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Przykładowe zestawy egzaminacyjne ilustrują stopień złożoności zadań i pytań testowych. 

Wskazane w zadaniach rozwiązania są rozwiązaniami wyłącznie ramowymi. Rozwiązania – co 

do zasady – powinny uwzględniać założenia podane  w zadaniu, jednak mogą być one przez 

kandydata dookreślone lub skomentowane, jeśli uzna taką potrzebę.  

Na dzień egzaminu obowiązujący jest zakres wiedzy aktualnej, odpowiadającej zagadnieniom 

wyspecyfikowanym dla danego egzaminu w obowiązującej uchwale Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów. Przygotowując się do egzaminów, publikowane zadania należy więc 

wykorzystywać odpowiednio, pamiętając jednocześnie o tym, że nie wyczerpują one bogatej 

literatury przedmiotu. 
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R O Z W I Ą Z A N I A  W Z O R C O W E  
B l o k  t e m a t y c z n y  I  
P Y T A N I A  T E S T O W E  
1. Jeśli roczna stopa inflacji wynosi 0,5%, to wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o podstawie: 

rok poprzedni = 100 wynosi: 

a) 105,0, 

b) 100,5, 

c) 1,5 

 

2. Która z poniższych funkcji jest funkcją popytu o ujemnym nachyleniu (P – cena; Q – ilość (popyt))? 

a) Q = 8P, 

b) Q = P + 5, 

c) Q = 100 – P 

 

3. Sytuację, gdy ceny towarów i usług w gospodarce spadają określa się jako: 

a) inflacja,  

b) deflacja, 
c) stratoinflacja. 

 

4. Hiperinflacja, to zjawisko które oznacza: 

a) wzrost ogólnego poziomu cen około 5% w skali miesiąca, 

b) wzrost ogólnego poziomu cen ponad 150% w ciągu roku, 

c) spadek ogólnego poziomu cen około 10% w skali miesiąca. 

 

5. Wzrost gospodarczy mierzy się najczęściej za pomocą: 

a) zmiany realnego PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz stopy wzrostu produkcji, 

b) stopy inflacji i stopy bezrobocia, 

c) wskaźnika konsumpcji i oszczędności. 

 

6. Analiza danych makroekonomicznych pozwala badać cykle koniunkturalne w gospodarce. W długich cyklach, 

ponad 50 letnich, szczególnie istotne są: 

a) wahania produktu i dochodu wokół ścieżki długookresowego wzrostu,  

b) rozliczenia międzybankowe, 

c) wahania cen dóbr kapitałowych i produkcyjnych. 

 

7. W cyklach koniunkturalnych (czterofazowych) można wyróżnić fazy, które opisują sytuacje społeczno-

gospodarczą. Po fazie depresji można spodziewać się fazy: 

a) ożywienia, 

b) kryzysu, 

c) rozkwitu. 

 

8. Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do: 

a) liczba osób w wieku produkcyjnym, 

b) liczba biernych zawodowo, 

c) liczba aktywnych zawodowo. 
 

9. Łączna liczba osób pracujących i bezrobotnych określa w gospodarce:  

a) popyt na pracę, 

b) podaż pracy, 
c) liczbę osób w wieku produkcyjnym. 

 

10. Jeśli amerykańscy uczeni dowiodą, że zupa z żółwia pozytywnie wpływa na trawienie tkanki tłuszczowej i porost 

włosów to krzywa popytu na zupę z żółwia: 

a) przesunie się w prawo, 

b) przesunie się w lewo, 

c) nie zmieni swojego położenia. 
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11. Które z poniższych stwierdzeń wskazuje że sałatka z grillowanym homarem jest dobrem wyższego rzędu 

(luksusowym) 

a) prosta cenowa elastyczność popytu wynosi -12, 

b) mieszana cenowa elastyczność popytu wynosi +5, 

c) dochodowa elastyczność popytu wynosi +7. 

 

12. Które z poniższych stwierdzeń wskazuje, że piwo bezalkoholowe i pieczona golonka są dobrami 

komplementarnymi: 

a) mieszana cenowa elastyczność popytu na piwo względem pieczonej golonki wynosi -2,5, 

b) dochodowa elastyczność popytu na oba dobra wynosi -4, 

c) prosta cenowa elastyczność popytu na oba dobra wynosi -0,5. 

 

13. Cenowa elastyczność popytu jest tym większa (popyt jest bardziej elastyczny) im: 

a) niższa cena danego dobra, 

b) dobro jest bardziej luksusowe, 

c) im mniej dostępnych substytutów danego dobra. 

 

14. Który z poniższych czynników należy do determinant podażowych (zmienia położenie krzywej podaży) 

a) dochody nominalne nabywców, 

b) cena danego dobra, 

c) ceny alternatywnych komponentów do produkcji. 
 

