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1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej reguluje: 
A) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
B) ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego 
C) ustawa o działalności leczniczej 

 
2. Co oznacza skrót CEIDG: 

A) Ewidencję Informacji Publicznej Ministra Gospodarki 
B) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 
C) Krajową Ewidencję Podatników 

 
3. Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej określamy: 
     A) w sposób dowolny  
     B) według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 
     C) według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 
 
4. Czy potwierdzenie o nadaniu numeru  REGON otrzymujemy: 
     A) w Urzędzie Skarbowym 
     B) w Głównym Urzędzie Statystycznym 
     C) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
 
5. Opłata za dokonanie wpisu do CEIDG wynosi: 
     A) 200 zł 
     B) 50 zł od każdego wskazanego rodzaju działalności gospodarczej 
     C) jest wolny od opłat 
 
6. Termin rozpatrzenia wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG może zostać przedłużany 

przez organ: 
     A) jeden raz 
     B) dwa razy 
     C) trzy razy   
 
 7. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności 

gospodarczej maksymalnie  na okres: 
A) 20 dni 
B) 24 m-cy 
C) 36 m-cy  
 

8.  Czy identyfikacja przedsiębiorcy w rejestrach następuje na podstawie: 
     A) numeru NIP 
     B) numeru REGON 
     C) imienia i nazwiska 
 
9.  Czy dla każdego pracownika zakłada się akta osobowe: 
     A) tak 
     B) nie  
     C) wystarczą zbiorowe akta osobowe 
 
10. Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG należy zgłosić w ciągu: 

A) 30 dni od dnia kiedy nastąpiła zmiana 
B) 14 dni od dnia kiedy nastąpiła zmiana 
C)  7 dni  od dnia kiedy nastąpiła zmiana 
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11. Czy osoba współpracująca otrzymuje zasiłek chorobowy? 
A) nie 
B) tak – jeżeli choroba trwa 14 dni  
C) tak – po upływie 180 dni terminowego opłacania składek na ubezpieczenie   
  

12. W ilu egzemplarzach wystawia się fakturę? 
 A) w jednym egzemplarzu  
 B) w 2 egzemplarzach  
 C) w trzech egzemplarzach  

 
13.  Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy: 

A) każdego przedsiębiorcy  
B) tylko przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników  
C) tylko przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

 
14. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej w jednym z 

dwóch ostatnich lat obrotowych: 
A) zatrudniał średniorocznie mniej niż 30 pracowników 
B) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników 
C) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników 

 
15. Czy pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy w domu telepracownika? 

A) tak zawsze 
B) nie 
C) tak – za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie 

 
16. Właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych działalności gospodarczej określa 

się :  
A) według miejsca pobytu prowadzącego działalność gospodarczą 
B) według miejsca zamieszkania prowadzącego działalność gospodarczą 
C) według głównego miejsca wykonywania wskazanej działalności gospodarczej 
 

17. Czy wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o umowie spółki 
cywilnej? 
A) tak, jeżeli taka umowa została zawarta 
B) nie 
C) istnieje dowolność  

 
18. Kto prowadzi rejestr działalności regulowanej? 

A) właściwy minister w zależności od rodzaju działalności gospodarczej  
B) Izba Rzemieślnicza  
C) Inspekcja Pracy  

 
20. Koncesję wydaje: 

A) wójt 
B) prezydent miasta  
C) właściwy minister ze względu na przedmiot działalności gospodarczej 

 
21. Dokumentem prywatnym jest: 

A) akt notarialny  
B) dowód osobisty 
C) oświadczenie wystawcy własnoręcznie podpisane  
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22. Z postępowania naprawczego mogą skorzystać: 
A) przedsiębiorcy w dobrej sytuacji finansowej 
B) przedsiębiorcy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością 
C) przedsiębiorcy niewypłacalni  

 
23. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może rozpocząć działalność gospodarczą po 

zarejestrowaniu się: 
A) w Krajowym Rejestrze Sądowym 
B) w Izbie Rzemieślniczej 
C) w Urzędzie Pracy 
 

24. Identyfikacja przedsiębiorcy w rejestrach następuje na podstawie: 
A) numeru Regon 
B) imienia i nazwiska przedsiębiorcy 
C) Numeru NIP  
 

25. Do Państwowej Inspekcji Pracy zgłaszamy: 
a) każdy prowadzony rodzaj działalności gospodarczej 
b) prowadzenie  działalności gospodarczej tylko w przypadku zatrudniania pracowników 
c) tylko prowadzenie działalności wymagającej szczególnych procedur wynikających z 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
 
26. Czy prowadząc jednoosobowo działalność gospodarczą można świadczyć pracę na rzecz 

innego podmiotu gospodarczego na podstawie umowy o dzieło? 
A) tak 
B) nie 
C) tak – tylko nieodpłatnie 
 

27. Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudniać młodocianych nie 
posiadających kwalifikacji? 

