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1. Informacje dotyczące możliwości potwierdzania umiejętności 

z zakresu przedsiębiorczości 
 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to zdolności wykorzystywania szans i pomysłów oraz 

przekształcania ich w wartość dla innych osób. Przedsiębiorczość opiera się między innymi na myśleniu 

kreatywnym i krytycznym. To zdolność do rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy oraz 

wytrwałość i zdolność do wspólnego działania. Przedsiębiorczość to również działanie na rzecz 

planowania i zarządzania przedsięwzięciami. Nie tylko mającymi wartość komercyjną, ale również 

kulturalną i społeczną. 

Przedsiębiorczość może być mylnie kojarzona wyłącznie z działaniami natury ekonomicznej. Jednak 

„Inicjatywność i przedsiębiorczość” to jedna z ośmiu kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe 

życie, zdefiniowanych przez Unię Europejską. Wspomniana kompetencja oznacza zdolność 

do rozpoznawania możliwości i wykorzystywania ich do planowania procesu realizacji pomysłu 

i do zarządzania tym procesem. Ogólnie rzecz ujmując, do wcielania pomysłów w życie w celu osiągnięcia 

określonych celów. 

Wspieranie „Inicjatywności i przedsiębiorczości” zostało określone między innymi w zaleceniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

Warto podkreślać i promować szerokie rozumienie przedsiębiorczości, odnoszące się do wszystkich 

kontekstów – do edukacji i szkoleń, do zatrudnienia oraz ogólnie, do życia człowieka. Wydaje się 

konieczne położenie nacisku przy nauczaniu przedsiębiorczości na poza ekonomiczne aspekty. Warto 

wzbogacić program o wykorzystanie przedsiębiorczości w działalności społecznej, kulturalnej itp. 

Proponowana jest forma dodatkowych dobrowolnych zajęć, które będą rozwijały umiejętności w tym 

zakresie. 
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2. Organizacja i przebiegu egzaminu potwierdzającego 

umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 
 

Egzamin potwierdzający umiejętności z zakresu przedsiębiorczości jest egzaminem pisemnym, 

sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania. Osoba przystępująca 

do egzaminu rozwiązuje zadania zawarte w jednym arkuszu egzaminacyjnym. 

Czas trwania egzaminu 45 minut. 

Arkusz egzaminacyjny potwierdzający umiejętności z zakresu przedsiębiorczości składa się z zadań 

badających opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, w tym: analizy 

i interpretacji zjawisk gospodarczych, budowania wypowiedzi o tematyce ekonomicznej, podejmowania 

decyzji ekonomicznych i ich oceny oraz sposobów komunikacji. 

Zadania egzaminacyjne mają również na celu sprawdzenie poziomu zrozumienia funkcjonowania 

przedsiębiorstwa i sporządzania prostego biznesplanu, charakteryzowania mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz roli państwa w gospodarce. 

Istotnym elementem egzaminu jest ocena znajomości zasad etyki biznesu oraz umiejętności 

funkcjonowania na rynku pracy. 

Arkusz egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań 

zamkniętych mogą wystąpić: 

 zadania wyboru wielokrotnego, w których zdający wybiera poprawną odpowiedź z kilku 

podanych propozycji; 

 zadania typu „prawda−fałsz”, w których zdający stwierdza, czy podane informacje są prawdziwe, 

czy fałszywe; 

 zadania na dobieranie, w których zdający łączy ze sobą podane elementy. 

Natomiast wśród zadań otwartych mogą wystąpić: 

 zadania krótkiej odpowiedzi, w których zdający formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku 

wyrazów bądź zdań; 

 zadania z luką, w których zdający uzupełnia zdania, fragmenty tekstu, wstawiając odpowiednie 

słowo, wyrażenie, zdanie, oznaczenie itp.; 

 zadania rozszerzonej odpowiedzi, w których zdający redaguje dłuższą, spójną wypowiedź 

na określony temat. 

W arkuszu egzaminacyjnym obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, 

którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 

Zdający rozwiązuje zadania bezpośrednio w arkuszu egzaminacyjnym. Ostatnia strona arkusza 

egzaminacyjnego jest przeznaczona na brudnopis. 
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Za organizację procesu sprawdzania i oceniania arkuszy egzaminacyjnych odpowiada komisja 

egzaminacyjna. Rozwiązania zadań przez zdających sprawdzają i oceniają egzaminatorzy. Rozwiązania 

zadań oceniane są przez egzaminatorów na podstawie jednolitych i szczegółowych kryteriów. 

