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1. Działalność polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach to: 

2. Proces zarządzania marketingowego (w ujęciu klasycznym) obejmuje następujące etapy: 

3. Kompozycja marketing mix (w ujęciu klasycznym) obejmuje: 

4. „Nazwa, termin, znak graficzny, symbol lub kombinacja tych elementów, stosowana w celu 

oznaczenia produktu lub usługi i odróżnienia od konkurentów” to definicja: 

5. Zasada periodyzacji w rachunkowości polega na:   

6. Podstawową funkcją rachunkowości nie jest funkcja: 

7. Zasada współmierności kosztów i przychodów w rachunkowości polega m.in. na:   

8. Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk wtedy, gdy utarg krańcowy jest: 

9. Dofinansowanie przedsięwzięć pro-środowiskowych w formie bezzwrotnej jest określane 

jako:  

10. Celem ekologicznego projektowania wyrobów („eco-design”) jest to, aby: 

11. Zarządzanie kapitałem obrotowym definiuje się jako: 

12. Podstawowym czynnikiem określającym wartość przedsiębiorstwa jest: 

13. Cykl kapitału obrotowego określa okres: 

14. Proces w naukach o organizacji i zarządzaniu najczęściej definiowany jest jako: 

15. Według Portera procesy w organizacji klasyfikuje się jako: 

16. Jakie procesy obejmuje proces produkcji ? 

17. Na czym polega funkcja organizowania produkcji? 

18. Analizą oceniającą słabe i silne strony oraz szanse i zagrożenia jest: 

19. Analiza PEST dotyczy czynników: 

20. Proces zarządzania obejmuje: 

21. Lean management to koncepcja zarządzania charakteryzująca się: 

22. Nadrzędność jakich celów jest jedną z charakterystycznych cech przedsiębiorstwa? 

23. Do zasobów niematerialnych organizacji zaliczamy m.in.: 

24. Do podstawowych komponentów środowiska naturalnego zaliczamy:  

25. Na proces gospodarowania składa się: 

26. Popyt efektywny można definiować jako: 

27. Dobro komplementarne można zdefiniować jako: 

28. Na doskonale konkurencyjnym rynku czynników produkcji ceny tych czynników są określane 

przez: 

29. Prawo malejących przychodów głosi, przy założeniu, że nakłady pozostałych czynników 

produkcji nie zmieniają się, że: 

30. Z czym ma związek różnicowanie cen? 

31. Zasada optymalizacji kosztów i korzyści mówi, że powinno się podjąć dane działanie wtedy i 

tylko wtedy, gdy: 

32. Sprzedajesz produkt na rynku doskonale konkurencyjnym. Krańcowy przychód ze sprzedaży 

produktu jest zatem równy: 

33. Przeniesienie części kosztów i korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu 

gospodarczego na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty jest określane mianem: 

34. Internalizacja kosztów środowiskowych jest jedną z zasad:  

35. Kto tworzy kapitał antropogeniczny? 

36. Zasada zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą podmiot gospodarczy ponosi koszty 

usuwania skutków szkód wyrządzonych środowisku przez ten podmiot i zapobiegania im, to 

zasada: 
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37. W ramach jakiej funkcji zarządzania wyznaczane są cele organizacji i sposoby ich realizacji?  

38. Główną treścią, jakiej funkcji zarządzania jest wyjaśnianie celów działalności oraz pobudzanie 

wykonawców do ich wykonania? 

39. Udział poszczególnych funkcji zarządzania zależy od rodzaju organizacji i szczebla hierarchii 

kierowniczej. O decyzjach i działaniach kierowniczych można zatem stwierdzić, że: 

40. Poziom operacyjny zarządzania odpowiada za: 

41. Rozpiętość kierowania definiuje się jako: 

42. Kryzysy organizacyjne są momentami przełomowymi w koncepcji rozwoju organizacji 

zaproponowanej przez: 

43. Model rozwoju organizacji zaproponowany przez Quinna i Camerona obejmuje następujące 

etapy: 

44. Na co ukierunkowane są zachowania organizacji rozpatrywane w modelu Adizesa? 

45. Głównym celem organizacji komercyjnych jest: 

46. Jakiego rodzaju organizacji cechą jest dezintegracja pionowa? 

47. Czteroczłonowy model organizacji według Leavitta składa się z: 

48. Gdzie jest wyartykułowany przedmiot aspiracji, trwałych dążeń organizacji oraz zakres jej 

społecznie pożądanej działalności? 

49. Koncepcja funkcjonowania organizacji w dłuższym okresie, zawierająca zoperacjonalizowane 

główne cele, sposoby działania i reguły zachowania się to:  

50. W ramach procesu zarządzania z czym powinna być związana funkcja kontroli? 

51. W ramach procesu zarządzania kontrola polega na: 

52. W ramach procesu zarządzania kontrola prospektywna polega na: 

53. Do czego sprowadza się rola menadżera finansowego w przedsiębiorstwie? 

54. Na jakim szczeblu zarządzania najbardziej istotna jest funkcja organizowania?  

55. Na jakim szczeblu zarządzania najbardziej istotna jest funkcja pobudzania/motywowania? 

56. Oddziaływanie informacyjno-decyzyjne aparatu zarządzającego, przekazywane kanałami 

informacyjnymi, ukształtowanymi przez reguły organizacyjne, na komórki organizacyjne sfery 

realnej, powodujące dążenie do osiągnięcia celów organizacji to: 

57. Co jest przejawem kultury organizacyjnej? 

58. Wyodrębniona przedmiotowo, podmiotowo, przestrzennie, czasowo i  na ogół też 

proceduralnie część celu przewidziana do wykonania w ustalonym okresie lub terminie 

mieszczącym się w przedziale czasu przewidzianym na osiągnięcie tego celu to: 

59. Największy udział w dochodach polskiego budżetu państwa ma podatek: 

60. Przykładem finansowania zewnętrznego własnego przedsiębiorstwa jest: 

61. Źródłem dochodów gmin jest ich udział we wpływach z podatku: 

62. Metoda budżetowania brutto to forma prowadzenia gospodarki finansowej jednostki 

będącej: 

63. Dywidenda w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłacana z 

zysku: 

64. Najmniej ryzykownymi instrumentami finansowymi są: 

65. W jakiej formie mogą prowadzić działalność zakłady ubezpieczeń w Polsce? 

66. Na jakim rynku przedmiotem obrotu są akcje? 

67. Rosnąca przenikalność wszelkiego rodzaju granic, w tym granic narodowo-państwowych, 

granic gospodarek, branż i organizacji oraz mniej namacalnych granic, takich jak normy 

kulturowe to cechy: 



Zagadnienia do egzaminu wstępnego na studia II stopnia – kierunek ZARZĄDZANIE 
 

Strona 3 z 24 
 

68. Interesariusze to podmioty: 

69. Jednoczesne i współzależne relacje konkurencji i współpracy między konkurentami 

zachowującymi swoją odrębność organizacyjną nazywamy: 

70. Klasyczny proces decyzyjny nabywcy indywidualnego obejmuje następujące etapy: 

71. W makrootoczeniu przedsiębiorstwa (tzw. otoczeniu dalszym) wyróżnia się następujące grupy 

czynników: 

72. Szanse w analizie SWOT definiuje się jako: 

73. Zagrożenia w analizie SWOT definiuje się jako: 

74. W systemie zmiennego kursu walutowego wzrost kursu danej waluty nazywamy: 

75. Obniżka rynkowej stopy procentowej powoduje: 

76. Dyskryminacja cenowa pozwala przedsiębiorstwu na: 

77. Dyskryminacja cenowa występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje: 

78. Dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo: 

79. Do energii ze źródeł odnawialnych zalicza się: 

80. Różnica pomiędzy opłatami środowiskowymi i podatkami ekologicznymi polega na: 

81. Zasady i tryb przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć określa 

ustawa: 

82. Najbardziej istotną cechą charakteryzującą otoczenie przedsiębiorstwa jest: 

83. Otoczenie bliższe organizacji tworzą: 

84. Otoczenie dalsze organizacji tworzą: 

85. Porównywanie swoich rozwiązań z najlepszymi na rynku nazywane jest: 

86. Który rodzaj benchmarkingu najtrudniej zastosować: 

87. Radykalna przebudowa przedsiębiorstwa, wynikająca najczęściej z jego bardzo złej sytuacji to: 

88. Mikrootoczenie marketingowe to: 

89. Badania makrootoczenia przedsiębiorstwa obejmują: 

90. W której metodzie eksperci proszeni są o szacowanie przyszłych zjawisk w wartościach 

liczbowych? 

91. Prognozowanie na podstawie trendów zaobserwowanych w przeszłości, w którym zakłada 

się, że zjawisko będzie się zmieniało jak do tej pory to: 

92. „Proces mający na celu tworzenie modelu rzeczywistości po to, by dokonywać różne operacje i 

przekształcenia na tym modelu, a nie na realnej rzeczywistości”. Jakiego pojęcia 

psychologicznego jest to definicja? 

