
Opracuj pytania korzystając z notatek w zeszycie , z Kodeksu Pracy  na rok 2020  oraz 
wiadomości dostępnych  w Internecie 
Pytania te przydatne są do egzaminu! 
 
DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
1. Co to jest REGON, jak brzmi jego pełna nazwa i kto go nadaje? 
2. Co to jest pesel, jak brzmi jego pełna nazwa i kto go nadaje? 
3. Jakie składki pracodawca odprowadza do zakładu ubezpieczeń społecznych: 
4. Gdzie dokonuje osoba fizyczna rejestracji działalności gospodarczej:. 
5. Jak nazywamy jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą: 
6. Jak nazywamy wytwarzanie produktów i świadczenie usług w celach zarobkowych,: 
7. Jaka jest ustawowa definicja działalności rzemieślniczej: 
8. Podaj pojęcie, które określa wartość towaru wyraŜoną w pieniądzu: 
9. Co jest podstawową funkcja kaŜdego wyrobu lub usługi na rynku: 
10. Co to jest popyt i jak go określamy: 
11. Wymień uczestników rynku: 
12. Przez kogo na rynku jest reprezentowany popyt: 
13. Co to jest podaŜ:. 
14. Jak nazywamy czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym: 
15. Co to jest proces produkcji: 
16. Na czym polega dystrybucja towarów: 
17. Ile lat powinna ukończyć osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność 
gospodarczą: 
18. Jak nazywamy przymusowe, bezzwrotne pobierane przez państwo, województwo, 
powiat lub gminę świadczenie: 
19. Co naleŜy spisać w przypadku złoŜenia zamówienia przez klienta na wykonanie 
usługi: 
20. Jakie dokumenty musi złoŜyć kandydat na pracownika przyszłemu pracodawcy: 
21. Kto podpisuje umowę o pracę:  
22. Kto jest osobą fizyczną: 
23. Kto nadaje NIP i jaka jest jego pełna nazwa: 
24. Gdzie pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe,  
zdrowotne: 
25. Podaj definicję podmiotu gospodarczego 
 
26.Kto nadaje NIP  w ramach Krajowej Ewidencji Podatkowej: 
27.Podaj pojęcia które określa zapotrzebowanie klientów na produkty i usług po określonej 
cenie w danym czasie: 
28.Co rozumiemy pod określeniem „PIT”: 
29.       Co rozumiemy pod określeniem „CIT”: 
30.Co to jest VAT i jego pełna nazwa: 
31.Podaj pojęcie , które określa sumę pieniędzy stanowiącą wartość towaru lub usługi: 
32.Jakie znasz papiery wartościowe: 
33.Co to jest oferta i w jakim celu opracowuje się ją: 
34.Wyjaśnij pojęcie polecenie przelewu: 
35.Jakie informacje muszą być zawarte w wypowiedzeniu o pracę: 
36.Zdefiniuj CV /Curriculum Vitae/ 
37.Jaki dokument spisuje się przy zamówieniu usługi przez klienta: 
38.  Do kogo kierujemy wniosek o przyjęcie do pracy: 



39.Co stanowi podstawę do sporządzenia odpisu dokumentu np. świadectwa szkolnego 
40.Co to jest płaca brutto? 
41.Gdzie powinien zarejestrować się pracownik po zwolnieniu go z pracy z przyczyn 
ekonomicznych:  
 
42.Co to są referencje:  
 
43.Jaki dokument księgowy potwierdza w obrocie gospodarczym zakup materiałów:  
44.Gdzie składa się formularze/druki/ o symbolu  PIT:  
45.Jakie informacje powinny być zawarte w upowaŜnieniu do odbioru wynagrodzenia 
pracownika:  
46.Jaki dokument sporządzony w zakładzie pracy potwierdza wypłatę wynagrodzenia 
pracownika: 
47. Jakie skutki na rynku moŜe powodować wzrost ceny towaru: 
48.Jakie dokumenty naleŜy przedłoŜyć w banku w celu załoŜenia rachunku podmiotu 
gospodarczego 
49. Czy istnieje obowiązek zakładania rachunku firmowego w banku 
50. Czy istnieje obowiązek przedłoŜenia orzeczenia lekarskiego przy podjęciu zatrudnienia 
51.Wyjaśnij pojęcie rozliczenie gotówkowe:  
52.Jakie są podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej i która z nich jest 
formą najprostszą:  
53.Wyjaśnij pojęcie obrotu bezgotówkowego:  
54.Jakie symbole mają w Polsce roczne zeznania osób fizycznych o wysokości osiągniętego 
dochodu/poniesionej straty/ 
55.Jakie znasz stawki podatku VAT i która z nich jest podstawową:  
56. definiuj pojęcie papiery wartościowe: 
57.Jakie składki ubezpieczeniowe są opłacane z wynagrodzenia pracownika młodocianego: 
58.Jakie dokumenty muszą złoŜyć w urzędzie skarbowym osoby fizyczne zgłaszające 
działalność gospodarczą:  
59. Jak często składa się w urzędzie skarbowym deklarację PIT- 37 : 
 
60.Co musi zawierać upowaŜnienie do odbioru pieniędzy pracownika:  
61.W jakim terminie pracownik musi przedłoŜyć pracodawcy orzeczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku 