Ocenie podlegają tylko fragmenty pracy, które dotyczą pytań/poleceń. Pozostałe komentarze, nawet 

poprawne, ale wykraczające poza zakres pytań/poleceń, nie podlegają ocenie. Natomiast w zadaniach 

krótkiej odpowiedzi, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się go wyłącznie 

za odpowiedź w pełni poprawną; jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, danych itp.), niż wynika 

to z polecenia w zadaniu, to ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu 

mówi polecenie. Jeśli w zadaniu krótkiej odpowiedzi, oprócz poprawnej odpowiedzi, dodatkowo podano 

odpowiedź (informację) błędną, sprzeczną z odpowiedzią poprawną, za rozwiązanie zadania nie 

przyznaje się punktów. Zadania rozszerzonej odpowiedzi oceniane są w odniesieniu do kryteriów 

podanych w poleceniu. Zapisy dokonane w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

Zadania egzaminacyjne ujęte w arkuszu egzaminacyjnym są oceniane w skali punktowej. Wyniki 

egzaminów wyrażane są w stopniach według skali stopni szkolnych − od 1 do 6. Przeliczenia liczby 

punktów uzyskanych na egzaminie na stopień szkolny dokonuje się w następujący sposób: 

 stopień celujący (6) – od 91% do 100% punktów, 

 stopień bardzo dobry (5) – od 81% do 90% punktów, 

 stopień dobry (4) – od 71% do 80% punktów, 

 stopień dostateczny (3) – od 61% do 70% punktów, 

 stopień dopuszczający (2) – od 51% do 60% punktów, 

 stopień niedostateczny (1) – poniżej 51% punktów. 

Uznaje się, że zdający zaliczył egzamin, jeżeli uzyskał z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej. 

Wynik egzaminu odnotowuje się wyrażony w skali stopni szkolnych. 

W czasie trwania egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Odległość między 

indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewnić samodzielną pracę zdających. 
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3. Możliwości uzupełniania i potwierdzania kwalifikacji 

z zakresu przedsiębiorczości 
 

W dzisiejszych czasach zachodzą dynamiczne zmiany w różnych obszarach życia, dlatego potrzebne 

umiejętności, kompetencje i kwalifikacje ciągle się zmieniają. Aby reagować razem z otoczeniem, 

musimy stale poszerzać swoje umiejętności (kompetencje, wiedzę). Szczególnie umiejętności związane 

z przedsiębiorczością mogą istotnie zwiększyć szanse na zatrudnienie lub prowadzenie własnego 

przedsiębiorstwa. 

Istnieje szereg możliwości uzupełnienia i potwierdzenia kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości. 

Zaczynając od samodzielnego zgłębiania zagadnień związanych  z przedsiębiorczości, poprzez szkolne 

i pozaszkolne formy kształcenia. Oferta edukacyjna zawiera wiele kierunków studiów, na których można 

podwyższyć kwalifikacje. 

Jeszcze większą możliwość daje różnego rodzaju pozaszkolne formy kształcenia. Zarówno szkolenia, 

kursy, seminaria i warsztaty. 

Przez szereg lat na poziomie Unii Europejskiej powstały różnego rodzaju inicjatywy w zakresie rozwoju 

umiejętności i tak na przykład: 

 w ramach inicjatywy „Nowe podejście do edukacji” można było uzyskać konkretne porady 

na temat tego, w jaki sposób kraje UE mogą inwestować w rozwój umiejętności, aby osiągnąć 

lepsze wyniki w obszarze społeczno-gospodarczym, 

 zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie miało 

zachęcić państwa członkowskie do zapewniania wszystkim kluczowych kompetencji w ramach 

krajowych strategii uczenia się przez całe życie, 

 wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym to partnerstwo angażujące wiele 

zainteresowanych stron, które zajmowało się rozwojem brakujących umiejętności cyfrowych 

i zapełnianiem miejsc pracy w sektorze teleinformatycznym, 

 plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. - to wytyczne dotyczące działań na rzecz 

odblokowania europejskiego potencjału przedsiębiorczości, usunięcia przeszkód 

w tej dziedzinie oraz zrewolucjonizowania kultury przedsiębiorczości w Europie. 