93. Typem osobowości przeciwnym introwertykowi jest: 

94. Która z umiejętności nie wynika ze społecznej natury człowieka? 

95. Jakim rodzajem ograniczeń procesu decyzyjnego są różnice w przekonaniach dotyczących 

zdolności ludzi do racjonalnego myślenia? 

96.  „Zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. 

Zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowanej przez jednostkę pozycji społecznej” 

Jakiego pojęcia jest to definicja?  

97. Samopoznanie polega na identyfikacji: 

98. Umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób jest związana 

z pojęciem: 

99. Wygląd, zdrowie, zdolności, motywacja, rodzina i społeczeństwo współtworzą: 

100. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych opiera się na wykorzystaniu: 

101. Według typologii klientów najtrudniejszym w obsłudze jest: 
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102. Silne odczucie świadome lub nieświadome o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod 

wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, 

strachu) to: 

103. Który z czynników nie należy do czynników psychologicznych wpływających na zachowanie 

jednostek w organizacji? 

104. Które z czynników nie należą do tych, które wpływają na kształtowanie samoświadomości 

człowieka? 

105. Który z wymiarów nie służy do klasyfikowania emocji? 

106. Teorie motywacji można poklasyfikować na:  

107. Do czynników higieny zgodnie z dwuczynnikową teorią Herzberga zaliczane są m. in.: 

108. Zgodnie z teorią Skinnera, zachowania  pracowników można:  

109. Według teorii Lathama i Locka motywacja pracownika wzrasta gdy: 

110. Model  kapitału ludzkiego kładzie nacisk na: 

111. Która z cech jest charakterystyczna dla strategii sita? 

112. Która z cech jest charakterystyczna dla strategii kapitału ludzkiego? 

113. Kierownik autokrata to kierownik który: 

114. Kierownik demokrata to kierownik który: 

115. Do najważniejszych funkcji pełnionych przez kierownika projektu zalicza się: 

116. Które z uwarunkowań nie jest przyczyną kształtowania się osobowości autorytarnej? 

117. Na tzw. siatce kierowniczej zaproponowanej przez Blake'a i Mouton wyodrębnione zostały? 

118. "Przeciętna osoba posiada potrzebę wykonywania sensownej pracy w takiej mierze, w jakiej 

potrzebuje jedzenia, snu czy oddychania" – to jedno z założeń: 

119. „Wybór rozwiązania powinien być poprzedzony poszukiwaniem różnych rozwiązań i ich 

oceną” – ten postulat charakteryzuje: 

120. Zgodnie z założeniem ograniczonej racjonalności decyzji, przy ostatecznym wyborze 

możliwości decydujące znaczenie ma: 

121. Jakiego stylu kierowania wymaga koordynacja  wykonania zadania prostego: 

122. W sytuacji kryzysowej w organizacji najlepiej sprawdza się styl przywództwa określany jako: 

123. Który styl kierowania charakteryzuje się istotnym udziałem wszystkich członków grupy w 

podejmowaniu decyzji? 

124. Dla jakiego stylu kierowania charakterystyczne jest założenie, że najważniejszy w organizacji 

jest lider? 

125. Dla jakiego stylu kierowania charakterystyczna jest bierność lidera w stosunku do poczynań 

grupy? 

126. Podstawowe uniwersalne role kierownicze to: 

127. Jakich ról kierowniczych element stanowią reprezentowanie i przywództwo? 

128. Teoria X i teoria Y sformułowana przez McGregora charakteryzowała: 

129. Jaki typ wg. McGregora reprezentuje  osoba chętna do pracy, którą nie trzeba ściśle 

kontrolować?  

130. Jaki typ wg. McGregora reprezentuje  osoba dla której praca jest koniecznością, pracuje bo 

musi, wymaga stałego nadzoru? 

131. Wzajemne działania między przełożonym a podwładnym określamy jako: 

132. Dla organizacji ukierunkowanych na wysoką jakość oferowanych produktów i usług 

najodpowiedniejszy będzie wybór modelu zarządzania ludźmi opartego o: 
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133. Projektując procedury i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji należy 

koniecznie uwzględnić: 

134. Zgodnie z teorią wzmocnień, na zachowania pracowników oddziaływać można: 

135. Która funkcja zarządzania polega na wyjaśnianiu celów działalności oraz pobudzaniu 

wykonawców do wykonania zadań? 

136. Na jakiej teorii bazuje koncepcja zarządzania przez cele?  

137. Na czym opierają się środki przymusu, które można stosować w organizacjach? 

138. Której funkcji zarządzania istotnym elementem jest ocenianie pracowników? 

139. Do mieszanych formuł planowania zatrudnienia zalicza się planowanie wielkości zatrudnienia 

w oparciu o: 

140. Czy w analizie kosztów i korzyści może być stosowane alternatywne kryterium decyzyjne, tj. 

minimalizacja kosztów? 

141. W jaki sposób stopa dyskontowa wpływa na wartość zaktualizowaną inwestycji? 

142. W ujęciu ogólnym wartość zaktualizowaną netto każdego strumienia pieniądza można 

wyrazić jako . Co w tym wzorze oznacza symbol NCF? 

143. Metoda oceny efektywności inwestycji niewykorzystująca zmiany wartości pieniądza w czasie 

to: 

144. W przypadku zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu inwestycja jest opłacalna gdy: 

145. Jaki wskaźnik dotyczy długoterminowej oceny płynności przedsiębiorstwa? 

146. Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) wyrażony jest wzorem: 

147. Wskaźnik płatności gotówkowej (cash ratio) wyrażony jest wzorem: 

148. Wskaźnik ogólnej płynności (current ratio) wyrażony jest wzorem: 

149. Wskaźnikiem płynności informującym o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania 

zobowiązań w oparciu o wszystkie aktywa obrotowe jest? 

150. Dyskontowanie przepływów pieniężnych polega na mnożeniu ich przez: 

151. Miarą rozproszenia danych jest między innymi: 

152. Miarą poziomu współzależności pomiędzy dwiema zmiennymi nominalnymi, z których 

przynajmniej jedna zawiera trzy albo większą liczbę potencjalnie przyjmowanych wartości jest  

miedzy innymi: 

153. Co między innymi obrazuje dynamikę zmian zjawisk ekonomicznych? 

154. Co to jest indeks jednopodstawowy? 

155. Co to jest indeks łańcuchowy? 

156. Baza danych definiowana jest jako : 

157. Dokumenty udostępniane przez serwery HTTP są identyfikowane za pomocą adresów URL 

(Uniform Resource Locator). Adres URL jest łańcuchem znakowym, który zawiera: 

158. Który typ oprogramowania steruje wykorzystaniem zasobów komputera? 

159. Do stworzenia zbioru danych spełniającego określone kryteria w systemach bazodanowych 

służy: 

160. Pole (lub zbiór pól) tabeli jednoznacznie definiujący dany rekord w systemach bazodanowych 

to: 

161. Jakiego słowa kluczowego należy użyć, aby zadeklarować zmienną w języku Visual Basic for 

Application? 

162. Jaki model jest podstawą języka Visual Basic for Application? 

163. Rolą kultury organizacyjnej z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi jest: 

0 (1 )
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164. Kultura organizacyjna stanowi: 

165. Gesteland zaproponował w swojej klasyfikacji wymiarów kulturowych rozróżnienie kultur: 

166. Trzy poziomy kultury organizacyjnej wg Sheina obejmują: 

167. Wg badań Hofstede wymiar kulturowy „unikanie niepewności” dotyczy: 

168. W kulturze organizacji artefaktami nazwiemy: 

169. Główne czynniki wpływające na kulturę organizacyjną to: 

170. Podejmowanie decyzji przez konsensus to cecha kultury: 

171. Zarządzanie przez delegowanie sprowadza sie do: 

172. Jakiej kultury cechami są: chłód emocjonalny w relacjach pomiędzy uczestnikami organizacji i 

depersonalizacja relacji, subordynacja i pasywność w działaniu, konserwatyzm i brak 

elastyczności wobec nowych sytuacji? 