15. Jeśli wzór na linię ograniczenia budżetowego konsumenta przedstawia się następująco 1000 = 5Qx + 10Qy to 

dochód konsumenta wynosi: 

a) 100, 

b) 200, 

c) 1000. 

 

16. Wszystkie koszyki dóbr, reprezentowane przez punkty leżące na tej samej krzywej obojętności: 

a) mają taką samą użyteczność krańcową, 

b) są tak samo dobre dla konsumenta, 

c) wszystkie powyższe. 

 

17. Równowaga konsumenta jest wyznaczana przez: 

a) punkt styczności linii ograniczenia budżetowego i krzywej obojętności, 

b) przecięcie się krzywych obojętności, 

c) punkt styczności ścieżki ekspansji cenowej i krzywej obojętności. 

 

18. Dla dóbr Giffena efekt dochodowy zmiany ceny jest: 

a) słabszy od efektu substytucyjnego zmiany ceny, 

b) silniejszy od efektu substytucyjnego zmiany ceny, 

c) równy efektowi substytucyjnemu zmiany ceny. 

 

19.Celem działalności przedsiębiorstwa jest: 

a) maksymalizacja zysku, 

b) minimalizacja kosztów produkcji, 

c) maksymalizacja wynagrodzeń kadry menedżerskiej. 

 

20.Które z niżej wymienionych kategorii kosztów występują tylko w okresie krótkim? 

a) stałe, 

b) zmienne, 

c) krańcowe. 

21. Jeśli duże korzyści skali uzasadniają istnienie jednego przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z: 

a) rynkiem Giffena, 

b) monopolem naturalnym, 

c) modelem złamanej krzywej popytu. 
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22. Które z poniższych cech charakteryzują konkurencję doskonałą? 

a) produkt homogeniczny (standaryzowany), 

b) pełny wpływ pojedynczych przedsiębiorstw na cenę, 

c) duże bariery wejścia. 

 

23. Przykładem nieefektywności (zawodności) rynku jest: 

a) efekt substytucyjny zmiany ceny, 

b) efekt dochodowy zmiany ceny, 

c) pozytywny efekt zewnętrzny. 

 

24. Niekonkurencyjność i niewykluczalność są cechami dobra: 

a) prywatnego, 

b) publicznego, 

c) luksusowego. 

 

25. Problemy negatywnej selekcji i pokusy nadużycia pojawiają się w związku z: 

a) istnieniem dóbr Giffena, 

b) asymetrią informacji, 

c) otwarciem gospodarki na wymianę handlową z zagranicą. 

 

26. W pewnej gospodarce w roku t wzrósł import produktów. Spowoduje to w roku t: 

a) wzrost wielkości popytu globalnego, 

b) zmniejszenie wielkości popytu krajowego, 

c) zmniejszenie wielkości popytu globalnego. 
 

27. Do produktu krajowego brutto w cenach rynkowych wliczymy: 

a) wydatki państwa na zasiłki dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem, 

b) wydatki państwa na zakup śmigłowców dla wojska, 

c) wydatki państwa na odsetki od długu publicznego. 

 

28.Wysokość podstawowych stóp procentowych w Polsce ustala: 

a) Zarząd NBP, 

b) Rada Polityki Pieniężnej, 

c) Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

29. W roku t państwo musi pożyczyć taką ilość środków pieniężnych, która jest równa: 

a) deficytowi ekonomicznemu budżetu państwa, 

b) sumie deficytu kasowego budżetu państwa z roku t i skali rolowania długu publicznego w roku t, 

c) kwocie  tej części długu publicznego, której termin spłaty przypada na rok t. 

 

30. W roku t wzrosną wydatki budżetu państwa w relacji do PKB, gdy: 

a) w roku t nominalne wydatki budżetowe wzrosną o 10,0 %, a nominalny PKB wzrośnie o 5 %, 

b) w roku t wzrośnie nominalny PKB, a nominalne wydatki budżetowe nie zmienią się, 

c) w roku t nominalne wydatki budżetowe zmniejszą się o 10 %, a nominalny PKB zmniejszy się o 5 %. 

 

31. Do wydatków transferowych państwa zaliczamy: 

a) wydatki budżetu państwa na płace dla nauczycieli, 

b) wydatki budżetowe na zasiłki dla gospodarstw domowych, 

c) wydatki państwa na wynagrodzenia dla pracowników administracji publicznej. 

 

32. Transfery kapitałowe o charakterze bezzwrotnym przeznaczone między innymi na finansowanie środków 

trwałych, umorzenia długu oraz nabywanie i zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych znajdują się 

w bilansie płatniczym państwa na rachunku: 

a) kapitałowym, 

b) finansowym, 

c) bieżącym. 
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33. Dla Jana który planuje wyjazd na urlop za granicę korzystna będzie informacja o: 

a) aprecjacji polskiego złotego, 

b) deprecjacji polskiego złotego, 

c) dewaluacji polskiego złotego. 