Obok powyższych powstały również inicjatywy na rzecz zarządzania dostępnością potrzebnych 

umiejętności: 

 ESCO - to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji 

i zawodów. Wprowadzono w niej znormalizowaną terminologię w 25 językach europejskich oraz 

sklasyfikowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla rynku pracy UE 

oraz edukacji i szkoleń, 

 unijna panorama umiejętności, która pomaga w regularnym prognozowaniu zapotrzebowania 

na umiejętności i ich oceny na poziomie krajowym i europejskim. Jest to centralny punkt 
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dostępu zawierający dane i informacje dotyczące rozwoju zapotrzebowania na określone 

umiejętności w różnych zawodach i sektorach na szczeblu krajowym i europejskim. 

 

Inicjatywą szczególnie istotną z punktu widzenia przedsiębiorczości jest „Plan działania na rzecz 

przedsiębiorczości do 2020 r.”. Zamierzeniem twórców planu jest skierowanie Europy na ścieżkę wzrostu 

i stworzenia nowych miejsc pracy. Jedyną szansą na to jest zwiększenie liczby przedsiębiorców. „Plan 

działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.” jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na wyzwania 

związane z największym kryzysem gospodarczym w ciągu ostatnich 50 lat. Jest to projekt działań 

mających na celu uwolnienie potencjału przedsiębiorczości Europy, usunięcie istniejących przeszkód 

i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości w UE. Ma na celu ułatwienie tworzenia nowych firm 

i kreowanie znacznie bardziej przyjaznego środowiska dla istniejących przedsiębiorców, aby mogli się 

rozwijać. 

„Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.” identyfikuje trzy obszary natychmiastowej 

interwencji: 

 przedsiębiorcza edukacja i szkolenia wspierające wzrost i tworzenie przedsiębiorstw; 

 usuwanie istniejących barier administracyjnych i wspieranie przedsiębiorców w kluczowych 

fazach cyklu życia biznesu; 

 ponowne zaszczepienie kultury przedsiębiorczości w Europie i wychowanie nowej generacji 

przedsiębiorców. 

Plan działania i jego zasadnicze działania będą najprawdopodobniej  kontynuowane przez Komisję 

Europejską w ramach konkurencyjności i polityki przemysłowej. 

W okresie programowania unijnego 2014-2020 dominującym programem z dzieciny edukacji i szkoleń 

jest Erasmus+. Jest to pogram, który łączy w sobie wcześniejsze inicjatywy realizowane przez Komisję 

Europejską między innymi program „Uczenia się przez całe życie”. Zgodnie z założeniem z programu 

skorzysta ponad cztery miliony osób. Całkowity budżet programu to 14,7 miliarda euro. Głównym 

zadaniem programu jest wspieranie krajów uczestniczących w zakresie efektywnego wykorzystywania 

potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. 

Uczestnikami projektów realizowanych w ramach Erasmus+ mogą być między innymi praktykanci 

i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie 

szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia 

i specjaliści w przedsiębiorstwach. 
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4. Wymagania egzaminacyjne 
 

Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie z zakresu przedsiębiorczości zawiera 

wymagania ogólne określone przez Ministra Edukacji Narodowej, ale również wykracza poza minimum 

programowe. 

Zakres wiadomości i umiejętności opisano zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, czyli w języku 

efektów kształcenia. Natomiast cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści 

nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczących się, sformułowane są w języku wymagań 

szczegółowych. 

Cele kształcenia: 

A. Konsument - podejmowanie decyzji i ocena ich skutków. Zarówno pozytywnych, jak 

i negatywnych. 

B. Pracownik - planowanie i kariera zawodowa. Analiza stron swojej osobowości oraz kompetencji. 

Analiza rynku pracy w odniesieniu do własnych kariery zawodowej, znajomość zasad etycznych 

w biznesie, w tym relacji pracownik−pracodawca, obiektywna ocena zachowania pod względem 

etycznym. 