173. Na obszarach Natura 2000 możliwe jest realizowanie inwestycji, które: 

174. Natura2000 to sieć obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej, w 

ramach której wyznaczono dwa typy obszarów ochrony: 

175. Dokumentem strategicznym, który reguluje politykę środowiskową w Polsce jest: 

176. Przepisy regulujące podejmowanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego 

osobą fizyczną znajdują się w: 

177. Naczelna podstawa prawna wolności działalności gospodarczej zawarta jest w: 

178. Przepisy nakładające obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie świadczenia pieniężnego 

znajdują się w: 

179. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą: 

180. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określa (określają): 

181. Zgodnie z przepisami prawa podmiotem gospodarczym jest: 

182. Bieżące decyzje w spółce akcyjnej podejmuje: 

183. Kto sprawuje reprezentacje w spółce akcyjnej? 

184. Radę nadzorczą w spółce giełdowej najczęściej powołuje na kolejną kadencję:  

185. Jednostka może zmienić rozwiązania przyjęte w polityce rachunkowości: 

186. Za opracowanie polityki rachunkowości jednostki odpowiada: 

187. Podstawowym źródłem regulacji rachunkowości w Polsce jest/są: 

188. Spółka osobowa, którą mogą założyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów, to: 

189. Zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością towarzyszy konieczność: 

190. Siedzibą osoby prawnej jest: 

191. W krótkim okresie przedsiębiorstwo powinno przerwać produkcję, jeżeli cena spadnie 

poniżej: 

192. W długim okresie przedsiębiorstwo powinno przerwać produkcję, jeżeli cena spadnie poniżej: 

193. Zasadnicze przepisy dotyczące zawiązania spółki cywilnej znajdują się w: 

194. Zasadnicze przepisy dotyczące funkcjonowania spółek handlowych znajdują się w: 

195. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: 

196. Metodą oceny ryzyka decyzji finansowych jest: 

197. Metodą oceny ryzyka projektu inwestycyjnego jest: 

198. Księgowa stopa dochodu jest miernikiem będącym relacją pomiędzy: 

199. Do analizy wstępnej bilansu zaliczamy: 

200. Przepisy prawa definiują działalność gospodarczą jako: 

201. Przepisy prawa definiują przedsiębiorcę jako: 

202. Punkt, w którym koszty całkowite zrównują się z przychodami ze sprzedaży to: 
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203. Zwiększenie częstotliwości kapitalizacji odsetek w ciągu roku  powoduje wzrost wielkości 

odsetek w kapitalizacji: 

204. Do podstawowych cech jednoosobowej działalności gospodarczej można zaliczyć fakt, iż: 

205. Deficyt/nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest różnicą między: 

206. Do metod oceny projektów inwestycyjnych uwzględniających zmianę wartości pieniądza w 

czasie nie należy: 

207. Różnica między wpływami i wydatkami przedsiębiorstwa nazywana jest? 

208. Stopień dźwigni łącznej (całkowitej, połączonej) informuje o tym, jaką zmianę: 

209. Do metod wyceny przedsiębiorstwa należą metody: 

210. Do PKB nie wliczamy: 

211. Stopa bezrobocia jest obliczana jako stosunek liczby osób bezrobotnych do: 

212. Jeżeli PKB  realnie wzrósł a nominalnie spadł to: 

213. Jeżeli spadek ceny o 1% powoduje wzrost wielkości popytu o 2%, to popyt jest: 

214. Inflacja popytowa może pochodzić od: 

215. Stopa zwrotu wolna od ryzyka może być ustalona na poziomie równym: 

216. Metodą gromadzenia informacji pierwotnych, polegającą na udzieleniu pisemnych 

odpowiedzi przez respondentów jest: 

217. Metodą gromadzenia informacji pierwotnych, polegającą na udzieleniu  ustnych odpowiedzi 

na pytania ankietera jest: 

218. Pytania, które dotyczą cech respondenta i/lub reprezentowanej przez niego firmy to pytania: 

219. Systematyczne prowadzenie, rejestrowanie, archiwizowanie, opracowywanie danych oraz 

wniosków dotyczących specyficznej sytuacji, w której znalazła się firma, to: 

220. Test skojarzeń słownych oraz test uzupełnień zdań to przykładowe techniki zbierania danych 

ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod: 

221. Pytania w kwestionariuszu ankiety, które  zawierają warianty odpowiedzi, to pytania: 

222. Pytania otwarte w kwestionariuszu ankiety stosuje się, gdy: 

223. Metodą pomiaru wtórnego w badaniach marketingowych jest: 

224. Co jest celem badań marketingowych? 

225. Systemy tworzenia specjalnych rynków są jednym z instrumentów w ochronie środowiska, 

należącym do kategorii instrumentów: 

226. Przeglądy ekologiczne są jednym z instrumentów w ochronie środowiska, należącym do 

kategorii instrumentów: 

227. Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której 

przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę 

środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy w sposób: 

228. Co to są środowiskowe dobra publiczne? 

229. Standardy określające maksymalne dozwolone ilości wprowadzanych do środowiska 

zanieczyszczeń to standardy: 

230. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dotyczące: 

231. Jako „obciążenie podmiotu zanieczyszczającego kosztem zależnym od wielkości 

zanieczyszczenia” definiowane są: 

232. Społeczna odpowiedzialność organizacji przejawia się m.in. poprzez: 

233. Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji odnosi się do: 

234. Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji pierwotnie odnosiła się do: 
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235. Zalecenia dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji zawarte są w: 

236. Różnorodne stosunki organizacyjne opisane w schematach i regulaminach organizacyjnych 

bądź księgach służb, obejmujące rzeczowe składniki organizacji to: 

237. Efekt synergiczny występuje, gdy organizacja osiąga:    

238. Jaki typ struktur organizacyjnych bazuje na podziale według rynków, produktów lub grup 

klientów?  

239. Elementarna jednostka działania posiadająca wyodrębniony człon kierowniczy to: 

240. O czym informuje rozpiętość kierowania?  

241. Elementarna jednostka wchodząca w skład komórek organizacyjnych, określona m.in. pod 

względem wykonywanych czynności i obowiązków, uprawnień decyzyjnych i 

odpowiedzialności to: 

242. Dokument regulujący kompleksowo porządek w organizacji, zawierający m.in. podstawowe 

zasady funkcjonowania, instrukcje, ramowe procedury to: 

243. Zapewnienie niezbędnych zasobów i uporządkowanie procesu w przestrzeni i czasie to: 

244. Cecha organizacji określająca rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w układzie 

hierarchicznym to: 

245. Władza pochodząca z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie uregulowanych 

prawnie procedur to: 

246. Efekt osiągany w połączeniu podmiotów osobowych i aparaturowych nośników działań 

trwałymi więziami organizacyjnymi w jedną zorganizowaną całość o wspólnym członie 

kierowniczym to: 

247. Władza ,której źródłem jest dziedzictwo statusu społecznego, np. władza starszych to: 

248. Przekazywanie części uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble zarządzania to?  

249. Podział pracy oraz dystrybucja obowiązków pomiędzy rożne działy nazywa się: 

250. Opracowanie szczegółowych regulaminów, rozporządzeń i procedur nazywane jest: 

251. Informacje formalne najszybciej przepływają w organizacjach: 

252. Ujednolicenie działań,  zachowań oraz  sposobów postępowania nazywane jest: 

253. Struktura, która ułatwia pracę interdyscyplinarną, wymagająca współpracy, będąca 

elastyczna, potęgująca zjawisko synergii to: 

254. Struktura, w której mamy dwa rodzaje stanowisk: kierownicze i wykonawcze, to: 

255. Do cech komórek sztabowych zaliczamy: 

256. Do czego służy mapa procesu? 

257. Co oznacza pojęcie Kaizen? 

258. Do czego wykorzystuje się diagram Ishikawy? 

259. Cykl PDCA wprowadził:  

260. Do kosztów niezgodności należą: 

261. Czynnik ryzyka w metodzie FMEA to: 

262. Podstawowy dokument wyznaczający zasady i tryb postępowania, odpowiedzialność za 

działania oraz warunki ich nadzorowania to: 

263. Danymi wejściowymi w metodzie QFD są: 

264. Obowiązująca definicja audytu stosowana w normie 19001 brzmi: 

265. Niepowtarzalne, złożone przedsięwzięcie zawarte w skończonym przedziale czasu, 

realizowane zespołowo, w sposób względnie niezależny od powtarzalnej działalności 

organizacji, za pomocą specjalnych metod oraz technik to: 

266. Powiązanie pomiędzy jakimi trzema kluczowymi parametrami projektu to trójkąt projektu: 
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267. Twórcą znanej teorii ról w zespole projektowym jest: 

268. Do najważniejszych metod sieciowych planowania projektów zalicza się: 

269. Ścieżka krytyczna w projekcie to: 

270. Jakie dwa wymiary obejmuje macierz oceny poziomu ryzyka w projekcie? 

271. Podstawową rolą systemów informatycznych w zarządzaniu projektami jest: 

272. Do podstawowych obszarów zarządzania projektami wg Project Management Institute 

zaliczamy: 

273. Graficzna prezentacja podziału projektu na poszczególne zadania i rozplanowania ich w czasie 

to: 

274. Za twórcę teorii organizacji uważa się najczęściej: 

275. Gantt był prekursorem nurtu: 

276. W koncepcji Fayola funkcje administracyjne obejmują: 

277. Który nurt w naukach o zarządzaniu koncentrował się na organizacji procesów wykonawczych 

(produkcyjnych i usługowych)? 

278. Który nurt w naukach o zarządzaniu koncentrował się na organizacji procesów w gospodarce i 

administracji? 

279. Za twórcę badania metod pracy uważa się: 

280. Za twórcę analitycznego wartościowania pracy uważa się: 

281. Za twórcę metody SMED uważa się: 

282. Jedną z podstawowych metod oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa opracował: 

283. Jakie są podstawowe przesłanki wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu 

na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy? 