 

34.W państwach Unii Europejskiej przykładem subsydiów bezpośrednich stosowanych w sektorze rolnym są: 

a) zmienne opłaty wyrównawcze, 

b) kontyngenty rolne, 

c) dopłaty bezpośrednie. 

 

35.Który z instrumentów polityki handlowej wymaga wykorzystania pieniężnych środków publicznych: 

a) dumping, 

b) subsydia, 

c) embargo. 
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Z A D A N I A   S Y T U A C Y J N E  
 

Zadanie sytuacyjne 1            
Założenie: 

W pewnym ogrodzie zoologicznym żyje niezwykle inteligentny lemur o którego dobre samopoczucie i zdrowie dba 

całe kierownictwo ogrodu. Każdego dnia lemur ma do dyspozycji szeroką gamę owoców i warzyw. Poniższa tabela 

zawiera dane dotyczące użyteczności całkowitej osiąganej z konsumpcji różnej liczby tych produktów. 

Liczba i rodzaj konsumowanego dobra Użyteczność całkowita (U) 

1 mango 25 

2 mango 38 

3 mango 45 

2 banany 18 

4 banany 32 

6 bananów 40 

1 marakuja 22 

2 marakuje 40 

3 papaje 54 

4 papaje 62 

 

Dyspozycje i rozwiązanie: 

1) oblicz użyteczność krańcową trzeciego mango konsumowanego przez lemura  

MU (3 mango) = U(3 mango ) - U(2 mango) 

MU (3 mango) = 45 - 38 

MU (3 mango) = 7 

 

Odp: Użyteczność krańcowa 3 mango wynosi 7 

 

 

 

2) podaj użyteczność całkowitą 6 bananów konsumowanych przez inteligentnego lemura  

U (6 bananów) = 40 

 

Odp: Użyteczność całkowita 6 bananów wynosi 40 

 

 

 

 

3)  oblicz użyteczność krańcową jaką osiąga lemur z konsumpcji drugiej marakuji  

 

MU(2 marakuji) = U(2 marakuji) – U(1 marakuji) 

MU(2 marakuji) = 40 – 22 

MU(2 marakuji) = 18 

 

Odp: Użyteczność krańcowa drugiej marakuji wynosi 18 

 

 

 

4)  jaką użyteczność całkowitą osiągnie inteligentny lemur jeśli będzie konsumował 2 mango, 4 banany, 2 marakuje 

      i 3 papaje 

 

U = U(2 mango) + U(4 bananów) + U(2 marakuji) + U(3 papaji) 

U = 38 + 32 + 40 + 54 

U = 164 

 

Odp: Użyteczność całkowita wymienionego koszyka owoców wynosi 164 
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Zadanie sytuacyjne 2         

Założenie: 

Przedsiębiorstwo jest cenobiorcą i może sprzedawać produkt po stałej cenie rynkowej równej 400. Funkcja kosztu 

całkowitego (TC – total cost) tego przedsiębiorstwa jest następująca: 

TC = 500 + 20Q + 2Q2, 

gdzie: Q – wielkość produkcji przedsiębiorstwa. 

 

Dyspozycje i rozwiązanie 

Na podstawie informacji i danych zawartych w powyższym założeniu należy: 

1) W jakiej strukturze rynku działa to przedsiębiorstwo (proszę wybrać przez zaznaczenie prawidłową odpowiedź): 

konkurencja doskonała     -     monopol  

2) Ile wynoszą koszty stałe ponoszone przez przedsiębiorstwo?  

3) Jaka wielkość produkcji zapewnia maksymalny zysk?  

4) Ile wynosi maksymalny zysk osiągany przez to przedsiębiorstwo?  

 

 

R O Z W I Ą Z A N I A  W Z O R C O W E  
 

1) W jakiej strukturze rynku działa to przedsiębiorstwo (proszę wybrać przez zaznaczenie prawidłową odpowiedź): 

 

konkurencja doskonała     -     monopol  

 

2) Ile wynoszą koszty stałe ponoszone przez przedsiębiorstwo? 

Odp.: 500. 

 

3) Jaka wielkość produkcji zapewnia maksymalny zysk?  

Odp.: 95. 

 

Rozwiązanie: 

 

Koszt krańcowy: 

20 4
dTC

MC Q
dQ

    

Warunek maksymalizacji zysku (dla konkurencji doskonałej): 

P MC  

 

400 20 4Q   

4 380Q   

95Q   

 

4) Ile wynosi maksymalny zysk osiągany przez to przedsiębiorstwo?  

Odp.: 17550. 