C. Przedsiębiorca - zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządzania prostych 

biznesplanów; znajomość tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, mechanizmy 

funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych. 

 

W ramach bloku A. Konsument - podejmowanie decyzji i ocena ich skutków, zarówno pozytywnych, jak 

i negatywnych, zdający potrafi: 

 zdefiniować podstawowe pojęcia 

 rozpoznać podstawowe mechanizmy podejmowania decyzji 

 ocenić swoją sytuację finansową 

 odszukać niezbędne informacje i dane 

 korzystać z danych statystycznych 

 rozróżnić wynagrodzenie brutto od netto 

 zarządzać budżetem domowych (osobistym) 

 zdefiniować przychody oraz wymienić rodzaje przychodów 

 zdefiniować wydatki oraz wymienić rodzaje wydatków 

 określić sposób wykorzystania nadwyżki budżetowej  

 wymienić środki zaradcze przeciwdziałające pogłębianiu się deficytu w finansach osobistych 

 

 



Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
     

 
 

9 
 

W ramach bloku B. Pracownik - planowanie i kariera zawodowa. Analiza stron swojej osobowości oraz 

kompetencji. Analiza rynku pracy w odniesieniu do własnej kariery zawodowej, znajomość zasad 

etycznych w biznesie, w tym relacji pracownik−pracodawca, obiektywna ocena zachowania pod 

względem etycznym, zdający potrafi: 

 zdefiniować podstawowe pojęcia 

 efektywnie poszukiwać pracy 

 definiować swoje potrzeby w zakresie poszukiwania zatrudnienia 

 rozróżnić różne rodzaje zaangażowania zawodowego 

 dobrać formę zatrudnienia do własnych potrzeb 

 aktywnie poszukiwać pracy 

 podjąć świadomą decyzję dotyczącą zatrudnienia 

 znaleźć wiarygodną informację o pracodawcy 

 rozróżnić etyczną postawę od nagannej 

 korzystać z internetowych portali związanych z poszukiwaniem pracy 

 wymienić podmioty wspomagające znalezienie pracy 

 zebrać informacje o przyszłym pracodawcy 

 stworzyć nowoczesne CV według europejskich standardów 

 napisać list motywacyjny 

 wymienić i zidentyfikować motywację 

 przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 

 umiejętnie prezentować swoją kandydaturę 

 opisać etapy procesu zatrudniania 

 znaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy 

 znaleźć dodatkowe źródło dochodu 

 rozróżnić rodzaje umów związanych z zatrudnieniem 

 

 

W ramach bloku C Przedsiębiorca - zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządzania prostych 

biznesplanów; znajomość tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, mechanizmy funkcjonowania 

gospodarki i instytucji rynkowych, zdający potrafi: 

 zdefiniować podstawowe pojęcia 

 opisać różnice między przedsiębiorcą a menadżerem 

 teoretycznie stać się przedsiębiorcą 

 opisać model biznesowy 

 opisać franczyzę 

 zidentyfikować przedsiębiorstwo działające w ramach franczyzy 

 podjąć decyzję biznesową 

 zna proces podejmowania decyzji 

 identyfikować czynniki zakłócające podejmowanie racjonalnych decyzji 

 rozpoznać innowacyjny model biznesowy 

 rozpoznać metodologię Business Model Canvas (BMC) 
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 opisać matrycę wykorzystywaną w BMC 

 zaprezentować fundamentalne elementy BMC 

 opisać segmenty klientów 

 omówić propozycję wartości 

 wskazać kanały dystrybucji 

 wskazać kanały dotarcia 

 opisać czym są relacje z klientem 

 określić strumienie przychodów 

 zidentyfikować kluczowe zasoby 

 opisać kluczowe działania niezbędne do realizacji pomysłu 

 dobrać kluczowych partnerów 

 szczegółowo opisać strukturę kosztów 

 samodzielnie stworzyć model biznesowy 

 rozpoznawać, czy pomysł można zamienić na dochodowe przedsiębiorstwo 

 uzyskać informacje niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej 

 znaleźć zewnętrze źródła finansowania 

 skorzystać ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu 
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5. Zestawy zadań egzaminacyjnych 
 

Poniżej zaprezentowano trzy przykładowe zestawy egzaminacyjne. Każdy zestaw rozpoczyna się stroną 

tytułową z objaśnieniem, a kończy brudnopisem.  