       A) tak – na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
       B) tak - na podstawie umowy o dzieło 
       C) tak - na podstawie umowy zlecenia 
 
28. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie 

mniej niż 
A) 11 godzin 
B) 14 godzin 
C) 8 godzin 
 

29. Czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą? 
A) tak 
B) nie 
C) tylko określone przez przepisy rodzaje działalności 

 
30. Kto zarządza przedsiębiorstwem? 
     A) kadrowa 
     B) dyrektor 
     C) księgowa 
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31. ,,Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko elektryka ’’- zwrot ten 
powinien się znaleźć w: 

      A) w rekomendacji organizacji społecznej 
      B) życiorysie 
      C) podaniu o przyjęcie do pracy 
 
32. Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą: 

A) przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców 
B) od dnia określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o 

Działalności Gospodarczej późniejszego niż dzień  złożenia wniosku  
C) po uzyskaniu wpisu do Punktu Kontaktowego właściwego ministra 

 
33. Osobą współpracującą jest: 

A) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
B) osoba zatrudniona na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 
C) małżonek pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym 

 
34. Czy w czasie trwania kontroli podatkowej, prowadzący działalność gospodarczą może 

złożyć lub skorygować deklaracje podatkowe objęte kontrolą? 
A) nie może złożyć korekty 
B) może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli  
C) może w każdym czasie  w trakcie trwania kontroli 
 

35. Działalność gospodarcza dotycząca ochrony osób i mienia wymaga: 
A) koncesji 
B) zezwolenia 
C) jest działalnością regulowaną 

 
37. Dla zakładu, który jest płatnikiem podatku VAT wystawia się ? 
      A) fakturę VAT 
      B) paragon z kasy fiskalnej 
      C) wystarczy wystawić rachunek 
 
38. Przedsiębiorca może być wykreślony z CEIDG z urzędu:  

A) na swój wniosek 
B) nie może być wykreślony z urzędu  
C) niezłożeni wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania określonej 

działalności gospodarczej 
 

39. Czy przedsiębiorca musi zatrudniać pracowników? 
A) nie musi zatrudniać pracowników  
B) musi zatrudniać co najmniej 1 pracownika  
C) musi zatrudniać co najmniej  10 pracowników 
 

40. Wniosek o wydanie interpretacji w sprawie zastosowania przepisów dotyczących składek 
na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca składa :  
A) w Urzędzie Skarbowym  
B) w Izbie Rzemieślniczej 
C) w Oddziale ZUS  
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41. Jakie przepisy regulują możliwość przekształcenia działalności gospodarczej osoby 
fizycznej w spółkę kapitałową: 
A) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
B)  Kodeks cywilny 
C) Kodeks spółek handlowych 

 
42. Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  może świadczyć 

pracę na podstawie umowy o dzieło: 
A) tak  
B) nie  
C) tylko można świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę  
 

43. Jaką formę prawną posiada spółka cywilna ? 
      A) osób fizycznych, które wchodzą w skład spółki 
      B) posiada osobowość prawną i wpis do KRS-u 
      C) nie posiada żadnej formy prawnej 
 
44. W ilu egzemplarzach wystawia się fakturę? 

A) w 1 egzemplarzu 
B) w 2 egzemplarzach 
C) w 5 egzemplarzach 
 

45. Wskaż  jeden z warunków pozwalający na rozliczenie się w formie karty podatkowej: 
A) przedsiębiorca może zatrudniać osoby na umowę zlecenie i umowę o  dzieło 
B) przedsiębiorca prowadzi działalność budowlaną 
C) współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie  

 
46.  Aby zachęcić klientów do korzystania z usług naszej firmy przesyłamy im: 
       A) fakturę 
       B) ofertę 
       C) rękojmię 
 
47.  Dokumenty w sprawach pracowniczych powinny być sporządzone: 
       A)  w 1 egzemplarzu 
       B) w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach pracodawcy, a drugi  

przeznaczony jest dla pracownika 
       C)  w 3 egzemplarzach 
 
48.  Curriculum Vitae to: 
      A)  list motywacyjny 
      B)  podanie o pracę 
      C)  życiorys 
 
49. Na okoliczność wykonania zamówionej przez klienta usługi spisuje się: 
      A)  umowę 
      B)  porozumienie 
      C)  protokół 
 
50. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu materiałów jest: 
      A)  recepta 
      B)  przelew bankowy 
      C)  faktura 
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51. Wskaż dokument, którego nie składa się u pracodawcy w związku z zatrudnieniem: 
      A)  list motywacyjny 
      B)  metryka urodzenia 
      C)  życiorys zawodowy 
 
52. Co to jest faktura? 
      A)  dokument sprzedaży 
      B)  dokument potwierdzenia odbioru 
      C)  druk ścisłego zarachowania 
 