 

Rozwiązanie: 

 

Zysk (π): 

 

 
2

400 95 500 20 95 2 95P Q TC            

 

17550   
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Zadanie sytuacyjne 3            

Założenie: 

W poniższej tabeli przedstawiono rachunek dochodu narodowego w pewnej gospodarce w pewnym roku: 

 

Składnik / kategoria 
Wartość  

(mld jednostek pieniężnych) 

Wydatki inwestycyjne brutto (nie uwzględniające zmiany stanu 

zapasów) 
200 

Przyrost zapasów w gospodarce 10 

Wydatki państwa na zakup towarów i usług 250 

Wpływy z eksportu towarów i usług 240 

Wydatki na import towarów i usług 190 

Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach rynkowych 2000 

Podatki pośrednie 200 

Państwowe dopłaty do cen (subsydia dla przedsiębiorstw) 50 

Dochody krajowych czynników produkcji uzyskane za granicą (i 

przekazane do kraju) 
120 

Dochody zagranicznych czynników produkcji uzyskane w kraju 

(i przekazane za granicę) 
130 

Amortyzacja 125 

 

 

Dyspozycje: 

Na podstawie informacji i danych zawartych w powyższym założeniu należy wykonać: 

1) Proszę obliczyć wielkość wydatków konsumpcyjnych.  

2) Proszę obliczyć produkt narodowy brutto (PNB) w cenach rynkowych.  

3) Proszę obliczyć sumę dochodów czynników produkcji uzyskanych w tej gospodarce. 

4) Proszę obliczyć produkt krajowy brutto (PKB) w cenach czynników produkcji.  

5) Proszę obliczyć produkt narodowy brutto (PNB) w cenach czynników produkcji.  

6) Proszę obliczyć wielkość popytu globalnego.  

7) Proszę obliczyć dochód narodowy.  

 

R O Z W I Ą Z A N I A  W Z O R C O W E  
 

1) Odp.: C = 1490. 

Rozwiązanie: 

PKBcr = C + I + G + Exp – Imp + ΔZapasy 

C = PKBcr – I – G – Exp + Imp – ΔZapasy 

C = 2000 – 200 – 250 – 240 + 190 – 10 = 1490 

 

 

2) Odp.: PNBcr = 1990. 

Rozwiązanie: 

PNBcr = PKBcr + Dochody krajowych czynników za granicą – Dochody zagranicznych czynników w kraju 

PNBcr = 2000 + 120 – 130 

PNBcr = 1990 
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3) Odp.: Suma dochodów czynników produkcji = 1725. 

Rozwiązanie: 

Suma dochodów czynników produkcji uzyskanych w gospodarce = PKN w cenach czynników produkcji = PKBcr - 

Amortyzacja - Podatki pośrednie + Państwowe dopłaty do cen (Subsydia dla przedsiębiorstw) = 2000 - 125 - 200 + 50 

= 1725. 

 

 

 

4) Odp.: PKBcp = 1850. 

Rozwiązanie: 

PKBcp = PKBcr – Podatki pośrednie + Państwowe dopłaty do cen (Subsydia dla przedsiębiorstw) 

PKBcp = 2000 – 200 + 50 

PKBcp = 1850 

 

 

 

5) Odp.: PNBcp = 1840. 

Rozwiązanie: 

PNBcp = PNBcr – Podatki pośrednie + Państwowe dopłaty do cen (Subsydia dla przedsiębiorstw) 

PNBcp = 1990 – 200 + 50 

PNBcp = 1840 

 

 

 

6) Odp.: Popyt globalny = 1990. 

Rozwiązanie: 

Wielkość popytu globalnego = PKB w cenach rynkowych - Zmiana zapasów w gospodarce = 2000 - 10 = 1990. 

 

 

 

7) Odp.: DN = 1715. 

Rozwiązanie: 

DN = PNNcp = PNBcp – Amortyzacja 

DN = PNNcp = 1840 – 125 

DN = PNNcp = 1715 
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B l o k  t e m a t y c z n y  I I  
P Y T A N I A  T E S T O W E  

 

1.Rentowność krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP jest równa stopie: 

a) lombardowej NBP, 

b) depozytowej NBP, 

c) referencyjnej NBP. 

 

2. Indeksem cenowym małych spółek na GPW jest: 

a) sWIG80, 

b) mWIG40,  

c) mWIG80. 

 

3. Papierem wartościowym jest: 

a) opcja, 

b) kontrakt terminowy, 

c) warrant subskrypcyjny. 

 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego celem wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego może emitować: 

a) listy zastawne,  

b) certyfikaty inwestycyjne,  

c) akcje.  

 

5. Obligacje komunalne notowane są na: 

a) Catalyst, 

b) rynku podstawowym GPW, 

c) NewConnect. 

 

6. Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie jest zadaniem: 

a) Narodowego Banku Polskiego, 

b) Komisji Nadzoru Finansowego, 

c) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

7. Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej określonej w rozporządzeniu Rady. Wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wymaga zgody organu nadzoru, 

których w tym przypadku jest: 

a) Ministerstwo Finansów, 

b) Komisja Nadzoru Finansowego, 

c) Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

 

8. Utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wymaga zezwolenia: 

a) Komisji Nadzoru Finansowego, 

b) Kasy Krajowej, 

c) ministra właściwego ds. gospodarki. 