284. W jaki sposób oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu? 

285. Jaki charakter ma prawo pierwszeństwa do uzyskania patentu? 

286. Jakie zachowanie stanowi nieuczciwą konkurencję?  

287. Jakie uprawnienia uzyskiwane są poprzez udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP? 

288. Jaka jest forma umowy o przeniesieniu patentu?  

289. Jakie są kryteria zdolności patentowej? 

290. Co to jest utwór rozpowszechniony? 

291. Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa? 

292. Co jest  przedmiotem ochrony prawnoautorskiej? 

293. Jakie są zasady rozporządzania i korzystania z opracowania przez jego twórcę? 

294. Co jest metodą ochrony programów komputerowych?   

295. Jakie są przesłanki dozwolonego użytku prywatnego? 

296. Kiedy przysługuje prawo cytatu?   

297. Wzór przemysłowy w ustalonej postaci chroniony jest: 

298. Cudzy patent dla wynalazku może być naruszany, z wyłączeniem licencji, bez konsekwencji: 

299. Kiedy twórcy wynalazku chronionego patentem należy się wynagrodzenie od stosującego ten 

wynalazek? 

300. Celem - zgodnego z przepisami prawa autorskiego - rozpowszechniania za granicą 

opracowania swojego utworu autor powinien: 

301. Jako przykładowe źródła finansowania obcego przedsiębiorstwa wskazać można: 

302. Zasada, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno dążyć do możliwie najlepszej realizacji 

zakładanych celów lub minimalnego zużycia nakładów, jeżeli nie jest możliwa lepsza realizacja 

celów, to: 
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303. Do niepracowniczych form zatrudnienia osób fizycznych nie zaliczamy: 

304. Leasing polega na:  

305. Przejęcie za opłatą sprawdzonego i opracowanego przez inny podmiot pomysłu biznesowego, 

a następnie wdrożenie go na własną rękę przy wsparciu inicjatora tego pomysłu, to: 

306. Przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów lub usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w 

złotych 2 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego nie 

przekroczyła 2 mln euro zaliczyć możemy do grupy: 

307. Pierwotne wkłady finansowe lub rzeczowe (aporty) właścicieli, wniesione w chwili zakładania 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określamy jako: 

308. Prowadzenie „pełnej księgowości”, a więc rejestrowanie wszystkich operacji gospodarczych, 

czyli prowadzenie tak zwanych ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem dla każdego 

przedsiębiorcy, który: 

309. Zakładając indywidualną działalność gospodarczą nie trzeba: 

310. W jakim typie organizacji nie potrzeba menedżerów? 

311. Realizacja potrzeb społecznych według Hierarchii Potrzeb Maslowa w organizacji obejmuje: 

312. Istotą programów praca-życie jest: 

313. Europejska karta Społeczna stanowi gwarancje człowieka dotyczące: 

314. W piramidzie potrzeb Maslowa potrzeby ułożone są w następującej kolejności (od potrzeb 

podstawowych):  

315. Indywidualizm i Kolektywizm to wymiar kulturowy zaproponowany przez:    

316. Formą wspierania pracowników w wykonywaniu zadań i rozwoju kompetencji jest: 

317. Stosunki interpersonalne i układ pozycji w grupach pozwala zidentyfikować: 

318. Struktura interakcyjna determinuje w znacznym stopniu: 

319. Akceptacja równości w układzie stosunków społecznych wiąże się z: 

320. Hierarchia potrzeb według Maslowa służy do: 

321. W przestrzeni trójwymiarowej równanie              opisuje: 

322. Elastyczność funkcji jednej zmiennej w punkcie mówi nam o: 

323. Gradientem funkcji f w punkcie nazywamy: 

324. Przy rozwiązywaniu układu równań otrzymano r(A)=3 i r(U)=3, gdzie A oznacza macierz 

główną, a U uzupełnioną dla tego układu. Wówczas układ równań: 

325. Niech   będzie przedziałem oraz niech       będzie funkcją argumentu  . Funkcję 

      nazywamy funkcją pierwotną funkcji  , jeśli: 

326. Warunek konieczny zbieżności szeregu liczbowego    
  
    mówi, że: 

327. Równanie różniczkowe Bernoulliego postaci 
  

  
              rozwiązujemy, 

sprowadzając je do niejednorodnego równania linowego dla funkcji        za pomocą 

podstawienia: 

328. Czym jest iloczyn skalarny dwóch wektorów trójwymiarowych? 

329. Macierz jest odwracalna jeśli: 

330. Całkowalne są funkcje: 

331. Całka oznaczona to: 

332. Przedsiębiorstwo branży kosmetycznej, działające na polskim rynku zamierza zaoferować 

swym klientkom nową linię produktów pielęgnacyjnych. Które kryterium segmentacji będzie 

tu istotne? 
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333. Właściwą strategią cen dla produktu (branży telekomunikacyjnej), który jako absolutna 

innowacja będzie wprowadzony na rynek, jest: 

334. Przykład wydatku, który nie jest kosztem to: 

335. Do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań można 

wykorzystać wskaźniki: 

336. Do jakich uwarunkowań zachowań ludzi w  organizacji można zaliczyć łatwość postrzegania? 

337. Do jakich uwarunkowań zachowań ludzi w  organizacji można zaliczyć wpływ grupy na 

jednostkę? 

338. Do jakich uwarunkowań zachowań ludzi w  organizacji  można zaliczyć różnice w uznawanych 

normach i wartościach różnych kategorii pracowników w organizacji? 

339. Jeżeli organ zatwierdzający nie podjął uchwały o podziale wyniku finansowego za poprzedni 

rok obrotowy to przy sporządzaniu sprawozdania za bieżący rok obrotowy kwota wyniku 

prezentowana jest w bilansie zgodnie z ustawą o rachunkowości w pozycji: 

340. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się:   

341. W analizie Cash Flow, w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka projektu, przyjęto stopę 

dyskontową na poziomie 8%. W wyniku przeprowadzonych obliczeń wewnętrzna stopa 

zwrotu IRR tej inwestycji wynosi 10%. Czy należy zrealizować tę inwestycję? 

342. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach konkurencji doskonałej i sprzedaje swój produkt 

po cenie rynkowej. Co się stanie, jeśli zaoferuje wyższą cenę? 

343. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach monopolu i sprzedaje swój produkt po ustalonej 

przez siebie cenie. Co się stanie, jeśli zaoferuje wyższą cenę? 

344. Za pomocą jakiego narzędzia ocenisz sytuację finansową przedsiębiorstwa? 

345. Skrócenie cyklu kapitału obrotowego jest możliwe do osiągnięcia poprzez: 

346. Krańcowy koszt związany ze skracaniem cyklu kapitału obrotowego powinien być: 

347. Wysoki poziom dźwigni operacyjnej przy niezmienionych innych warunkach oznacza, iż: 

348. Czy zwiększanie inwestycji prowadzi zawsze do wzrostu produkcji? 

349. Czy zwiększanie czasu pracy prowadzi zawsze do wzrostu produkcji? 

350. Wzrost stóp procentowych powoduje, że finansowanie inwestycji własną gotówką jest: 

351. Wartość środków trwałych w budowie w związku z ich wyceną na dzień bilansowy podwyższa 

się, m.in.: 

352. Rzeczowe aktywa obrotowe mogą obejmować: 

353. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne będzie zmniejszało swoją produkcję w sytuacji, gdy: 

354. Która z sytuacji wskazuje, iż przedsiębiorstwo działa w warunkach monopolu?  

355. Korzyści skali pojawiają się wtedy, gdy wraz ze wzrostem produkcji: 
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356. Para duopolistów konkurujących ze sobą za pomocą cen ma tylko dwie możliwości: ustalić 

wysoką cenę równą 8 dol. lub niską cenę równą 6 dol. Oba przedsiębiorstwa zmuszone są 

ustalać ceny niezależnie od siebie. W tabeli przedstawiono skutki wyboru przez 

przedsiębiorstwa różnych strategii cenowych dla wielkości osiąganego przez nie zysku. Jaką 

strategię cenową wybiorą te przedsiębiorstwa? 

