
 Zawód: piekarz 
Symbol cyfrowy zawodu: 741[02] 

 

Wersja arkusza: X 
 EGZAMIN  

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  741[02]-0X-072 

ZAWODOWE 
 ETAP PISEMNY 

Instrukcja dla zdającego 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś zawiera 18 stron. 

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:  
− wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy 

zawodu, 
 

 

 

− odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza 
(X,Y,Z) i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, 

− wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, 
− wpisz swoją datę urodzenia. 

3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 
zadań, część II 20 zadań.  

 
 
 
 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uzyskasz 1 punkt. 
5. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 

punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub 

piórem z czarnym tuszem/atramentem. 
8. Dla każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. 
9. Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 

A B C D

 
10. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
11. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą 

-np. gdy wybrałeś odpowiedź ″A″: 

 
12. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie 

zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą 
uważasz za prawdziwą, np. 

 
13. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi 

na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których 
mowa w punkcie 2 tej instrukcji.  
Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego 
tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

 
CZERWIEC 2007 

 
 
 

Czas trwania 
egzaminu 
120 minut 

 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 

z części I – 50 pkt. 
z części II – 20 pkt. 

 



CZĘŚĆ I 

Zadanie 1 
Do podstawowych surowców piekarskich można zaliczyć 

A. sól. 
B. mak. 
C. cukier. 
D. tłuszcz. 

Zadanie 2 
Pieczywo drobne przedstawione na zdjęciu to bułka 

A. poznańska. 
B. parka. 
C. z przedziałkiem. 
D. kajzerka. 

Zadanie 3 
Jeśli do zaczątku dodamy mąkę żytnią oraz wodę i pozostawimy do fermentacji, to 
otrzymamy 

A. kwas. 
B. półkwas. 
C. rozczyn. 
D. przedkwas.  

Zadanie 4 
Zgodnie z recepturą przygotowano ciasto z następujących surowców: mąka pszenna, woda, 
sól, drożdże, cukier. Jaki wyrób otrzyma się z tego ciasta? 

A. Rogal maślany. 
B. Chałkę turecką. 
C. Bułkę poznańską. 
D. Bułkę maślaną. 

Zadanie 5 
Z dokumentacji dostarczonej wraz z nową dostawą mąki pszennej wynika, że mąka była dwa 
dni wcześniej poddana przemiałowi. Jaką decyzję dotyczącą mąki powinien podjąć ciastowy? 

A. Wykorzystać do produkcji od razu. 
B. Wykorzystać do produkcji po 2 dniach. 
C. Poddać dojrzewaniu przez 5 dni. 
D. Poddać dojrzewaniu przez 12 dni. 
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Zadanie 6 
Ciastowy pobrał mąkę z magazynu i przeprowadzając ocenę organoleptyczną stwierdził, że 
ma stęchły zapach. Co powinien z tą mąką zrobić? 

A. Przeznaczyć do produkcji chleba żytniego. 
B. Zrezygnować z wykorzystania do produkcji. 
C. Pozostawić na kilka godzin w hali produkcyjnej. 
D. Sporządzić mieszankę wypiekową z mąką o prawidłowym zapachu. 

Zadanie 7 
Przy pobieraniu cukru z magazynu stwierdzono, że jest zbrylony. Taki cukier można 
wykorzystać do produkcji po 

A. rozpuszczeniu. 
B. podgrzaniu. 
C. przesianiu. 
D. stopieniu. 

Zadanie 8 
W celu przygotowania drożdży prasowanych do produkcji pieczywa pszennego należy 

A. rozprowadzić drożdże w solance. 
B. rozmieszać drożdże w ciepłej wodzie. 
C. dodać niewielką ilość cukru.  
D. pozostawić w cieple na 15-20 minut. 

Zadanie 9 
Tłuszcz przed dodaniem do ciasta należy 

A. schłodzić. 
B. roztopić. 
C. zdezynfekować. 
D. napowietrzyć. 



Zadanie 10 
Fragment schematu blokowego przedstawia etapy produkcji pieczywa pszennego. 