 

Zestaw 1 

Imię i nazwisko zdającego: ……………………………………………… 

Egzamin z zakresu przedsiębiorczości 

Czas pracy: 45 minut 

Instrukcja dla zdającego: 

 Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera …… stron (zadania 1–…..). Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś członkowi zespołu nadzorującego. 

 Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 

 Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. 

 Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

 Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 

 Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 Pamiętaj, że w wypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 

lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

osobom zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin. 

Życzymy powodzenia! 

 

Zadanie 1. (4 pkt) Pan Henryk już drugi miesiąc sprzedaje watę cukrową. Z uwagi na sezon turystyczny 

zatrudnia dwóch pracowników. Przychody jego firmy w lipcu wyniosły 15,8 tys. zł. Koszty prowadzenia 

działalności w tym miesiącu wyniosły: 

 Czynsz za lokal, parking i budynek gospodarczy 430 zł 

 Prąd, gaz, woda, ścieki 630 zł 

 Pensje pracownicze i opłaty wynikające z tytułu zatrudnienia pracowników 4250 zł 

 Koszty kupna produktów spożywczych 2750 zł 

Oblicz, ile wynosi zysk pana Henryka w lipcu. 

Obliczenia: ……………………………………….. 

Odpowiedź: ……………………………………….. 



Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
     

 
 

12 
 

 

Zadanie 2. (9 pkt) Dobrym sposobem na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego firmy jest zaplanowanie 

przyszłych działań i ujęcie ich w postaci modelu biznesowego. Wymień elementy, które powinien 

zawierać model biznesowy. 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (od ang. Personal Income Tax) to jeden 

z najważniejszych podatków obowiązujących w Polsce. Zasada naliczania tego podatku oparta jest na 

tzw. progresji podatkowej, tzn. im większe zarobki, tym wyższą stopę podatku trzeba zapłacić. W ciągu 

kilku ostatnich lat zmieniała się liczba stawek podatkowych, tzw. progów podatkowych, za pomocą 

których naliczany jest ten podatek. Dokończ zdanie, podkreślając poprawną odpowiedź. W 2018 roku 

obowiązuje/obowiązują 

A. jedna stawka podatku − 23%. 
B. dwie stawki podatku − 18% i 32%. 
C. trzy stawki podatku − 19%, 30%, 40%. 
D. cztery stawki podatku − 18%, 32%, 40%, 50%. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Deficyt budżetowy to stan, w którym wydatki 

z budżetu są: 

A. wyższe niż dochody 

B. niższe niż dochody 

C. równe 

D. żadne z powyższych 

 

Zadanie 5. (2 pkt) W zeszłym miesiącu twój kolega kupił nowy laptop w sklepie firmowym jednego 

z głównych producentów na rynku komputerowym. Cena zakupu sprzętu wyniosła 3,6 tys. zł (cena 

brutto zawierająca podatek od towarów i usług). Wymień nazwę podatku, który musiał zapłacić twój 

kolega, kupując laptop. Oblicz, ile kosztowałby ten laptop, gdyby do jego ceny nie doliczono tego 

podatku. 

Nazwa podatku …………………………………………….. 

Obliczenia: ……………………………………………………. 
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Odpowiedź: ………………………………………………….. 

 

Zadanie 6. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Konsument, czyli kto? 

A. nabywca towarów lub usług albo użytkownik jakichś zasobów lub dóbr 

B. przedstawiciel nurtu filozoficznego 

C. podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 

D. żadne z powyższych 

Zadanie 7. (2 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto 

w wysokości 5.000,00 zł. Jego wynagrodzenie netto jest:  

A. równe 5.000,00 zł 

B. wyższe niż 5.000,00 zł 

C. niższe niż 5.000,00 zł 

D. żadne z powyższych 

Zadanie 8. (3 pkt) Opisz własnymi słowami co to jest budżet domowy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 9. (2 pkt) Które z poniższych kategorii nie zalicza się do przychodów gospodarstwa domowego? 