 
357. Uczęszczasz na wykłady z Ekonomii menedżerskiej. Twoje koszty i korzyści krańcowe z 

uczęszczania są przedstawione na wykresie. Po przeprowadzeniu prawidłowej analizy 

kosztów i korzyści uczęszczałbyś na ilość godzin równą: 

 
358. Uczęszczasz na wykłady z Ekonomii menedżerskiej. Twoje koszty i korzyści krańcowe z 

uczęszczania są przedstawione na wykresie. Po przeprowadzeniu prawidłowej analizy 

kosztów i korzyści Twoja korzyść netto wyniosłaby:  

 
359. W oparciu o metodę drzew decyzyjnych obliczyłeś, że oczekiwana wartość związana z 

podjęciem decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek jest równa 10 mln zł. Niestety, 

projekt zakończył się niepowodzeniem Twoja decyzja dotycząca realizacji tego projektu była: 
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360. Oszacowano postać funkcji popytu na bilety lotnicze jako: Q = 22,4 – 2,1P + 1,1Pk + 3,2Y, 

gdzie:  Q - sprzedaż, P - cena biletu, Pk - cena biletu konkurencji, Y - dochody ludności 

Obniżka ceny biletu przez twojego konkurenta o 10 zł spowoduje: 

361. Oszacowana funkcja produkcji  twojego przedsiębiorstwa ma postać  

         
       

     , gdzie    to kapitał, a    praca.  Zatem wzrost nakładu kapitału o 1% 

spowoduje wzrost wielkości produkcji o: 

362. Funkcja krótkookresowego kosztu całkowitego ma postać: Kc = 20+10Q + Q2, gdzie Q to 

wielkość produkcji. Przy wielkości produkcji Q = 100 koszt stały wyniesie? 

363. Przedsiębiorstwo stara się zminimalizować łączne koszty produkcji dane równaniem: Kc = 

f(Q1, Q2) gdzie Q1, Q2 – produkcja wyrobu 1 i 2. Przedsiębiorstwo ma ograniczone zdolności 

produkcyjne:Q1 + Q2 < 100. Jeżeli mnożnik Lagrange’a dla tego zadania wynosi z = 10, to 

zwiększenie zdolności produkcyjnych spowoduje: 

364. Manager odpowiedzialny za produkcję wyrobu chce wyznaczyć wielkość produkcji i poziom 

ceny, które zapewnią maksymalny zysk. Na podstawie badań marketingowych i analiz 

produkcji oszacował on funkcję zysku dla tego produktu jako: Z = 2Q – 0,1Q2 – 3,6. Konieczny 

w dalszych obliczeniach koszt krańcowy wynosi: 

365. Oceniono projekt inwestycyjny. Przy stopie dyskonta 5% NPV= 1200. Wewnętrzna stopa 

zwrotu tego projektu: 

366. Przedsiębiorstwo ma do wyboru dwa projekty inwestycyjne: projekt  A o NPV = 200 i IRR = 5% 

oraz  projekt B o NPV = 200 i IRR = 6%. Który z projektów należy wybrać? 

367. Oceniono trzy projekty inwestycyjne. Dla tej samej stopy dyskonta NPV1=200, NPV2=0, 

NPV3=-10. Który z projektów jest najbardziej opłacalny? 

368. Projekt inwestycyjny jest opłacalny, jeżeli jego wewnętrzna stopa zwrotu jest większa lub 

równa: 

369. Na koniec okresu na koncie „Rozliczenie kosztów działalności” obroty strony Dt wyniosły 

2000, a obroty strony Ct wyniosły 5000. Oznacza to, że: 

370. W jednostce gospodarczej wybrane informacje dotyczące stanów początkowych i końcowych 

niektórych kont przedstawiają się następująco: 

‒ Materiały Sp. 1000, Sk. 3000; 

‒ Produkcja w toku Sp. 300, Sk. 400; 

‒ Produkty gotowe Sp. 6000, Sk. 5000; 

‒ Odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych produktów Sp. 600, Sk. 500. 

Kwota i charakter zmiany stanu produktów kształtują się następująco: 

371. Przedsiębiorstwo scharakteryzowane jest następującymi parametrami: elastyczność cenowa 

popytu na produkt –  Ep = -0,1; elastyczność dochodowa popytu na produkt –  EY = 1,0; 

zamierzony wzrost ceny produktu – 10%; szacowany wzrost dochodów konsumentów – 5%; 

Jakie zmiany popytowe czekają to przedsiębiorstwo? 

372. Twoje przedsiębiorstwo produkuje wyrób ze stałym kosztem krańcowym MC = 10 zł/szt Koszt 

jednostkowy wynosi 15 zł/szt Popyt na ten wyrób scharakteryzowany jest poprzez 

współczynnik elastyczności cenowej Ep = -2  Optymalny poziom ceny tego wyrobu na tym 

rynku to: 

373. Współczynnik elastyczności cenowej popytu na benzynę Ep = -0,3. Szacowany wzrost ceny 

benzyny wynosi 20%. W tych warunkach popyt na benzynę? 



Zagadnienia do egzaminu wstępnego na studia II stopnia – kierunek ZARZĄDZANIE 
 

Strona 14 z 24 
 

374. Ile będzie wynosił średni koszt kapitału pochodzącego z pożyczki pieniężnej, jeśli stopa 

oprocentowania kredytu wynosi 27%, stopa opodatkowania podatkiem dochodowym wynosi 

30% ? 

375. Ile będzie wynosił EBIT wiedząc, że Firma „X” sprzedała 1 000 szt. produktów po 10 zł/szt., 

koszty stałe wynosiły 3 000 zł, koszty zmienne 4 000 zł., a podatek 20% ? 

376. Jakie narzędzia wykorzystasz do oceny efektywności inwestycji? 

377. Jakie narzędzia wykorzystasz do identyfikacji ryzyka? 

378. Jakie narzędzia wykorzystasz do analizy finansowej? 

379. W pewnym kraju mamy do dyspozycji 4 grunty po 100ha każdy: 

Płaca wynosi 0,1 tony za jednostkę pracy. Każdy grunt uprawiany jest tyko za pomocą jednej 

metody. Stopa zysku dla produkcji równej 10 ton wynosi: 

380. Załóżmy, że cena p = 5, koszty stałe wynoszą 10, a koszty krańcowe dane są wzorem 

2)( xKk . Zysk dla produkcji równej 10 sztuk wynosi: 

381. Załóżmy, że cena p = 10, koszty stałe wynoszą 10, a koszty krańcowe dane są wzorem 

1)( xKk . Zysk dla produkcji równej 10 sztuk wynosi: 

382. Załóżmy, że cena p = 5, koszty stałe wynoszą 10, a koszty krańcowe dane są wzorem 1)( xKk

. Zysk dla produkcji równej 10 sztuk wynosi: 

383. Czynnikiem otoczenia zewnętrznego, wpływającym na wybór strategii dystrybucji produktów 

są: 

384. Wśród czynników zewnętrznych wpływających na ustalenie cen na produkty warto 

uwzględnić: 

385. Stosując model PEST możemy poddać analizie: 

386. Stosując model "5 sił" Portera możemy poddać analizie m.in.: 

387. Macierz BCG możemy zastosować w m.in. w celu: 

388. Stosując ekstrapolację trendów możemy oszacować: 

389. W ramach analizy otoczenia bliższego organizacji uwzględniamy: 

390. Przedsiębiorstwo identyfikuje trzy segmenty rynkowe o elastycznościach cenowych popytu 

równych odpowiednio: segment 1 = (-5), segment 2 = (-4) oraz segment 3 = (-3). Koszt 

krańcowy sprzedaży w każdym z segmentów wynosi 200 zł. Przedsiębiorstwo zaoferuje 

najwyższą cenę w segmencie: 

391. Twoje przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić nowy produkt na rynek. Wcześniejsze 

doświadczenia firmy wskazują, że prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego wprowadzenia 

nowego produktu wynosi 30%. Sukces oznacza osiągnięcie zysku w wysokości 1 mln zł, zaś 

porażka będzie kosztować firmę 0,5 mln zł Zakładając, że zarząd firmy będzie kierował się 

kryterium wartości oczekiwanej, jaką decyzję w opisanej sytuacji powinien podjąć - 

wprowadzić czy nie nowy produkt na rynek? 

  

Grunt Nakład gruntu Nakład pracy Produkcja 

G1 1 5 1 tona 

G2 2 2 1 tona 

G3 2 2,5 1 tona 

G4 5 1 1 tona 
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392. Poszukiwacz ropy musi zdecydować, czy rozpocząć wiercenie szybu naftowego. Koszt 

wiercenia wynosi 200 000 dol. Suma ta zostanie bezpowrotnie stracona, jeżeli odwiert okaże 

się „suchy”, tzn. wybrane miejsce nie będzie zawierało złóż ropy naftowej. Jeżeli natomiast 

odwiert okaże się udany, to poszukiwacz osiągnie zysk w wysokości 600 000 dol. 

Prawdopodobieństwo znalezienia ropy wynosi 40%, niepowodzenie to 60% (patrz wykres). 

Jaką decyzję powinien podjąć poszukiwacz ropy ? 

 
393. Usługi ekosystemów możemy wycenić poprzez przypisanie wartości pieniężnej do:  

394. Wycena środowiska może być przeprowadzona w wykorzystaniem metod bezpośrednich 

(deklarowanych preferencji), w których wartość wycenianych dóbr środowiskowych określana 

jest poprzez : 

395. Jeżeli stopa podatkowa spada z 33% do 22% to spadek ten wynosi: 

396. Jeżeli PKB wzrósł nominalnie z 200 do 220 a inflacja wyniosła 10% to realny wzrost PKB 

wyniósł: 

397. Jeżeli inflacja między 1 a 2 rokiem wyniosła 5%, a realny wzrost PKB 3% to ile wyniósł 

nominalny PKB w roku 2 jeżeli w roku 1 wynosił 200? 

