
 SPRAWDZIAN WIEDZY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Praca I : SEM V 

1. Wpisz w odpowiednich rubrykach cechy osoby przedsiębiorczej i cechy osoby która nie posiada cech 

osoby przedsiębiorczej: 

a. Asertywna      g. samoakceptacja 

b. Uległa      h. problemy z organizacją własnej pracy 

c. Brak zdolności do podejmowania ryzyka  f. Kreatywna 

d. Odpowiedzialna     e. Zaradna   ( 0-4 p ) 

 

Osoba przedsiębiorcza Osoba bez cech przedsiębiorczych 

 

 

 

 

2. Wskaż stwierdzenia prawdziwe i stwierdzenia fałszywe: P/F 

a. Z podstawą przedsiębiorczą związane są takie cechy jak: zdolność do wyznaczania sobie celów, 

ocena zdolności między ryzykiem a zyskiem oraz organizacja własnej pracy. 

………………………………P/F…… 

b. Osoba, która nie pracuje na etacie nie jest osobą przedsiębiorczą..P/F… 

c. Nadmierna pewność, że uzyska się korzystny dla siebie wynik w negocjacji, to jeden z błędów 

negocjacyjnych. ……P/F…………… 

d. Reklamacja to wartość rynkowa towaru wyrażona w pieniądzach..P/F…  ( 0-2p ) 

3. Wybierz poprawne uzupełnienie zdań: 

a. Wraz ze wzrostem cen maleje/rośnie ilość produktów , które chcą nabyć kupujący. 

b. Gdy wielkość podaże jest wyższa od popytu występuje niedobór rynkowy/ nadwyżka rynkowa. 

c. Monopol występuje wówczas gdy na rynku występuje tylko jeden/wielu producentów. 

d. Sposób reklamacji wybiera konsument/ gwarant.                           ( 0-2p) 

4. Wpisz w odpowiednie rubryki cechy pożyczki, kredytu. 

a. Umowa regulowana przez Kodeks cywilny, 

b. Umowa regulowana przez Prawo bankowe, 

c. Przedmiotem umowy są wyłącznie pieniądze, 

d. Przeznaczona na dowolny cel,     (0-2p) 

Pożyczka  Kredyt 

 

 

 

5. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania: 

Osoby fizyczne, które są w indywidualnym sporze z ubezpieczycielem w sprawie wypłaty 

odszkodowania mogą uzyskać pomoc od: 

a. Rzecznika Ubezpieczonych   b. Rzecznika Finansowego  

c. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  d. Komisji Nadzoru Finansowego  ( 0-1 p ) 

6. Podaj po trzy przykłady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.    ( 0-3 p) 

7. Wyjaśnij w jakich okolicznościach w budżecie państwa pojawia się tzw. nadwyżka budżetowa,  

a w jakich deficyt budżetowy.     ( 0-2 ) 

8. Ubezpieczenia społeczne obejmują: ( wymień i opisz )  ( 0-4 ) 

Punktacja: 

0 – 5,5p. – niedostateczny  10 – 13,5p. – dostateczny 17 – 19p. – bardzo dobry 

6 – 9,5p. – dopuszczający  14 – 16,5p. – dobry      19,5 -   20p. – celujący                                     

                        