                                         

Dzielenie i ważenie kęsów

X

Rozrost końcowy

Wypiek 

Znak X w tym schemacie oznacza 

A. przygotowanie surowców. 
B. kształtowanie kęsów. 
C. sporządzanie ciasta. 
D. znakowanie kęsów. 

Zadanie 11 
Przerabiając półkwas na kwas należy dodać 

A. mąkę pszenną i mąkę żytnią. 
B. mąkę pszenną i wodę. 
C. mąkę żytnią i wodę. 
D. mąkę żytnią i sól. 

Zadanie 12 
Wydłużanie kęsów ciasta zastosujesz w procesie produkcji bułek 

A. batonów. 
B. szwedek. 
C. grahamek. 
D. maślanych. 

Zadanie 13 
Pieczywo uznaje się za wadliwe, jeśli 

A. posiada zbyt dużą masę. 
B. miękisz jest gąbczasty i lepki. 
C. miękisz ma liczne i drobne pory. 
D. jest nadmiernie posypane makiem. 
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Zadanie 14 
Dojrzałość ciasta pszennego sprawdza się przez lekki ucisk powierzchni palcami. Jeśli ciasto 
po naciśnięciu palcem nie stawia oporu, a powstałe zagłębienie powoli wypełnia się 
powracając do stanu początkowego to oznacza, że jest ono 

A. zakwaszone. 
B. przerośnięte. 
C. niedojrzałe. 
D. dojrzałe. 

Zadanie 15 
Drobnym sprzętem piekarskim nie jest 

A. foremka. 
B. blacha. 
C. dzielarka. 
D. skrobka. 

Zadanie 16 
Miesiarka, która ma charakterystyczny stożek pośrodku dzieży, zapobiegający występowaniu 
martwego punktu ciasta, to miesiarka 

A. MORA 
B. XUN 
C. GMN 
D. ślimakowa. 

Zadanie 17 
W przedstawionym schemacie kolejnym urządzeniem w linii do produkcji bułek jest 

A. komora rozrostu wstępnego. 
B. komora rozrostu końcowego. Dzieża 

Wywrotnica 

Dzielarko-zaokrąglarka 

? 

C. piec przelotowy. 
D. znakownica. 
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Zadanie 18 
Ciemnienie skórki pieczywa podczas wypieku zachodzi dzięki reakcjom, którym ulegają 

A. białka. 
B. cukry. 
C. tłuszcze. 
D. drożdże. 

Zadanie 19 
Po dodaniu wody do mąki żytniej, woda jest najszybciej wchłaniana przez 

A. skrobię. 
B. białka. 
C. śluzy. 
D. drożdże. 

Zadanie 20 
Podczas przesiewania mąki nie zachodzi proces 

A. ocieplania. 
B. rozbrylenia. 
C. dojrzewania. 
D. oczyszczenia. 

Zadanie 21 
Jaja świeże powinny być przechowywane w temperaturze 

A. od     - 7oC do - 5oC 
B. od       0oC do + 4oC 
C. od   + 8oC do + 15oC 
D. od + 16oC do + 18oC 

Zadanie 22 
Konfekcjonowanie pieczywa polega na 

A. schładzaniu pieczywa. 
B. zwilżaniu kęsów ciasta. 
C. znakowaniu kęsów ciasta. 
D. krojeniu i pakowaniu pieczywa. 



Zadanie 23 
Receptura piekarska opracowywana jest na 

A. 1 kg mąki. 
B. 100 kg mąki. 
C. 1 kg wyrobu gotowego. 
D. 100 kg wyrobu gotowego. 

Zadanie 24 
Ubytek masy pieczywa powstający podczas magazynowania to 

A. upiek. 
B. ususzka. 
C. dopiekanie. 
D. wysychanie. 

Zadanie 25 
Zamówiono 120 sztuk chleba, z czego 50% pokrojonego i zapakowanego w torebki. Ile 
torebek należy pobrać z magazynu? 