 

9. Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszą: 

a) budżet państwa, 

b) obowiązkowo wykazane w ustawie podmioty rynku finansowego, 

c) obowiązkowo wykazane w ustawie jednostki sektora finansów publicznych. 

10. Kadencja Przewodniczącego KNF trwa: 

a) 5 lat, 

b) 6 lat, 

c) 10 lat.  
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11. Przedsiębiorstwo realizujące strategię konkurencji określaną mianem zróżnicowania (wg M. E. Portera) bazuje na:  

a) unikatowości swojej oferty 

b) wyodrębnieniu wąskiej niszy obsługiwanych klientów 

c) ekonomice skali. 

 

12. Zapewnienie pracownikom (przez pracodawcę) poczucia „stabilności zatrudnienia” można zaliczyć do 

motywatorów: 

a) niematerialnych  

b) materialnych płacowych  

c) materialnych pozapłacowych  

 

13. Ryzyko moralne w działalności gospodarczej: 

a) nie występuje, 

b) można wyjaśnić za pomocą malejącej krańcowej użyteczności aktywów, 

c) oznacza, że fakt ubezpieczenia może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku, przed 

którym jednostka się ubezpiecza. 

 

14. Różnicowanie aktywów: 

a) to strategia zmniejszania ryzyka poprzez łączenie kilku różnych aktywów, o odmiennym rozkładzie 

dochodów, 

b) to strategia zmniejszania ryzyka poprzez łączenie kilku różnych aktywów, o identycznym lub podobnym 

rozkładzie dochodów, 

c) nie wpływa na ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

15. Za służące ograniczaniu ryzyka związanego z aktywami lub pasywami jednostki uznaje się kontrakty dotyczące 

instrumentów finansowych, jeżeli w szczególności: 

a) stopień niepewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu przepływów środków 

pieniężnych jest znaczny, 

b) nie dotyczą one środków pieniężnych w walutach obcych, 

c) przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz określono, które aktywa lub pasywa mają zostać za 

pomocą tego kontraktu zabezpieczone. 

 

16. Niekontrolowanie terminowości napływania dokumentów jest oznaką braku kontroli: 

a) formalnej, 

b) faktycznej, 

c) dokumentalnej. 

 

17. Do najczęściej popełnianych przez menedżerów błędów w zarządzaniu ryzykiem należy m.in.: 

a) zbyt niski formalizm, przejawiający się stosowaniem zbyt prostych technik nieadekwatnych do sytuacji 

(potrzeb), 

b) brak jednoczesnych działań prewencyjnych na etapie decydowania, 

c) zbytnie przywiązanie do strategii jednostki gospodarczej. 

 

18. Zasada kompetencji stosowana przez audytorów wewnętrznych oznacza:  

a) szanowanie wartości otrzymanych informacji, 

b) dokonywanie wyważonej oceny badanej działalności/procesu, biorąc pod uwagę wszystkie związane ze 

sprawą okoliczności, 

c) wykorzystywanie niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 

 

19. Procedury oraz działania będące częścią ramowej koncepcji kontroli zaprojektowane i funkcjonujące w taki 

sposób, by zapewnić, że ryzyka mieszczą się w granicach akceptowalnych dla organizacji nazywamy: 

a) procesami kontroli, 

b) technikami kontroli, 

c) programem zadania. 
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20. Technika kontroli polegająca na sprawdzeniu istnienia danego składnika majątku trwałego nazywana jest: 

a) sprawdzeniem z natury, 

b) sprawdzeniem drogą porównania, 

c) sprawdzeniem dokumentów. 

 

21. Kontrola wewnętrzna powinna sprawdzić, czy do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzono: 

a) każde zdarzenie bez wyjątku, 

b) każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, 

c) każde zdarzenie, które dotyczyło tego okresu sprawozdawczego. 

 

22. Wśród celów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych jest m.in. zapewnienie: 

a) środków pieniężnych w kasie w wysokości umożliwiającej realizację dyspozycji kasowych, 

b) ochrony zasobów jednostki, 

c) właściwego doboru osób odpowiedzialnych za obrót magazynowy. 

 

23. Komitet audytu w spółkach, których akcje są dopuszczone do obrotu na giełdzie ma za zadanie monitorowanie 

m.in.: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, niezależności 

biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 

b) audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, kompetencji i działania rady nadzorczej 

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, rekomenduje radzie nadzorczej firmę audytorską, ustalenie zadań 

dla rady nadzorczej. 

 

24. Norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu: 

a) jest formą certyfikacji i obowiązkowej regulacji dla wszystkich firm (niezależnie od wielkości i formy 

prawnej), 

b) jest formą certyfikacji i obowiązkowej regulacji tylko dla spółek akcyjnych, 

c) stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz 

przybliża wartości i idee. 

