligentne Specjalizacje to: 
a. Specjalizacje na kierunkach magisterskich studiów wyższych dofinansowywane dodatkowo 

przez MNiSW 
b. Kierunki stanowiące o rozwijanych przewagach innowacyjnych Polski 
c. Kierunki rozwoju sztucznej inteligencji 
d. Elementy, których realizacja w projekcie jest podstawą dla jego wsparcia z funduszy 

Programów Operacyjnych UE 

445. New Connect to: 
a. Substytucyjna nazwa dla rynku nowych technologii 
b. Marka innowacyjnych produktów 
c. Platforma giełdowa dla młodych, dynamicznych spółek, które są zainteresowane debiutem 

giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
d. Nowy typ połączenia nauki z biznesem, służący budowie wspólnych innowacji 

produktowych 
446. Bon na innowacje to: 

a. Zakup w jednostce naukowej przez duże przedsiębiorstwa usługi związanej z opracowaniem 
nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji, albo 
znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. 

b. Zakup w jednostce naukowej przez małe i średnie przedsiębiorstwa usługi związanej z 
opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii 
produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. 

c. Zakup w jednostce naukowej przez przedsiębiorstwo szkolenia lub miejsca na studiach 
podyplomowych z zakresu zarządzania innowacjami 

d. Narzędzie wsparcia finansowania innowacji o wartości do 15 tys. złotych  
447. Pierwszym etapem procesu zarządzania projektem innowacyjnym jest: 

a. Poszukiwanie pomysłu 
b. Badanie i projektowanie 
c. Założenie zespołu projektowego 
d. Stworzenie strategii innowacji 

448. Znak Blue Angel to oznaczenie: 
a. Będące najstarszym europejskim znakiem ekologiczności produktu 
b. Wydłużonej gwarancji produktu 
c. Ekologiczności opakowania lub produktu 
d. Zgodności z normami ONZ 

449. Wzór przemysłowy, to: 
a. Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w 

szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał 
wytworu oraz przez jego ornamentację 

b. Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub 
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci 

c. Wzorzec jakości nowego produktu przemysłowego 
d. Element, który może podlegać ochronie pod względem własności intelektualnej 

450. Metoda APQP i PPAP to metody badania i projektowania stosowane: 
a. W relacjach B2C 
b. W relacjach B2B 
c. Jako metody współwystępujące 
d. Jedynie w branży lotniczej 
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451. Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii 
zalicza: 
a. Innowacje marketingowe 
b. Innowacje produktowe 
c. Innowacje procesowe 
d. Innowacje organizacyjne 

452. Obok Funduszy UE zagranicznymi funduszami wsparcia innowacji w Polsce są: 
a. Fundusze Królestwa Wielkiej Brytanii 
b. Fundusze Królestwa Norwegii 
c. Fundusze Rządu Szwajcarii 
d. Fundusze Grupy Wyszehradzkiej 

453. Spółki typu spin-off to: 
a. Spółki powstające we współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych 
b. Spółki powstające tylko w oparciu o jednostki naukowe 
c. Spółki powstające z udziałem funduszy NCBiR 
d. Spółki typu start-up 

454. Anioły biznesu to: 
a. Nazwa jednego z funduszy venture capital 
b. Nazwa jednego z funduszy inwestycyjnych 
c. Przedsiębiorstwa lub anonimowe osoby, które zgromadziły duży kapitał i są gotowe 

zainwestować w innowacyjny pomysł, licząc na zyski 
d. Przedsiębiorstwa lub anonimowe osoby, które chcą zainwestować na okres do 10 lat 

455. Strategia innowacji należy do strategii typu: 
a. Strategii biznesowych 
b. Strategii marketingowych 
c. Strategii funkcjonalnych 
d. Strategii zrównoważonego rozwoju 

456. Deklaracja zgodności musi objąć każdy nowy produkt: 
a. Farmaceutyczny 
b. Spożywczy 
c. Elektryczny, o napięciu pow. 4,5V 
d. Będący zabawką 

457. Certyfikacja zgodności prowadzona jest przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy 
wyrobu, akredytowane przez: 
a. Polski Instytut Aplikacyjny 
b. Urząd Dozoru Technicznego 
c. Polskie Centrum Akredytacji 
d. Państwową Centralę Afiliacji 

458. Klasyfikacja nicejska dotyczy strukturyzacji: 
a. Znaków towarowych 
b. Topografii układów scalonych 
c. Regionalnych znaków markowych 
d. Wzorów przemysłowych 

459. Wskaż poprawną kolejność działania w strukturze zarządzania portfelem produktów 
innowacyjnych: 
a. Strategia innowacji >>> Wizja, misja, strategia >>> Zarządzanie portfelem projektów 

innowacyjnych >>> Zarządzanie projektem innowacyjnym 
b. Wizja, misja, strategia >>> Strategia innowacji >>> Zarządzanie portfelem projektów 

innowacyjnych >>> Zarządzanie projektem innowacyjnym 
c. Wizja, misja, strategia >>> Zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych >>> Strategia 

innowacji  >>> Zarządzanie projektem innowacyjnym 
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d. Wizja, misja, strategia >>> Zarządzanie projektem innowacyjnym >>> Zarządzanie portfelem 
projektów innowacyjnych >>> Strategia innowacji 

460. Premia na B+R to: 
a. Odliczenie od podstawy opodatkowania więcej, niż 100% kosztów działalności B+R, bez 

potrzeby posiadania opinii o innowacyjności 
b. Odliczenie od zysku wydatków na wynagrodzenia kadry B+R 
c. Odliczenie wydatków rozwojowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 
d. Ulga na amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 