A. Wynagrodzenia za pracę 

B. Emerytury i renty 

C. Darowizny 

D. Mandaty 

Zadanie 10. (5 pkt) Pani Ala pracuje w sklepie jako ekspedientka i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości netto 3.519,19 zł. Co miesiąc wydaje 1.300,00 zł na artykuły spożywcze i gospodarstwa 

domowego. Każdego 15. dnia miesiąca spłaca ratę kredytu hipotecznego w wysokości 1.550,00 zł. 

W przyszłym miesiącu kończy się polisa na ubezpieczanie mieszkania. Wysokość składki na nowy okres 

ubezpieczenia ma wynieść 230,00 zł. Pani Ala aktywie uczestniczy w zajęciach tańca Zumba i wydaje 

na ten cel 150,00 zł miesięcznie. Odpowiedz na poniższe pytania: 

Jaki jest miesięczny przychód gospodarstwa domowego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Jaki jest roczny przychód gospodarstwa domowego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Czy w tym gospodarstwie domowym występuje nadwyżka, czy deficyt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Zadanie 11. (2 pkt) Który z poniższych wydatków wynika z przedsiębiorczej postawy? 
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A. Zakup samochodu 

B. Inwestycje w fundusze inwestycyjne 

C. Kurs dokształcający 

D. Zbieranie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 

Zadanie 12. (3 pkt) Opisz proces zatrudniania pracownika, który przeszedł już rozmowę kwalifikacyjną. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 13. (10 pkt) Przygotuj model biznesowy w metodologii Business Model Canvas dowolnego 

przedsięwzięcia biznesowego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 14. (2 pkt) Wymień dwie instytucje otoczenia biznesu, które zajmują się wpieraniem 

przedsiębiorczości: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

 

Brudnopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
     

 
 

15 
 

 

Zestaw 2 

Imię i nazwisko zdającego: ……………………………………………… 

Egzamin z zakresu przedsiębiorczości 

Czas pracy: 45 minut 

Instrukcja dla zdającego: 

 Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera …… stron (zadania 1–…..). Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś członkowi zespołu nadzorującego. 

 Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 

 Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. 

 Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

 Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 

 Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 Pamiętaj, że w wypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 

lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

osobom zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin. 

Życzymy powodzenia! 

 

Zadanie 1. (4 pkt) Pani Ala już drugi miesiąc sprzedaje kwiaty. Zatrudnia obecnie dwóch pracowników. 

Przychody jej firmy w lipcu wyniosły 10.800 zł. Koszty prowadzenia działalności w tym miesiącu wyniosły: 

 Czynsz za lokal, parking i budynek gospodarczy 430 zł 

 Prąd, gaz, woda, ścieki 630 zł 

 Pensje pracownicze i opłaty wynikające z tytułu zatrudnienia pracowników 9.250 zł 

 Koszty zakupu kwiatów na giełdzie 3.250 zł 

Oblicz, ile wynosi zysk/strata Pani Ali w lipcu. 

Obliczenia: ……………………………………….. 

Odpowiedź: ……………………………………….. 

 

Zadanie 2. (9 pkt) Dobrym sposobem na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego firmy jest zaplanowanie 

przyszłych działań i ujęcie ich w postaci modelu biznesowego. Wymień elementy, które powinien 

zawierać model biznesowy. 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. 
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4. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (od ang. Personal Income Tax) to jeden 

z najważniejszych podatków obowiązujących w Polsce. Zasada naliczania tego podatku oparta jest na 

tzw. progresji podatkowej, tzn. im większe zarobki, tym wyższą stopę podatku trzeba zapłacić. W ciągu 

kilku ostatnich lat zmieniała się liczba stawek podatkowych, tzw. progów podatkowych, za pomocą 

których naliczany jest ten podatek. Dokończ zdanie, podkreślając poprawną odpowiedź. W 2018 roku 

obowiązuje/obowiązują 

A. jedna stawka podatku − 23%. 
B. dwie stawki podatku − 18% i 32%. 
C. trzy stawki podatku − 19%, 30%, 40%. 
D. cztery stawki podatku − 18%, 32%, 40%, 50%. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Nadwyżka budżetowa to stan, w którym wydatki 

z budżetu są: 

A. wyższe niż dochody 

B. niższe niż dochody 

C. równe 

D. żadne z powyższych 

 

Zadanie 5. (2 pkt) W zeszłym miesiącu twój kolega kupił nowy telewizor w sklepie firmowym jednego 

z głównych producentów. Cena zakupu wyniosła 4,1 tys. zł (cena brutto zawierająca podatek 

od towarów i usług). Wymień nazwę podatku, który musiał zapłacić twój kolega, kupując telewizor. 

