
Zagadnienia egzaminacyjne z podstaw przedsiębiorczości  semestr II 

 

1. Jakie dokumenty są potrzebne przy ubieganiu się o pracę? 

2. Co zawierają dokumenty aplikacyjne? 

3. Jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

4. Wymień metody poszukiwania pracy i ocen ich skuteczność. 

5. Wyjaśnij pojęcie "bezrobocie", wymień rodzaje bezrobocia. 

6. Omów sposoby przeciwdziałania bezrobociu. 

7. Wymień obowiązki pracownika. 

8. Wymień obowiązki pracodawcy. 

9. Wymień formy zatrudnienia i omów jedną z nich. 

10. Co zawiera  "umowa o pracę" i w jaki sposób powinna być zawarta? 

11. Wymień rodzaje umów o pracę i omów jedną z nich. 

12. W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę? 

13. Czym różni się „umowa o pracę” od „umowy zlecenie”? 

14. Które formy zatrudnienia zawierane są w oparciu o Kodeks Cywilny 

15. Omów znane Ci formy wynagrodzenia za pracę. 

16. Co to jest ubezpieczenie? Jakie znasz rodzaje ubezpieczeń? 

17. Jakie są wady i zalety prowadzenia własnej firmy? 

18. Wymień i charakteryzuj etapy zakładania własnej działalności gospodarczej 
 

19. Jakie formalności ( i w jakim urzędzie) należy załatwić przy podejmowaniu 
działalności gospodarczej? 

20. Wymień rodzaje spółek. 

21. Omów dowolną spółkę. 

22. Czym różnią się spółki kapitałowe i osobowe? 

23. Wyjaśnij pojęcie "marketing". 

24. Kto to jest „osoba fizyczna”? 

25. Wyjaśnij znaczenie terminu "osoba prawna". 



26. Wyjaśnij znaczenie terminu "zdolność do czynności prawnych". 

27. Wymień źródła dochodów budżetu państwa. 

28. Wymień najważniejsze funkcje państwa. 

29. Wymień rodzaje podatków. 

30. Jakie wydatki finansowane są z budżetu państwa? 

31.  W jakich działaniach przejawia się interwencjonizm państwowy?  

32. Wyjaśnij znaczenie terminów " eksport", " import". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy egzaminacyjne z podstaw przedsiębiorczości  semestr II 

Zestaw 1 



1. Jakie dokumenty są potrzebne przy ubieganiu się o pracę? 

2. W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę? 

3. Wymień źródła dochodów budżetu państwa. 

Zestaw 2 

1. Jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

2. Które formy zatrudnienia zawierane są w oparciu o Kodeks Cywilny 

3. Wymień funkcje jednego z samorządów lokalnych. 

Zestaw 3 

1. Wymień metody poszukiwania pracy i ocen ich skuteczność. 

2. Jakie są wady i zalety prowadzenia własnej firmy? 

3. Wyjaśnij znaczenie terminu "osoba prawna". 

Zestaw 4 

1. Wyjaśnij pojęcie "bezrobocie", wymień rodzaje bezrobocia. 

2. Wymień i charakteryzuj etapy zakładania własnej działalności gospodarczej 
 

3. Wymień rodzaje podatków. 

Zestaw 5 

1. Co zawiera  "umowa o pracę" i w jaki sposób powinna być zawarta? 

2. Jakie formalności ( i w jakim urzędzie) należy załatwić przy podejmowaniu 
działalności gospodarczej? 

3. Wyjaśnij pojęcie "marketing". 

Zestaw 6 

1. Co zawierają dokumenty aplikacyjne? 

2. Omów znane Ci formy wynagrodzenia za pracę. 

3. Wyjaśnij znaczenie terminu "osoba prawna". 

 

 

Zestaw 7 

1. Omów sposoby przeciwdziałania bezrobociu. 



2. Czym różni się „umowa o pracę” od „umowy zlecenie”? 

3. Wymień najważniejsze funkcje państwa. 

Zestaw 8 

1. Wymień obowiązki pracownika. 

2. Czym różnią się spółki kapitałowe i osobowe? 

3. Wyjaśnij znaczenie terminu "zdolność do czynności prawnych". 

Zestaw 9 

1. Jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

2. Co to jest ubezpieczenie? Jakie znasz rodzaje ubezpieczeń? 

3. Jakie wydatki finansowane są z budżetu państwa? 

Zestaw 10 

1. Wymień formy zatrudnienia i omów jedną z nich. 

2. Omów dowolną spółkę. 

3. W jakich działaniach przejawia się interwencjonizm państwowy?  

Zestaw 11 

1. Wyjaśnij pojęcie "bezrobocie", wymień rodzaje bezrobocia. 

2. Która ubezpieczenia są obowiązkowe? 

3. Wymień rodzaje podatków. 

Zestaw 12 

1. Jakie dokumenty są potrzebne przy ubieganiu się o pracę? 

2. Czym różni się „umowa o pracę” od „umowy zlecenie”? 

3. Wyjaśnij znaczenie terminów " eksport", " import". 

 

 

 

Zestaw 13 

1. Wymień obowiązki pracodawcy. 



2. Wymień rodzaje spółek. 

3. W jakich działaniach przejawia się interwencjonizm państwowy?  

Zestaw 14 

1. Co zawiera  "umowa o pracę" i w jaki sposób powinna być zawarta? 

2. Jakie są wady i zalety prowadzenia własnej firmy? 

3. Wymień funkcje jednego z samorządów lokalnych. 

Zestaw 15 

1. Wymień formy zatrudnienia i omów jedną z nich. 

2. Wymień rodzaje spółek. 

3. Wyjaśnij znaczenie terminu "zdolność do czynności prawnych". 

Zestaw 16 

1. Co zawierają dokumenty aplikacyjne? 

2. W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę? 

3. Wymień źródła dochodów budżetu państwa. 

Zestaw 17 

1. Wymień obowiązki pracownika. 

2. Wymień i charakteryzuj etapy zakładania własnej działalności gospodarczej 
 

3. Kto to jest „osoba fizyczna”? 

Zestaw 18 

1. Wymień rodzaje umów o pracę i omów jedną z nich. 

2. Czym różnią się spółki kapitałowe i osobowe? 

3. Jakie wydatki finansowane są z budżetu państwa? 

 

 

 

Zestaw 19 

1. Omów sposoby przeciwdziałania bezrobociu. 



2. Omów znane Ci formy wynagrodzenia za pracę. 

3. Wymień najważniejsze funkcje państwa. 

 

Zestaw 20 

1. Wymień metody poszukiwania pracy i ocen ich skuteczność. 

2. Które formy zatrudnienia zawierane są w oparciu o Kodeks Cywilny 

3. Określ cele działań marketingowych? 

Zestaw 21 

1. Wymień obowiązki pracodawcy. 

2. Co to jest ubezpieczenie? Jakie znasz rodzaje ubezpieczeń? 

3. Wyjaśnij znaczenie terminów " eksport", " import". 

Zestaw 22 

1. Wymień rodzaje umów o pracę i omów jedną z nich. 

2. Jakie formalności ( i w jakim urzędzie) należy załatwić przy podejmowaniu 
działalności gospodarczej? 

3. Kto to jest „osoba fizyczna”? 

 

 