398. Jeżeli między rokiem 1 a 2 PKB wzrósł realnie o 3% a inflacja spadła z 5% do 4% to nominalny 

PKB wzrósł  o: 

399. Jeżeli między rokiem 1 a 2 PKB wzrósł realnie o 3% a inflacja wzrosła z 5% do 7% to nominalny 

PKB wzrósł  o: 

400. W kraju, w którym działa przedsiębiorstwo XYZ, istotnie zmieniła się stopa bezrobocia. 

Zmiana ta dotyczy:  

401. Dwaj główni konkurenci przedsiębiorstwa ABC właśnie ogłosili współpracę strategiczną. 

Zmiana ta dotyczy:  

402. Główny dostawca przedsiębiorstwa ABC właśnie ogłosił upadłość. Zmiana ta dotyczy:   

403. W kraju, w którym działa przedsiębiorstwo XYZ zmienia się struktura wiekowa obywateli 

(następuje starzenie społeczeństwa). Zmiana ta dotyczy:  

404. Dla ilości sprzedaży pewnego produktu wyznaczono indeks łańcuchowy. Wartość tego 

indeksu  w roku 2018 wynosiła 1,21. Oznacza to, że : 

405. W jaki sposób można wyodrębnić trend danego zjawiska, eliminując jego wahania sezonowe?  

406. Dla ilości sprzedaży pewnego produktu wyznaczono indeks o  stałej podstawie, jako podstawę 

przyjmując rok 2016. Wartość tego indeksu  w roku 2017 wynosiła 1,21, natomiast w roku 

2018 indeks wynosił 0,83.  Oznacza to, że: 

407. Rozpatrując kwartalne wskaźniki sezonowości sprzedaży pewnego artykułu, dla III kwartału 

wskaźnik multiplikatywny wynosi 0,93. Oznacza to, że: 

408. Rozpatrując kwartalne wskaźniki sezonowości sprzedaży pewnego artykułu, dla III kwartału 

wskaźnik addytywny wynosi  0,93. Oznacza to, że: 

409. W modelu addytywnym dla danych kwartalnych dotyczących przychodów (w mln zł) pewnej 

firmy obliczono wskaźnik wahań sezonowych S3 = 0,7. Na tej podstawie można stwierdzić, że: 
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410. W modelu multiplikatywnym dla danych kwartalnych dotyczących przychodów (w mln zł) 

pewnej firmy obliczono wskaźnik wahań sezonowych O3 = 0,7. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że: 

411. W modelu addytywnym dla danych kwartalnych dotyczących przychodów (w mln zł) pewnej 

firmy obliczono wskaźnik wahań sezonowych S3 = 1,2. Na tej podstawie można stwierdzić, że: 

412. W modelu multiplikatywnym dla danych kwartalnych dotyczących przychodów (w mln zł) 

pewnej firmy obliczono wskaźnik wahań sezonowych O3 = 1,2. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że: 

413. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, względny udział w rynku analizowanego 

przedsiębiorstwa wynosi(wartość x w analizie BCG): 

 
414. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, dynamika produktu oferowanego przez 

analizowane przedsiębiorstwo wynosi (wartość y w analizie BCG): 

 
415. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, produkt analizowanego przedsiębiorstwa w 

ujęciu analizy BCG jest (dynamika całego sektora wynosi 11%): 

 
416. Jak na optymalną decyzję produkcyjną twojego przedsiębiorstwa wpłynie wzrost kosztów 

stałych? 

417. Jak na optymalną decyzję produkcyjną twojego przedsiębiorstwa wpłynie wzrost kosztów 

zmiennych? 

418. Kiedy dwa cele przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku oraz maksymalizacja utargu - mogą 

się pokrywać? 

419. Liczba partii wyrobu, który produkujesz wynosi 4 (patrz rysunek). Korzystne dla ciebie będzie: 
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420. Społecznie optymalny poziom produkcji przedsiębiorstwa powodującego koszty zewnętrzne 

(gdzie MNPB – funkcja zysku krańcowego; MEC – funkcja krańcowych kosztów zewnętrznych) 

to: 

 
421. Jeżeli udział kosztów stałych w kosztach ogółem jest wysoki, to wrażliwość zysku na wahania 

sprzedaży jest: 

422. Efektywność majątku mierzona zyskiem operacyjnym musi być: 

423. Planowanie finansowe umożliwia: 

424. Planowanie wpływów i wydatków gotówkowych w bardzo krótkich okresach czasu nawet 

kilkudniowych: 

425. Do opisu rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa możliwe jest wykorzystanie 

wskaźnika: 

426. Spadek należności przy stałej wartości sprzedaży spowoduje: 

427. Menedżer przewiduje rozkład prawdopodobieństwa rezultatów wprowadzenia na rynek 

nowego produktu w pierwszym roku sprzedaży przedstawione w tabeli.  

 

Wartość oczekiwana przychodów ze sprzedaży tego projektu wynosi: 

428. W małych i mikro przedsiębiorstwach  w procesie oceny  pracowniczej najczęściej stosuje się:   

429. W sytuacji, kiedy chcemy pilnie zatrudnić wysoko wykwalifikowanego kierownika produkcji i 

mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, najodpowiedniejszą metodą rekrutacji będzie: 

430. Głównymi wadami metody Assessment Centre stosowanej w doborze pracowników są:  

431. Najważniejszymi zaletami doskonalenia pracowników wewnątrz organizacji są: 

432. Które elementy świadczeń dodatkowych najlepiej się sprawdzą w firmie informatycznej, gdzie 

pracują młodzi ludzie?  

433. Jakie zasady obsługi stanowisk przyjmuje się w liniach potokowych asynchronicznych w celu 

zapewnienia jednakowego obciążenia wszystkich pracowników? 

434. Na produktywność procesu produkcyjnego wpływa: 

435. W celu zapewnienia synchronizacji procesu wytwarzania należy: 
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436. Wąskie gardło w procesie produkcyjnym może być zidentyfikowane na podstawie: 

437. Wprowadzanie jakiej organizacji procesu produkcyjnego zapewnia najkrótszą długość cyklu 

produkcyjnego? 

438. W przypadku zmiany linii technologicznej firmy kluczowym zagadnieniem w najbliższym 

czasie będzie: 

439. Proces produkcyjny pewnego wyrobu obejmuje cztery kolejno wykonywane operacje o 

czasach: 2 min, 6 min, 5 min, 4 min. Ile wynosi produktywność procesu? 

440. Proces produkcyjny pewnego wyrobu obejmuje cztery kolejno wykonywane operacje o 

czasach: 2 min, 6 min, 5 min, 4 min. Wąskim gardłem procesu jest stanowisko wykonujące 

operację: 

441. O ile sztuk wzrośnie produktywność procesu produkcyjnego, jeżeli takt (T=20 min) w 

przebiegu równoległym, skróci się o 25% ? 

442. O ile % należy skrócić takt (T=20 min)procesu produkcyjnego  w przebiegu równoległym, aby 

produktywność wzrosła o 60% ? 

443. Które z zachowań nie jest zalecane dla początkującego biznesmena chcącego zmniejszyć 

ryzyko niepowodzenia swojego przedsięwzięcia? 

444. Rozważając uruchomienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i chcą zgłębić podstawę 

prawną ich tworzenia oraz funkcjonowania sięgnąć należy po: 

445. Spółka komandytowa to forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, której 

jedną z zalet jest to, iż: 

446. Sposobem na wygospodarowanie środków na rozwój firmy w początkowym okresie jej 

istnienia jest możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u, który pozwala na opłacanie: 

447. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  są zobowiązani jedynie do świadczeń: 

448. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  za zobowiązania spółki: 

449. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez: 

450. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: 

451. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć: 

452. Anna dostała w urodzinowym prezencie kilkadziesiąt sadzonek holenderskich tulipanów. 

Ponieważ pora roku nie była sprzyjająca do posadzenia ich w ogrodzie, Anna poprosiła Natalię 

aby ta posadziła je w szklarni, którą wynajmowała od Moniki będącej jej właścicielką. Wyrosłe 

wiosną kwiaty będą własnością: 

453. Uzgodniono: X sprzedaje Y-kowi swojego vana nr rej. K1 MAX za cenę 19 tyś. zł, płatne na 

miejscu gotówką. Wydanie samochodu nastąpi za dwa dni w garażu X-a. Kiedy Y przyszedł 

odebrać auto okazało się, że z samochodu zabrano gaśnicę, trójkąt odblaskowy oraz koło 

zapasowe. Zdumiony Y usłyszał od X-a, że przecież uzgodnienia dotyczyły samochodu, a nie 

samochodu z dodatkowym wyposażeniem. Proszę ocenić powyższy stan faktyczny i wskazać 

prawidłową odpowiedź dotyczącą umowy: 

454. Zagraniczna spółka inwestycyjna zamierzała rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą w 

zakresie produkcji i sprzedaży monitorów ciekłokrystalicznych. Do momentu wybudowania 

własnej fabryki planuje wydzierżawić przedsiębiorstwo od innej, polskiej spółki. Na wstępie 

negocjacji strony ustaliły, że wszelkie umowy zawierane między nimi powinny mieć formę 

aktu notarialnego. Dwa miesiące później strony zawarły umowę dzierżawy przedsiębiorstwa 

w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi urzędowo. Proszę ocenić powyższy stan 

faktyczny i wskazać prawidłową odpowiedź dotyczącą umowy: 
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455. „Młodzi samotni”, „Młodzi w związku małżeńskim, bezdzietni”, „Młodzi w związku 

małżeńskim z najmłodszym dzieckiem poniżej 6 lat”, „Młodzi w związku małżeńskim z dziećmi 

w wieku 6 lat i więcej” – jest to podział pewnego rynku na segmenty ze względu na kryterium 

związane z: 

456. Prawidłowa kolejność procedur realizowanych podczas wyboru rynku docelowego to: 

457. Jakie narzędzie komunikacji powinien zastosować producent mąki, który chciałby w krótkim 

czasie zwiększyć sprzedaż produktów? 