Oblicz, ile kosztowałby ten telewizor, gdyby do jego ceny nie doliczono tego podatku. 

Nazwa podatku …………………………………………….. 

Obliczenia: ……………………………………………………. 

Odpowiedź: ………………………………………………….. 

 

Zadanie 6. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Konsument, czyli kto? 

A. nabywca towarów lub usług albo użytkownik jakichś zasobów lub dóbr 

B. przedstawiciel nurtu filozoficznego 

C. podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 

D. żadne z powyższych 
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Zadanie 7. (2 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto 

w wysokości 3.000,00 zł. Jego wynagrodzenie netto jest:  

A. równe 3.000,00 zł 

B. wyższe niż 3.000,00 zł 

C. niższe niż 3.000,00 zł 

D. żadne z powyższych 

Zadanie 8. (3 pkt) Opisz własnymi słowami co to jest wynagrodzenie za pracę netto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 9. (2 pkt) Które z poniższych kategorii nie zalicza się do przychodów gospodarstwa domowego? 

A. Spadki 

B. Emerytury i renty 

C. Darowizny 

D. Mandaty 

 

Zadanie 10. (5 pkt) Pani Ala pracuje w sklepie jako ekspedientka i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości netto 3.519,19 zł. Co miesiąc wydaje 990,00 zł na artykuły spożywcze i gospodarstwa 

domowego. Każdego 15. dnia miesiąca spłaca ratę kredytu hipotecznego w wysokości 1.700,00 zł. 

W przyszłym miesiącu kończy się polisa na ubezpieczanie mieszkania. Wysokość składki na nowy okres 

ubezpieczenia ma wynieść 280,00 zł. Pani Ala aktywie uczestniczy w zajęciach tańca Zumba i wydaje 

na ten cel 120,00 zł miesięcznie. Odpowiedz na poniższe pytania: 

Jaki jest miesięczny przychód gospodarstwa domowego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Jaki jest roczny przychód gospodarstwa domowego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Czy w tym gospodarstwie domowym występuje nadwyżka, czy deficyt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Zadanie 11. (2 pkt) Który z poniższych wydatków wynika z przedsiębiorczej postawy? 

A. Zakup samochodu 

B. Wyjazd na wczasy 

C. Kurs dokształcający 

D. Zbieranie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
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Zadanie 12. (3 pkt) Opisz proces zatrudniania pracownika, który przeszedł już rozmowę kwalifikacyjną. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 13. (10 pkt) Przygotuj model biznesowy w metodologii Business Model Canvas dowolnego 

przedsięwzięcia biznesowego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 14. (2 pkt) Wymień dwie instytucje, które wspierają osoby w poszukiwaniu pracy 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

 

Brudnopis 
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Zestaw 3 

Imię i nazwisko zdającego: ……………………………………………… 

Egzamin z zakresu przedsiębiorczości 

Czas pracy: 45 minut 

Instrukcja dla zdającego: 

 Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera …… stron (zadania 1–…..). Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś członkowi zespołu nadzorującego. 

 Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 

 Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. 

 Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

 Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 

 Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 Pamiętaj, że w wypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 

lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

osobom zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin. 

Życzymy powodzenia! 

 

Zadanie 1. (4 pkt) Pan Henryk już drugi miesiąc sprzedaje owoce. Z uwagi na sezon turystyczny zatrudnia 

dwóch pracowników. Przychody jego firmy w lipcu wyniosły 25,8 tys. zł. Koszty prowadzenia działalności 

w tym miesiącu wyniosły: 

 Czynsz za lokal, parking i budynek gospodarczy 730 zł 

 Prąd, gaz, woda, ścieki 530 zł 

 Pensje pracownicze i opłaty wynikające z tytułu zatrudnienia pracowników 7250 zł 

 Koszty kupna produktów spożywczych 7750 zł 

Oblicz, ile wynosi zysk pana Henryka w lipcu. 

Obliczenia: ……………………………………….. 

Odpowiedź: ……………………………………….. 