53.  Dowodem księgowym dotyczącym wydatków jest: 
     A)  umowa o pracę 
     B)  faktura 
     C)  ewidencja wyposażenia 
 
54. Faktura VAT: 
     A)  musi posiadać numer i datę wystawienia 
     B)  nie musi zawierać numeru ani daty wystawienia 
     C)  może posiadać datę wystawienia bez numeru 
 
55.  Ogół przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nazywamy: 
      A)  prawem administracyjnym 
      B)  prawem ekonomicznym 
      C)  prawem gospodarczym 
 
56.  Polecenie przelewu jest: 
      A)  poleceniem przekazania towaru do sklepu 
      B)  poleceniem przekazania wspólnikowi dokumentów finansowych 
      C) dyspozycją posiadacza rachunku bankowego skierowaną do banku, która dotyczy 

przelewu określonej kwoty z rachunku bankowego posiadacza do innej osoby 
 
57. Z kasy fiskalnej otrzymujemy: 
       A)  paragon 
       B)  fakturę 
       C)  czek 
 
58.  Umowę o pracę powinni podpisać: 
      A) pracownik 
      B) pracodawca 
      C) pracodawca i pracownik 
 
59. Leasing to: 
      A)  forma dzierżawy 
      B)  lokata bankowa 
      C)  obligacje skarbowe 
 
60.  Dowód odzwierciedlający operacje gospodarcze związane z przychodem lub rozchodem 

gotówki w kasie to: 
       A)  asygnata kasowa 
       B)  czek 
       C)  faktura 
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61.  Obrót bezgotówkowy to: 
A) wpłaty i wypłaty gotówki z kasy 
B) regulowanie należności i zobowiązań za pomocą gotówki bądź czeków gotówkowych 

potwierdzonych 
C) transakcje finansowe, które realizowane są bez wykorzystywania gotówki 

62. Dokument sporządzony w zakładzie pracy potwierdzający naliczanie wynagrodzeń   
pracownikom to: 
A) kwestionariusz osobowy 
B) lista płac 
C) akta osobowe 

 
63. Co to jest biznesplan? 

A) narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć 
gospodarczych 

B) dokument ujawniający poufne informacje o firmie 
C) dokument, który pozwala utrzymać nadzór pracodawcy nad pracownikami 

 
64. Co to jest PIT? 
      A)  rozliczenie podatkowe za dany rok 
      B)  rodzaj podatku, jaki będziemy płacić w następnym roku 
      C)  akt założycielski przedsiębiorstwa 
 
65.  Jak często dokonuje się odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne? 

A) raz w roku  
B) raz na kwartał 
C) co miesiąc 

 
66.  Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, która: 

A) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
B) nie ma zdolności do czynności prawnych 
C) ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

 
67. Obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie pracownikowi na piśmie zawarcia umowy o  

pracę w ciągu: 
A) 14 dni od rozpoczęcia pracy 
B) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 
C) 7 dni od rozpoczęcia pracy 

 
68. Obowiązkiem pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę jest wydanie pracownikowi 

świadectwa pracy w ciągu: 
      A) 7 dni 
      B) 2 tygodni 
      C) 3 dni 
 
69. Księga przychodów i rozchodów to: 

A) papier wartościowy 
B) sposób prowadzenia ewidencji obrotów w przedsiębiorstwie 
C) zabezpieczenie na nieruchomości zwrotu zaciągniętego długu 
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70. Dywidenda to: 
A) opłata bankowa 
B) zysk wypłacany akcjonariuszom spółki  
C) podatek 

 
71. W jakim czasie pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie błędnych 

zapisów na świadectwie pracy? 
A) w ciągu 14 dni od jego otrzymania 
B) w ciągu 7 dni od jego otrzymania 
C) nie może 

 
72.  Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność gospodarczą jest: 

A) „Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej” 
B) Dziennik Urzędowy 
C) Kodeks Cywilny 

 
73.  Czy posiadanie pieczątki jest obowiązkiem właściciela zakładu? 

A) nie 
B) tak 
C) indywidualna sprawa właściciela zakładu 

 
74.  Rozpoczynając działalność gospodarczą związaną z zatrudnieniem pracowników,               
       należy ją dodatkowo zgłosić do organu kontroli : 

A) Najwyższa Izba Kontroli 
B) Państwowa Inspekcja Pracy 
C) Państwowa Inspekcja Handlowa 

75.  Co to jest zeznanie podatkowe? 
A) opłata pobierana przez banki za dokonanie przelewu 
B) składanie raportu do ZUS-u 
C) dokument, który musi złożyć do Urzędu Skarbowego każda osoba posiadająca jakiś 

dochód 
 

76.  Papierami wartościowymi nazywamy: 
      A)  dokumenty urzędowe stwierdzające tożsamość osób 
      B) dokumenty potwierdzające przysługujące ich właścicielom  prawa majątkowe lub 

istnienie wierzytelności 
      C)  dokumenty finansowe służące do dokonywania rozliczeń bezgotówkowych 
 