458. Do kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną zalicza się: 

459. Segmentem rachunku zysków i strat, który odzwierciedla wyłącznie wynik zasadniczej 

działalności jednostki gospodarczej jest:  

460. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się: 

461. Wynik ze sprzedaży środków trwałych uwzględniony będzie w segmencie: 

462. Jakim typem operacji bilansowej jest utworzenie lub podwyższenie kapitału zapasowego bądź 

rezerwowego w wyniku podziału zysku? 

463. Detalizacja planowania strategicznego do konkretnych planów działania w przestrzeni i czasie 

oraz zabezpieczenie podstawowych warunków bytu organizacji: rentowności i płynności 

finansowej to funkcje? 

464. Wzrost wartości zapasów przy stałej wartości sprzedaży spowoduje: 

465. Jakie kryteria należy wziąć pod  uwagę przy  ocenie efektywności inwestycji? 

466. Minimalizacja niematerialności usług powinna odbywać się poprzez: 

467. Minimalizacja niejednorodności usług powinna odbywać się poprzez: 

468. Minimalizacja nierozdzielności usług powinna odbywać się poprzez: 

469. Minimalizacja nietrwałości usług powinna odbywać się poprzez: 

470. Współczynnik korelacji Spearmana określa: 

471. Jeżeli w modelu regresji zmienna zależna (objaśniana, y) wyrażana jest w zł, to zmienna 

niezależna (objaśniająca, x) wyrażana będzie: 

472. Jeśli w równaniu regresji liniowej y= a0+a1x wyraz wolny a0 jest ujemny, to: 

473. Do przechowywania numeru telefonu w bazie danych należy wybrać pole typu: 

474. Jakie zadanie wykonuje przedstawiony program? 

 
475. W wyniku działania którego algorytmu, zmienna k uzyska wartość 0: 

476. W wyniku działania którego algorytmu, zmienna k uzyska wartość 3: 

477. W wyniku działania którego algorytmu, zmienna k uzyska wartość 0, a zmienna j - wartość 3: 

478. W wyniku działania którego algorytmu, zmienna k uzyska wartość 3, a zmienna j - wartość 0: 

479. Po wykonaniu instrukcji w Visual Basic for Application „k = 3\2: if k <= 1 then k = k-1 else k = 

k+1” wartość zmiennej k wynosi: 

480. Po wykonaniu instrukcji w Visual Basic for Application „For k = 1 To 4: Next k” zmienna k ma 

wartość: 

s = 0 

i = 1 

do  

 a = Cells(i, 1) 

s = s + a 

i = i + 1 

Loop while a <> 0 

Cells(1, 2) = s 
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481. W Visual Basic for Application instrukcja Cells(2,4)=Inputbox(„Podaj x”) spowoduje: 

482. Audyty wewnętrzne w systemach jakości przeprowadzane są przez: 

483. Na potwierdzenie zgodności wymagań systemu zarządzania z odpowiednimi normami ISO 

pozwala: 

484. Szczegółowy plan (program) danego audytu systemu zarządzania opracowuje: 

485. Obowiązkiem audytora systemów zarządzania jest: 

486. Audytor systemów zarządzania podczas audytu nie może: 

487. Którą normę wykorzystasz podczas audytowania aspektów bezpieczeństwa informacji? 

488. Jakie kryteria weźmiesz pod uwagę podejmując decyzję dotyczącą składu zespołu audytorów 

wewnętrznych? 

489. Podczas audytowania kontekstu organizacji szczególną uwagę zwrócisz na: 

490. Jakim działaniem zakończysz procedurę przeprowadzenie działań  audytowych  na miejscu? 

491. Jakiej funkcji kierowniczej istotnym elementem może być ocenianie pracowników? 

492. Informacja zwrotna spełnia w zarządzaniu ludźmi następujące role: 

493. Do przeprowadzenia badania efektywności szkoleń i jego wpływu na wyniki organizacji należy 

zastosować model? 

494. Aby zmienić zachowania pracownika najskuteczniejszymi metodami doskonalenia 

zawodowego będzie: 

495. Kiedy następuje zakończenie danego audytu systemu zarządzania jakością? 

496. W jakich przypadkach normy  ISO 9001 są obowiązujące? 

497. Trafny dobór systemu motywacyjnego wymaga identyfikacji: 

498. Jakie aspekty musisz uwzględnić podczas określania procesów potrzebnych w systemie 

zarządzania jakością? 

499. Jakie podejście, obejmujące proces planowania, organizowania i kontroli zastosujesz w 

przypadku funkcjonowania systemów zarządzania jakością? 

500. Jakie narzędzie  wykorzystasz w celu zbadania systemu zarządzania u dostawcy? 

501. W celu analizy ilościowej danych z kontrolowanego procesu należy użyć? 

502. Jakie narzędzie zastosujesz do opisu przebiegu procesu? 

503. W celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, które są istotne dla systemu 

zarządzania jakością, wykorzystuje się metodę: 

504. Kontroli jakości wykonywanej pracy w zakresie zarządzania potencjałem społecznym służą: 

505. Kluczowe cele z punktu widzenia organizacji powinny być: 

506. Uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z produkcją obejmuje: 

507. Techniczny koszt wytworzenia obejmuje: 

508. W przypadku sporządzania porównawczego rachunku zysków i strat na stronę Dt konta 

„Rozliczenie kosztów rodzajowych” przenosi się: 

509. Do sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat wykorzystuje się konta: 

510. Środki trwałe w bilansie wycenia się według: 

511. Operacje gospodarcze zaliczane do kategorii operacji wynikowych powodują m.in.: 

512. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną 

wytacza się według: 

513. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd: 

514. Ile razy sąd w toku postępowania może skierować strony do mediacji? 

515. Z zawezwaniem do próby ugodowej – bez względu na własność rzeczową – można zwrócić się 

do: 
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516. W przypadku, gdy nie można w pełni spłacić wszystkich wierzytelności spółki jawnej 

albowiem nie wystarcza na ten cel aktywów majątkowych spółki, należy posłużyć się: 

517. W razie zaistnienia potrzeby zastosowania przepisów ustawy obejmującej przepisy części 

ogólnej i przepisy części szczegółowej, należy: 

518. Aby oszacować czas realizacji zadania w projekcie można zastosować? 

519. Jeżeli zapas czasu realizacji zadania w projekcie wynosi 0 oznacza to, że: 

520. Czas realizacji ostatniego zadania przedstawionego na rysunku wynosi: 

 

 
521. Ile zadań w strukturze projektu wyróżniono na rysunku? 

 
522. Ile zdarzeń w strukturze projektu wyróżniono na rysunku?  

 

 
523. Jaką metodę należy zastosować, aby wyznaczyć termin zakończenia realizacji projektu 

przedstawionego na rysunku? 

 

 
524. Określaniu priorytetów i zarządzaniu czasem służy: 

525. Menedżerów „sekwencyjnych” oraz „diachronicznych” pozwala zidentyfikować: 

526. Aby zapewnić osiągnięcie celów we właściwym czasie, należy:  

527. Które z narzędzi zarządzania projektami pozwala na prezentowanie zadań na osi czasu? 

528. Przesuwanie zadań na późniejszy termin w harmonogramie projektu związane jest z: 



Zagadnienia do egzaminu wstępnego na studia II stopnia – kierunek ZARZĄDZANIE 
 

Strona 22 z 24 
 

529. Które z działań dotyczących zadań na ścieżce krytycznej może nie przynieść skrócenia czasu 

realizacji projektu? 

530. Jakie narzędzie należy zastosować do wyspecyfikowania zadań projektowych, które muszą 

być zrealizowane w celu osiągnięcia zakładanych celów? 

531. Do jakich uwarunkowań zachowań ludzi w  organizacji można zaliczyć zasady awansu przyjęte 

w organizacji? 