 

Zadanie 2. (9 pkt) Dobrym sposobem na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego firmy jest zaplanowanie 

przyszłych działań i ujęcie ich w postaci modelu biznesowego. Wymień elementy, które powinien 

zawierać model biznesowy. 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. 
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3. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (od ang. Personal Income Tax) to jeden 

z najważniejszych podatków obowiązujących w Polsce. Zasada naliczania tego podatku oparta jest na 

tzw. progresji podatkowej, tzn. im większe zarobki, tym wyższą stopę podatku trzeba zapłacić. W ciągu 

kilku ostatnich lat zmieniała się liczba stawek podatkowych, tzw. progów podatkowych, za pomocą 

których naliczany jest ten podatek. Dokończ zdanie, podkreślając poprawną odpowiedź. W 2018 roku 

obowiązuje/obowiązują 

A. jedna stawka podatku − 23%. 
B. dwie stawki podatku − 18% i 32%. 
C. trzy stawki podatku − 19%, 30%, 40%. 
D. cztery stawki podatku − 18%, 32%, 40%, 50%. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Nadwyżka budżetowa to stan, w którym wydatki 

z budżetu są: 

A. wyższe niż dochody 

B. niższe niż dochody 

C. równe 

D. żadne z powyższych 

 

Zadanie 5. (2 pkt) W zeszłym miesiącu twój kolega kupił nowy laptop w sklepie firmowym jednego 

z głównych producentów na rynku komputerowym. Cena zakupu sprzętu wyniosła 1,6 tys. zł (cena 

brutto zawierająca podatek od towarów i usług). Wymień nazwę podatku, który musiał zapłacić twój 

kolega, kupując laptop. Oblicz, ile kosztowałby ten laptop, gdyby do jego ceny nie doliczono tego 

podatku. 

Nazwa podatku …………………………………………….. 

Obliczenia: ……………………………………………………. 

Odpowiedź: ………………………………………………….. 

 

Zadanie 6. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Konsument, to? 

A. nabywca towarów lub usług albo użytkownik jakichś zasobów lub dóbr 

B. przedstawiciel nurtu filozoficznego 

C. podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 

D. żadne z powyższych 



Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
     

 
 

21 
 

Zadanie 7. (2 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w 

wysokości 5.000,00 zł. Jego wynagrodzenie netto jest:  

A. równe 5.000,00 zł 

B. wyższe niż 5.000,00 zł 

C. niższe niż 5.000,00 zł 

D. żadne z powyższych 

Zadanie 8. (3 pkt) Opisz własnymi słowami co to jest franczyza? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 9. (2 pkt) Które z poniższych kategorii nie zalicza się do przychodów gospodarstwa domowego? 

A. Wynagrodzenia za pracę 

B. Emerytury i renty 

C. Darowizny 

D. Mandaty 

Zadanie 10. (5 pkt) Pani Ala pracuje w sklepie jako ekspedientka i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości netto 3.519,19 zł. Co miesiąc wydaje 1.300,00 zł na artykuły spożywcze i gospodarstwa 

domowego. W przyszłym miesiącu kończy się polisa na ubezpieczanie mieszkania. Wysokość składki 

na nowy okres ubezpieczenia ma wynieść 230,00 zł. Pani Ala aktywie uczestniczy w zajęciach tańca 

Zumba i wydaje na ten cel 150,00 zł miesięcznie. Odpowiedz na poniższe pytania: 

Jaki jest miesięczny przychód gospodarstwa domowego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Jaki jest roczny przychód gospodarstwa domowego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Czy w tym gospodarstwie domowym występuje nadwyżka, czy deficyt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Zadanie 11. (2 pkt) Który z poniższych wydatków wynika z przedsiębiorczej postawy? 

A. Zakup samochodu 

B. Wyjazd na wczasy 

C. Kurs dokształcający 

D. Zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Zadanie 12. (3 pkt) Opisz etapy poszukiwania pracy, aż do zatrudnienia się 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 13. (10 pkt) Przygotuj model biznesowy w metodologii Business Model Canvas dowolnego 

przedsięwzięcia biznesowego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 14. (2 pkt) Wymień dwie instytucje otoczenia biznesu, które zajmują się wpieraniem 

przedsiębiorczości: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

 

Brudnopis 

 

 

 

 

 

 