77.  Dokumentacja księgowa składa się z: 
      A) odpowiednio sporządzonych dokumentów, wyrażających przebieg lub skutek    

wykonywanych operacji gospodarczych 
      B)  dokumentów sporządzanych różną techniką na papierze w celu utrwalenia czynności 

formalno-prawnych lub po porostu w celu zapisu informacji 
      C) dokumentów odzwierciedlających zagadnienia ogólne związane z realizacją 

podstawowych zadań jednostki organizacyjnej i dotyczących najczęściej organizacji, 
stanu majątkowego, zarządzania, planowania i sprawozdawczości 

 
78.  Uproszczona forma opodatkowania to: 

A)  weksel trasowany  
B)  karta podatkowa  
C)  księga rachunkowa  
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79.  Referencje nie są: 
A) opinią  
B) świadectwem 
C) wynagrodzeniem 

 
80. Którego z wymienionych elementów nie musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę  

przez pracownika? 
A) imienia i nazwiska pracownika  
B) wysokości wynagrodzenia  
C) daty rozwiązania umowy o pracę  

 
81.  Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi: 
      A)  20 lat 
      B)  30 lat 
      C)  50 lat 
 
82. W jakim terminie od momentu zatrudnienia należy dokonać zgłoszenia pracownika do 

ubezpieczeń społecznych? 
      A)  w terminie 7 dni 
      B)  w terminie 14 dni 
      C)  w terminie  21 dni 
 
83.  Co to jest CEIDG? 
      A)  prowadzony przez Ministra Gospodarki system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi 
      B)  ogólnopolski rejestr spółek handlowych 
      C)  rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza granicami kraju 
 
84. Płynność finansowa to: 
       A)  zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań finansowych 
       B)  ujemny wynik finansowy w działalności gospodarczej 
       C)  nadwyżka przychodów nad kosztami w działalności gospodarczej 
 
86. Czy przedsiębiorca musi zatrudniać pracowników? 
      A)  nie musi zatrudniać pracowników  

 B)  musi zatrudniać co najmniej 1 pracownika  
 C)  musi zatrudniać co najmniej  10 pracowników  

 
87. Która formalność związana jest z założeniem firmy? 

A) zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego (i wybór formy opodatkowania) 
B) zgłoszenie działalności do Powiatowego Urzędu Pracy 
C) zgłoszenie działalności do Państwowej Inspekcji Pracy 

 
88. Czy dla każdego pracownika zakłada się akta osobowe? 
     A) pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe 
     B)  pracodawca zakłada i prowadzi  ogólne akta osobowe  
     C)  nie ma obowiązku prowadzenia akt osobowych 

89. Deklarację PIT – 37 składa się  w urzędzie skarbowym: 
A) co pół roku 
B) raz na kwartał 
C) jeden raz w roku 
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90. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza się: 
A) składki na ubezpieczenie od pożarów 
B) składki AC 
C) składki emerytalne  

    
91. Którą z poniższych kart nie uiścisz należności za zakupiony towar: 

A) złotej karty płatniczej 
B) karty stałego klienta     
C) karty płatniczej 

 
92. Zwolnienie grupowe ma pracodawca obowiązek zgłosić do: 

A) urzędu celnego 
B) urzędu skarbowego 
C) powiatowego urzędu pracy    

 
93. Aby zachęcić klientów do korzystania z usług naszej firmy przesyłamy im: 

A) fakturę         
B) rękojmię 
C) ofertę   

 
94. Weksel własny wystawia: 

A) wierzyciel 
B) dłużnik   
C) poręczyciel 

          
95.  Podanie o przyjęcie do pracy powinno być podpisane przez: 

A)  ubiegającego się o pracę    
B)  rodziców 
C)  szefa zakładu 

96. Wśród wymienionych podatków, do pośrednich należą: 
A)  podatek dochodowy od osób prawnych 
B)  podatek VAT od towarów i usług 
C)  podatek dochodowy od osób fizycznych 

 
 97. Na okoliczność wykonania zamówionej przez klienta usługi spisuje się: 

A) porozumienie      
B) protokół 
C) umowę   

 
 98. Podanie o przyjęcie do pracy kierujemy do: 
       A) głównej księgowej      

 B) księgowej 
 C) kierownika działu 
 

 99. Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika: 
A) bez podatku dochodowego 
B) pomniejszoną o składki ZUS 
C) określoną w umowie o pracę      
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100. Umowę o pracę podpisuje: 
A)  tylko pracodawca 
B)  pracodawca i przyszły pracownik 
C)  tylko przyszły pracownik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