 

25. Anglosaski model ładu korporacyjnego charakteryzuje się: 

a) silną orientacją na interesariuszy, dwupoziomową strukturą organów zarządzająco-kontrolnych, 

samoregulacją, 

b) silną pozycją menedżerów, wysokimi wymogami dotyczącymi transparentności działania korporacji 

oraz rozwiniętym rynkiem kontroli przedsiębiorstw, 

c) silną pozycją grup pracowniczych, dużą koncentracją własności w ręku holdingów, zamożnych rodzin i 

rządów, licznymi powiązaniami sieciowymi. 
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Z A D A N I A  S Y T U A C Y J N E  

Zadanie sytuacyjne 1  

 

Założenia  

Jak wiadomo, pełnienie roli kierownika nie jest proste, ponieważ  oznacza konieczność łączenia różnych wymagań 

dotyczących skuteczności w zapewnieniu efektywności firmy oraz optymalnego zaangażowania zasobów, energii i 

informacji.  Aby sprostać tym wymaganiom kierownik musi  łączyć wiele ról stosownie do sytuacji. Są to role 

interpersonalne, informacyjne oraz decyzyjne. Ich elementy składowe to: 

a) przedsiębiorca 

b) negocjator 

c) przywódca 

d) propagator 

e) przeciwdziałający zakłóceniom 

f) dysponent zasobów 

g) obserwator 

h) łącznik 

i) reprezentant 

j) rzecznik 

 

Proszę zakreślić  wszystkie elementy składowe każdej z trzech wymienionych poniżej ról: 

 

Rola interpersonalna:  C H I 

 

a        b        C      d        e        f       g       H      I      j 
 

 

Rola informacyjna: D G J 

 

a        b        c        D        e        f       G       h       i       J 
 

Rola decyzyjna: A B E F 

  

A      B       c        d        E       F      g       h       i       j 
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Zadanie sytuacyjne 2       
 

I. Rozpiętość kierowania i zasięg kierowania to ważne cechy struktury organizacyjnej mające wpływ na sprawność 

zarządzania. Proszę zakreślić poprawną odpowiedź na pytanie 

 

1. Czy liczba wszystkich pracowników bezpośrednio i pośrednio podporządkowanych jednemu kierownikowi  to 

 

a) rozpiętość kierowania 

b) zasięg kierowania 

 

II. Na rozpiętość kierowania mają wpływ różne czynniki. Proszę określić ich wpływ na rozpiętość kierowania 

 

1. Im wyższe kompetencje przełożonych i podwładnych, tym potencjalna rozpiętość kierowania 

a) szersza 

b) węższa 

 

2. Im zakres występowania standardowych procedur jest większy, tym potencjalna rozpiętość kierowania 

a) szersza 

b) węższa 

 

3. Im częstotliwość występowania problemów jest większa, tym potencjalna rozpiętość kierowania 

a) szersza 

b) węższa 

 

4. Im większa chęć pracowników do współuczestnictwa w kierowaniu i ponoszenia odpowiedzialności, tym 

potencjalna rozpiętość kierowania 

a) szersza 

b) węższa 
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Zadanie sytuacyjne 3      
 

Założenia 

Spółka Audio S.A., zajmująca się produkcją systemów alarmowych, posiada wyodrębnioną funkcję audytu 

wewnętrznego. Biegły rewident w toku czynności rewizji finansowej nie zamierza wykorzystywać pracy funkcji 

audytu wewnętrznego do zmiany rodzaju lub rozłożenia w czasie bądź ograniczenia zakresu zamierzonych procedur 

badania.  

Biegły rewident przeprowadził pomimo to rozmowę z odpowiednimi osobami wykonującymi w Spółce Audio S.A. 

funkcję audytu wewnętrznego. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ww. osoby na zapytania biegłego 

rewidenta okazało się, że istnieją ustalenia, które mogą być stosowne dla sprawozdawczości finansowej jednostki oraz 

badania.  

Funkcja audytu wewnętrznego udostępniła również biegłemu rewidentowi informacje dotyczące podejrzewanych 

oszustw w Spółce Audio S.A. 

 

Dyspozycje 

Na podstawie informacji zawartych w założeniach proszę: 

1. wskazać, czy w opisanej sytuacji biegły rewident powinien zrezygnować z kierowania zapytań do wskazanej 

funkcji,   

2. podać, podjęcie jakich czynności powinien rozważyć biegły rewident w pierwszej kolejności po uzyskaniu, w 

okolicznościach wskazanych w założeniach, że istnieją ustalenia funkcji audytu wewnętrznego, które mogą być 

stosowane dla sprawozdawczości finansowej Spółki oraz badania,   

3. określić, do identyfikacji jakiego ryzyka powinien biegły rewident wykorzystać pozyskane dane o podejrzewanych 

oszustwach.    

