SPRAWDZIAN WIEDZY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Praca II: SEM VI
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ułóż litery w kolejności odpowiadającej etapom procesu podejmowania decyzji:
Ocena wariantów rozwiązań według podjętych kryteriów
Ocena wyboru i ewentualna korekta decyzji
Realizacja ( wdrożenie ) decyzji
Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu
Wybór najlepszego rozwiązania
Wyszukiwanie wariantów rozwiązań problemu
( 0-3p)

Elementy marketingu mix są:
a) praca
b) promocja
c) cena
d) produkt e) pracownicy
f) dystrybucja
( 0- 4p )
3.
Wskaż prawidłowe dokończenie zdania:
Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest……..
a) dbałość o relacje z pracownikami.
b) osiąganie maksymalnych korzyści finansowych.
c) edukacja dzieci i młodzieży.
d) działanie zgodne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. (0 – 1p )
2.

4. Przyporządkuj funkcjom procesu zarządzania odpowiadające im opisy:
A. Określenie celów przedsiębiorstwa i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.
B. Określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.
C. Obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów.
D. Motywowanie załogi do pracy w interesie przedsiębiorstwa.
a) przewodzenie b) kontrolowanie c) organizowanie d) planowanie
A -…...,
B- …….,
C- ………,
D- …….,

( 0 – 2p )

5. Przyporządkuj aspekty funkcjonowania firmy czterem elementom analizy SWOT.
a) Wysokie koszty wynajmu lokalu.
b) Wzrastająca liczebność grupy docelowej.
c) W porannych i wczesno popołudniowych godzinach firmę może odwiedzić niewielu klientów.
d) Lokalizacja na dużym osiedlu.
( 0 – 2 p)
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

6. Rozwiń skróty:
PKD, KRS, PIP, CV
( 0 -2 p )
7. Uzupełnij tabelę mając poniższe informacje: ( umowa o pracę, umowy zlecenia )
a) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę
b) brak przywilejów pracowniczych wynikających z kodeksu pracy
c) wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy
( 0 – 2p )
d) wykonywanie pracy na własne ryzyko
UMOWA O PRACĘ
UMOWA - ZLECENIE

8.

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera:

Punktacja:
0 – 5,5p. – niedostateczny
14 – 16,5p. – dobry

( wymień 8 elementów )

6 – 9,5p. – dopuszczający
17 – 19p. – bardzo dobry

( 0 -4p )

10 – 13,5p. – dostateczny
19,5 - 20p. - celujący