532. Do jakiej kategorii zaliczyłbyś zaginanie kartek w indeksie, co miałoby przynieść szczęście na 

egzaminie? 

533. Do jakiej kategorii zaliczyłbyś przestudiowanie instrukcji obsługi urządzenia, aby ustalić 

przyczynę usterek?  

534. Do jakiej kategorii zaliczyłbyś trzaskanie drzwiami w sytuacji gdy jesteś wściekły na cieknący 

kran? 

535. Do jakiej kategorii  działań  zaliczyłbyś samodzielne poszukiwanie lektur rozwijających twoje 

zainteresowania? 

536.  „Niezgodność dwóch lub więcej postaw danej osoby, lub różnice między postawami a 

postępowaniem” Z jakim zjawiskiem mamy do czynienia? 

537. Z jakim zjawiskiem mamy do czynienia jeśli jednostka wykazuje silne predyspozycje do 

akceptowania i podzielania antydemokratycznych przekonań, uwidaczniających się w 

konserwatywnych poglądach i postawach, a także w postrzeganiu świata przez pryzmat 

stereotypów i schematycznego „sztywnego” rozumowania? 

538. Na jakiej koncepcji psychologicznej opierasz się wywołując pożądane zachowania w oparciu o 

system kar i nagród? 

539. Pracoholizm jest przykładem? 

540. Jakie struktury organizacyjne należy zastosować w przypadku szczególnie złożonych 

wyrobów, których realizacja ma charakter jednorazowego działania? 

541. Jakie struktury organizacyjne należy zastosować w przypadku szczególnie złożonych wyrobów 

i przedsięwzięć, wymagających integracji wielu specjalizacji zawodowych, zwłaszcza w 

warunkach zmiennego otoczenia? 

542. Projektując strukturę organizacyjną należy pamiętać, że im wyższy szczebel  zarządzania, tym: 

543. Jakie struktury organizacyjne należy zastosować jeśli wymagana jest niewielka liczba szczebli 

kierowania i duża rozpiętość kierowania? 

544. Co należy zapewnić, aby funkcja kontroli była skuteczna? 

545. Jaką miarę należy wykorzystać aby określić stopień realizacji celów? 

546. Jaką miarę należy wykorzystać aby określić stopień wykorzystania zasobów? 

547. Zastosowanie struktury funkcjonalnej wskazane jest w przedsiębiorstwach:  

548. Jakie struktury organizacyjne należy zastosować jeśli wymagane jest ukierunkowanie na 

klienta i jego oczekiwania? 

549. Na oszacowanie kosztów związanych z obiektem lub wyrobem budowlanym w całym cyklu 

jego życia pozwala: 

550. Planując zapotrzebowanie na kapitał obrotowy należy wziąć pod uwagę: 

551. Wzrost długości cyklu kapitału obrotowego oznacza, iż: 

552. Skrócenie cyklu kapitału obrotowego jest możliwe do osiągnięcia poprzez: 

553. Krańcowy koszt związany ze skracaniem cyklu kapitału obrotowego powinien być: 

554. W celu zwiększenia podaży pieniądza M0 bank centralny może: 

555. Jeżeli następuje stały wzrost inflacji to można oczekiwać że bank centralny w Polsce: 
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556. Jeżeli stopa podatków pośrednich spada to zjawisko to będzie sprzyjać: 

557. Jeśli w pewnym okresie czasu wydajność pracy jest nieujemną liniową funkcją czasu to w 

okresie tym produkcja jest: 

558. Jeśli funkcja kosztów krańcowych jest liniową funkcją wielkości produkcji to funkcja kosztów 

całkowitych jest: 

559. Jeśli funkcja kosztów krańcowych jest stała to funkcja kosztów całkowitych jest: 

560. Jeżeli dług publiczny jest w walucie obcej, to wzmocnienie waluty lokalnej przy pozostałych 

parametrach bez zmian powoduje: 

561. Wystąpienie perswazyjne ma na celu: 

562. Wystąpienie publiczne wiąże się z umiejętnością wykorzystania: 

563. Wystąpienie publiczne wiąże się z: 

564. Wszystkie sposoby, jakimi ludzie oddziałują na siebie nazywamy:  

565. Wstęp wystąpienia publicznego wymaga:   

566. Aby zakończyć wystąpienie publiczne należy:  

567. Jeśli chcemy trafić do słuchaczy należy:  

568. Rozwiązanie problemu lub wypracowanie rozwiązania wiąże się ze znajomością: 

569. Podczas wystąpienia publicznego nie należy :  

570. Ile rozwiązań ma układ równań  

      
      
       

 ? 

571. Ile rozwiązań w ciele liczb zespolonych ma równanie       ? 

572. Niech A oznacza macierz struktury kosztów, wtedy macierz Leontiefa obliczana jest według 

wzoru: 

573. Ile wynosi pochodna funkcji               dla argumentu     ? 

574. Ile wynosi cenowa elastyczność popytu, jeśli      natomiast funkcja popytu zadana jest 

wzorem             ? 

575. Całka nieoznaczona          wynosi: 

576. Całka oznaczona          
  

   
  wynosi: 

577. Obszar zbieżności szeregu potęgowego  
      

  

  

   
   to: 

578. Na podstawie wyników badań ergonomicznych wykazano, że wydajność pracy (liczba 

sztuk/godzina) w ciągu 12-godzinnego dnia roboczego można dobrze przybliżyć wzorem: 

            dla        ]. Ile wynosi dzienna produkcja? 

579. W pewnym przedsiębiorstwie funkcja kosztów krańcowych ma postać: 

               . Plan dzienny zakłada wytworzenie 200 sztuk wyrobów. Jak zmienią 

się koszty całkowite, gdy plan dzienny wzrośnie o 20 sztuk? 

580. Rozważmy model pajęczyny, dla którego:             ,              , gdzie       

oznacza popyt, a        podaż w chwili czasowej   . Zakładając w każdym okresie czasu 

równowagę między popytem a podażą, można stwierdzić, ze: 

581. Rozważmy model oczekiwań inflacyjnych postaci: 
  

  
            , w bardzo długim 

okresie oczekiwana inflacja   : 

582. Przedsiębiorstwo XYZ produkuje, jako jedyne na świecie, wyrób A. Która z decyzji 

przedsiębiorstwa XYZ spowoduje zwiększenie barier wejścia na ten rynek:   

583. Przedsiębiorstwo ABC jest producentem specjalistycznych podzespołów X. Istnieją dwa 

przedsiębiorstwa (A i B), które używają tych podzespołów w swoich wyrobach. ABC jest 
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dostawcą obu tych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa A i B właśnie ogłosiły fuzję. Co to 

oznacza dla firmy ABC? 

584. Produkt A przedsiębiorstwa XYZ jest, wg macierzy BCG, psem. Oznacza to, że 

przedsiębiorstwo XYZ powinno: 

585. Produkt A przedsiębiorstwa XYZ jest, wg macierzy BCG, dojną krową. Oznacza to, że 

przedsiębiorstwo XYZ powinno: 

586. Produkt A przedsiębiorstwa XYZ jest, wg macierzy BCG, gwiazdą. Oznacza to, że 

przedsiębiorstwo XYZ powinno: 

587. W jakich jednostkach możemy podać wynik analizy ścieżki krytycznej? 

588. W analizie BCG wyrób X ma wysoki udział w dynamicznie rozwijającym się rynku. W związku z 

tym jest: 

589. W analizie BCG wyrób X ma niski udział w dynamicznie rozwijającym się rynku. W związku z 

tym jest: 

590. W analizie BCG wyrób X ma wysoki udział w stabilnym się rynku. W związku z tym jest: 

591. W analizie BCG wyrób X ma niski udział w stabilnym rynku. W związku z tym jest: 

592. W firmie ABC wskaźnik ogólnego zadłużenia jest na poziomie 0,6. Wynik ten oznacza, że: 

593. Ile wynosi próg rentowności jeżeli: koszt stały = 1000 zł/mies.; jednostkowy koszt zmienny = 2 

zł/szt.; cena jednostkowa = 3 zł/szt.? 

594. Otrzymana dywidenda jest ewidencjonowana w firmie jako: 

595. Gdzie w przepływach pieniężnych przedstawia się otrzymanie pożyczki dwuletniej? 

596. Jeśli posiadasz: wiedzę ekspercką, umiejętność tworzenia nowatorskich rozwiązań, 

motywację do osiągnięć i rozwiązywania problemów to z pewnością: 

597. Jeśli zachowanie innych uważam za właściwe to odwołuję się do: 

598. Zdolność do głębszych przemyśleń, zastanowienia się nad sobą, swoimi działaniami, to: 

599. Postawa charakteryzująca się dystansem emocjonalnym do wykonywanych zadań, 

przekonaniem, iż cel uświęca środki, to: 

600. Przełożony zwraca się do podwładnych przez „Ty”, a oni do niego przez „Pan”, spożywają 

posiłki w przerwach w pracy w różnych pomieszczeniach o różnym standardzie. Świadczy to o: 

 