A.   30 sztuk. 
B.   50 sztuk. 
C.   60 sztuk. 
D. 120 sztuk. 

Zadanie 26 
Z magazynu pobrano 100 kg mąki, aby sporządzić wyrób zgodnie z podaną recepturą.  
Ile soli pobrano? 

 
Surowce Masa/kg  
Mąka pszenna luksusowa typ 
550 
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 80,00 kg 
A. od 1,0 kg do 1,2 kg 

Mąka żytnia typ 720 20,00 kg B. od 1,0 kg do 1,5 kg 
Sól biała od 1,20 do 1,50 kg C. od 1,2 kg do 1,5 kg 
Drożdże od 1,00 do 1,50 kg D. od 1,5 kg do 2,0 kg 
Cukier 2,00 kg  
Kminek (do ciasta) 0,60 kg  
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Zadanie 27 
Wydajność pieczywa dla chleba zwykłego koszyczkowego o masie jednostkowej 0,5 kg na 
podstawie fragmentu receptury wynosi 

 
Wydajność średnia przy masie 
jednostkowej 0,5 kg 0,8 kg 1,5 kg 2,0 kg 3,0 kg 

Bochenki fermentujące na deskach 134,5 135,0 135,5 136,0 137,0 
Bochenki fermentujące w koszyczkach  135,0 135,5 136,0 136,5 137,5 
Bochenki fermentujące w formach  135,5 136,0 136,5 137,0 138,0 

 
A. 136,0 
B. 135,5 
C. 135,0 
D. 134,5 

Zadanie 28 
Na podstawie fragmentu schematu fermentacyjnego, określ ile kwasu pobiera się w celu 
rozpoczęcia następnego cyklu fermentacyjnego. 

Namiar surowców 
[kg] 

Ogólna ilość 
surowców 

[kg] 
Faza 

fermentacji 

Ilość fazy 
poprzedniej 

[kg] Mąka 
żytnia woda sól Mąka 

żytnia woda 

Ogólna ilość fazy
[kg] 

Zaczątek 47,5 - - - 25 22,5 47,5 
Kwas 47,5 50 45 - 75 67,5 142,5 

Ciasto 95,0 48+2 ok. 20 1,5 100 ok. 65 165 
 

A. 45,0 kg 
B. 47,5 kg 
C. 50,0 kg 
D. 67,5 kg 

Zadanie 29 
Receptura na bułki zwykłe przewiduje 1 kg cukru. Ile cukru należy pobrać do sporządzenia 
ciasta na te bułki ze 150 kg mąki? 

A. 1,0 kg 
B. 1,5 kg 
C. 2,0 kg 
D. 2,5 kg 
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Zadanie 30 
Metodę jednofazową z krótkim leżakowaniem ciasta wykorzystuje się do sporządzania 
pieczywa 

A. pszennego z polepszaczem. 
B. pszennego graham. 
C. żytniego razowego. 
D. żytniego na żurku. 

Zadanie 31 
Odnawiając cykl fermentacji ciasta żytniego najlepiej wykorzystać metodę 

A. na rozczynie pszennym. 
B. na rozczynie żytnim. 
C. jednofazową. 
D. pięciofazową. 

Zadanie 32 
W metodzie pięciofazowej produkcji pieczywa żytniego przedkwas przerabiamy na 

A. kwas. 
B. ciasto właściwe. 
C. półkwas. 
D. rozczyn. 

Zadanie 33 
Magazynując mąkę należy zadbać, aby utrzymywała wilgotność około 

A.   6,0% 
B. 13,5% 
C. 17,5% 
D. 22,0% 

Zadanie 34 
Najkorzystniejszym zakresem temperatur w komorze rozrostowej (garowniku) dla bułek 
zwykłych jest 