 

R O Z W I Ą Z A N I A  W Z O R C O W E  
 

1. Nie.  

 

2. biegły rewident może uznać za odpowiednie przeczytanie związanych z nimi raportów funkcji audytu 

wewnętrznego  

 

 

3. Do identyfikacji ryzyka istotnego zniekształcenia 
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Zadanie sytuacyjne 4        

 

Założenia: 

Założenia: 

Jest 01.05.2019 r., a Ty właśnie zostałeś kontrolerem wewnętrznym w ALBATROS sp. z o.o. (dalej również 

„Spółka”), będącej producentem części do kutrów. Przeglądając zapisy polityki rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. 

zauważyłeś, że jest ona prowadzona równolegle w dwóch językach – polskim oraz niemieckim (właściciel jest 

Niemcem). W kwestii terminów inwentaryzacji z kolei stwierdza się w niej m.in., że spisowi z natury podlegają: 

 waluty obce znajdujące się w kasie Spółki – każdego miesiąca, z tym że jest to 15 dzień każdego miesiąca, 

 zapasy materiałów i produktów gotowych (znajdują się w strzeżonym magazynie na terenie Spółki i podlegają 

ewidencji ilościowo-wartościowej) – na dzień bilansowy co 3 lata, 

 nieruchomości Spółki zaliczone do jej środków trwałych – na dzień bilansowy co 2 lata. 

Rok obrotowy w Spółce określono jako zgodny z rokiem kalendarzowym, ale decyzją Zarządu zdecydowano, że 

kolejnym rokiem obrotowym, po 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r., ma być okres 01.01.2021 r.-31.03.2022 r. i dalej już 

będą to okresy 12-miesięczne, rozpoczynające się w dniu 1 kwietnia danego roku. Zmiana podyktowana jest 

prawdopodobnym przejęciem Spółki przez zagranicznego inwestora i została ujęta w polityce rachunkowości. 

 

Dyspozycje: 

Na podstawie informacji zawartych w założeniach proszę w kolumnie 3 w tabeli zamieszczonej w rozwiązaniu 

zadania:  

1) dokonać oceny zgodności polityki rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. z obowiązującymi przepisami, 

podkreślając właściwy wyraz,  

2) uzasadnić ocenę zgodności polityki rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. jako zgodnej lub niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami i – w przypadku niezgodności – zaproponować stosowną zmianę.  
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R O Z W I Ą Z A N I A  W Z O R C O W E  

Lp. Sytuacje 

Ocena zgodności polityki rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. z 

obowiązującymi przepisami, uzasadnienie oraz (w przypadku 

niezgodności) propozycja stosownej zmiany 

1 2 3 

1. Prowadzenie polityki rachunkowości 

równolegle w dwóch językach – 

polskim i niemieckim. 

Ad.1 

Polityka rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. jest zgodna - niezgodna 

z obowiązującymi przepisami.  

 

Ad.2 

Uzasadnienie oraz (w przypadku niezgodności) propozycja stosownej 

zmiany: 

 

Spółka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim 

przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dlatego też 

prowadzenie jej równolegle w języku niemieckim nie powoduje 

niezgodności w tym względzie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Przyjęcie w polityce rachunkowości 

comiesięcznego terminu 

inwentaryzacji walut obcych 

znajdujących się w kasie Spółki – na 

dzień 15 każdego miesiąca. 

Ad.1 

Polityka rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. jest zgodna - niezgodna 

z obowiązującymi przepisami.   

 

Ad.2 

Uzasadnienie oraz (w przypadku niezgodności) propozycja stosownej 

zmiany: 

 

Spółka ma obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji aktywów 

pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) na 

ostatni dzień każdego roku obrotowego, dlatego też przeprowadzenie jej 

na dzień 15.12.2017 r. będzie w sprzeczności z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Spółka powinna dokonać zmiany polityki rachunkowości w tym 

względzie w taki sposób, aby inwentaryzacja walut obcych znajdujących 

się w kasie Spółki była dokonywana przynajmniej na dzień bilansowy. 

Dokonywanie jej w dodatkowych terminach jest bez znaczenia dla 

zgodności z obowiązującymi przepisami. 

 

 

3. Przyjęcie w polityce rachunkowości 

zasady, zgodnie z którą inwentaryzacji 

zapasów materiałów i produktów 

gotowych (znajdujących się w 

strzeżonym magazynie na terenie 

Spółki i podlegających ewidencji 

ilościowo-wartościowej) dokonuje się 

na dzień bilansowy co 3 lata. 

Ad.1 

Polityka rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. jest zgodna - niezgodna 

z obowiązującymi przepisami.   

