
Przedmiot: Podstawy Działalności Gospodarczej 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Pytania otwarte 

                                        Test  

 

Kryteria oceny: 

Za każdą poprawną odpowiedź w teście otrzymujesz 1 punkty 

3 punkty – dopuszczający 

4-5 punktów – dostateczny 

6-7 punktów – dobry 

8 punktów – bardzo dobry 

 

Rozwiązanie zadań należy wysłać do czwartku 22.10.2020r. 

na adres: urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Materiały do pracy znajdziesz w folderze : 

 

1. Zakładanie firmy. 

2. Podstawy działalności gospodarczej 

Zapoznaj się z nimi i krótko odpowiedz na pytania  

 

1. Wymień etapy załatwienia spraw związanych z zakładaniem 

działalności gospodarczej. 

2. W jaki sposób można złożyć wniosek o wpis CEIDG ? 

3. Rozwiąż test, który znajduje się poniżej. 

 

 

 

 

mailto:urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl


1. Najbardziej uniwersalnym i najbardziej pożądanym urządzeniem w biurze jest  

a) komputer.  

b) komputer z dostępem do Internetu.  

c) elektroniczna maszyna do pisania.  

d) drukarka.  

2. Środki techniczne stosowane w pracy biurowej dzielimy na  

a) środki technik korespondencyjnej, środki łączności, środki do liczenia, środki do reprografii 

dokumentów, środki do przechowania dokumentów,  

b) środki łączności i liczenia,  

c) środki do reprografii i przechowania,  

d) środki technik korespondencyjnej i środki do przechowania dokumentów.  

3. Pisma w Polsce sporządza się według:  

a) układu tabelarycznego.  

b) formy introligatorskiej.  

c) układu a ‘Linea.  

d) układu quartza. 

 4. W układzie blokowym  

a) odstępy między wierszami wynoszą 1,5. 

 b) korespondencję zaczynamy pisad od środka.  

c) odstępy między wierszami zwiększają się.  

d) każdy wiersz  zaczynamy od lewego marginesu.  

5. Elementami składowymi pisma są 

a) wprowadzenie, przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski.  

b) tytuł, słowa kluczowe, schematy kluczowe, wnioski.  

c) tezy, dane liczbowe. 

 d) wprowadzenie, postanowienia, elementy graficzne, wnioski.  

6. Etyka zawodowa to 

 a) ogół norm postępowania w określonym środowisku zawodowym. 

 b) obawa przed negatywną oceną otoczenia. 

 c) zasady savoir-vivre’u.  

d) ogół norm postępowania ustalone przez pracodawcę.  

7. Zachowaniem nieetycznym jest  

a) poprawianie jakości pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 b) dbałośd o mienie pracodawcy.  

c) przeciwdziałanie zachodzącym nieprawidłowościom.  

d) dbanie oto by przełożony nie dostrzegł unikania wykonywania pracy. 

 8. Narzędzia marketingu 4P to;  

a) produkt, promocja, cena dystrybucja 

b) produkt, jakośd, oczekiwania  

c) sprzęt używany w kuchni 

d) komputer z dostępem do internetu 

 