 

Ad.2 

Uzasadnienie oraz (w przypadku niezgodności) propozycja stosownej 

zmiany: 

 

Spółka ma obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji zapasów 

materiałów i produktów gotowych znajdujących się w strzeżonych 

składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową nie rzadziej 

niż raz na 2 lata, dlatego też okres 3-letni stoi w sprzeczności z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Spółka powinna dokonać zmiany polityki rachunkowości w tym 

względzie w taki sposób, aby inwentaryzacja ww. zapasów materiałów i 

produktów gotowych była dokonywana przynajmniej raz na 2 lata. 
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4. Przyjęcie w polityce rachunkowości 

zasady, zgodnie z którą inwentaryzacji 

nieruchomości Spółki zaliczanej do jej 

środków trwałych dokonuje się na 

dzień bilansowy co 2 lata. 

Ad.1 

Polityka rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. jest zgodna - niezgodna 

z obowiązującymi przepisami.   

 

Ad.2 

Uzasadnienie oraz (w przypadku niezgodności) propozycja stosownej 

zmiany: 

 

Spółka ma obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości 

zaliczanych do środków trwałych nie rzadziej niż raz na 4 lata, więc 

przeprowadzanie jej częściej (co 2 lata) nie powoduje niezgodności w 

tym względzie z obowiązującymi przepisami. 

 

5. Wskazanie w polityce rachunkowości 

zmiany roku obrotowego w taki 

sposób, że kolejnym będzie okres 

01.01.2021 r.-31.03.2022 r. i dalej już 

będą to okresy 12-miesięczne, 

rozpoczynające się w dniu 1 kwietnia 

danego roku. 

Ad.1 

Polityka rachunkowości ALBATROS sp. z o.o. jest zgodna - niezgodna 

z obowiązującymi przepisami.   

 

Ad.2 

Uzasadnienie oraz (w przypadku niezgodności) propozycja stosownej 

zmiany: 

 

Przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres 

trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. W przypadku 

zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien 

być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.  

W przypadku Spółki zarówno pierwszy zmieniony rok (dłuższy niż 12 

miesięcy), jak i kolejne (liczące 12 kolejnych miesięcy) są zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 
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Zadanie sytuacyjne 5       
Założenia: 

Jesteś kontrolerem wewnętrznym w ALTEMA S.A. (dalej również „Spółka”). W Spółce funkcjonuje rada nadzorcza, 

natomiast nie powołano komitetu audytu. Osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki, jest jej 

główny księgowy. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki jest jej walne zgromadzenie 

akcjonariuszy. ALTEMA S.A. ma ustawowy obowiązek badania sprawozdań finansowych. 

Prezes Zarządu ALTEMA S.A. zwrócił się do Ciebie z prośbą, abyś w ramach kontroli obowiązujących w Spółce 

procedur, przypisał odpowiedzialność – wynikającą z ustawy o rachunkowości – za wskazane obowiązki związane z 

funkcjonowaniem Spółki do poszczególnych pracowników/organów Spółki. 

 

Dyspozycje: 

W kolumnach 3 do 8 w tabeli w rozwiązaniu zadania proszę wskazać (przez postawienie znaku „X” przy wybranych 

polach) pracowników i/lub organy Spółki odpowiedzialne za poszczególne obowiązki wyszczególnione w kolumnie 2. 

Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego pracownika/organu w ramach jednego wiersza. 
 

R O Z W I Ą Z A N I A  W Z O R C O W E  

Lp. 

Obowiązki związane  

z funkcjonowaniem Spółki, 

wynikające z ustawy o 

rachunkowości 

Walne 

Zgromadzen

ie 

akcjonariusz

y 

Rada 

Nadzorcz

a 

Zarząd 

Główny 

księgow

y 

Dział 

Finansow

o-

Księgowy 

Kontroler 

wewnętrzny 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Wykonywanie zadań przypisanych 

kierownikowi jednostki. 

   

X 

   

2. Przyjęcie polityki rachunkowości.   X    

3. Odpowiedzialność wobec Spółki za 

szkodę wynikłą z nieterminowego 

sporządzenia sprawozdania 

finansowego. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

4. Podjęcie decyzji o prowadzeniu dla 

kont ksiąg pomocniczych ewidencji 

ilościowo-wartościowej. 

   

 

X 

   

5. Podpisanie sprawozdania 

finansowego. 

   

X 

 

X 

  

6. Podpisanie sprawozdania z 

działalności. 

   

X 

   

7. Podjęcie decyzji w sprawie 

sporządzania sprawozdań finansowych 

zgodnie z MSR. 

 

 

X 

     

8. Podział wyniku finansowego. X      

9. Powiadomienie o rozwiązaniu umowy 

o badanie sprawozdania finansowego 

Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego, a w przypadku jednostki 

zainteresowania publicznego w 

rozumieniu ustawy o biegłych 

rewidentach także Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

   

 

 

 

X 

   

10. Złożenie sprawozdania z badania o 

zbadanym sprawozdaniu finansowym 

Spółki do właściwego rejestru 

sądowego 

   

 

 

X 

   

 
 
 

 