A. od 10°C do 15°C 
B. od 20°C do 25°C 
C. od 35°C do 40°C 
D. od 55°C do 60°C 
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Zadanie 35 
Rozrost wstępny dla kęsów ciasta pszennego należy przeprowadzić w czasie 

A. od 1 do 4 minut. 
B. od 8 do 12 minut. 
C. od 40 do 50 minut. 
D. co najmniej godziny. 

Zadanie 36 
Wypiek bez zaparowania komory wypiekowej przeprowadza się w przypadku 

A. chleba zakopiańskiego. 
B. rogali maślanych. 
C. bułek zwykłych. 
D. małgorzatek. 

Zadanie 37 
Dzielarko - zaokrąglarkę należy zastosować w linii do produkcji 

A. pumpernikla. 
B. chleba graham. 
C. bułek drobnych. 
D. chleba wiejskiego. 

Zadanie 38 
Zwiększony ubytek wypiekowy i magazynowy powoduje, że pieczywo 

A. ma zbyt dużą masę. 
B. staje się zbyt płaskie. 
C. może posiadać zakalec. 
D. jest nadmiernie wysuszone. 

Zadanie 39 
Do ciasta dodano sól krystaliczną zamiast solanki. W wyniku oceny organoleptycznej 
stwierdzono 

A. grudki mąki w miękiszu. 
B. grudki soli w miękiszu. 
C. zbyt słony smak. 
D. mdły smak. 
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Zadanie 40 
Ciastowy dodał zbyt dużo drożdży i przerobił niedostatecznie dojrzały rozczyn na ciasto. 
Oceniając organoleptycznie pieczywo z takiego ciasta stwierdzono 

A. płaski kształt wyrobów. 
B. duże dziury w miękiszu. 
C. stęchły zapach i smak pieczywa. 
D. zapach drożdżowo-fermentacyjny miękiszu. 

Zadanie 41 
W zakres oceny organoleptycznej chałek wchodzi badanie 

A. barwy skórki. 
B. zawartości cukru. 
C. obecności bakterii. 
D. kwasowości ciasta. 

Zadanie 42 
Jakość miękiszu wypieczonego chleba należy sprawdzić 

A. przed przekrojeniem chleba. 
B. po ostygnięciu chleba. 
C. po odkrojeniu skorki. 
D. poprzez zważenie.  

Zadanie 43 
Największą wartość energetyczną ma pieczywo sporządzone z: 

A. mąki ciemnej, soli, wody. 
B. mąki jasnej, soli, wody, drożdży. 
C. mąki jasnej, soli, wody, tłuszczu. 
D. mąki ciemnej, soli, wody, drożdży. 

Zadanie 44 
Jeśli receptury na pieczywo różnią się tylko rodzajem mąki, to najbogatszym w błonnik 
pieczywem jest pieczywo sporządzone z mąki 

A. luksusowej. 
B. sitkowej. 
C. razowej. 
D. jasnej. 
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Zadanie 45 
Kiedy pakowanie w worki foliowe najlepiej przedłuży świeżość pieczywa nie psując jego 
jakości? 

A. Natychmiast po wypieku. 
B. Natychmiast po wystudzeniu. 
C. Po 5 minutach od momentu wyjęcia z pieca. 
D. Po 6 godzinach od momentu wyjęcia z pieca. 

Zadanie 46 
Mokra podłoga w hali produkcyjnej piekarni może grozić 

A. poślizgnięciem i upadkiem. 
B. porażeniem prądem. 
C. zniszczeniem maszyn. 
D. zawilgoceniem pieczywa. 

Zadanie 47 
W zakładzie piekarskim do mycia sprzętu i sprzątania można używać wody 

A. zdatnej do picia. 
B. bezbarwnej. 
C. przezroczystej. 
D. bezwonnej. 

Zadanie 48 
Do gaszenia tlących się przewodów można użyć 

A. wody. 
B. gaśnicy śniegowej. 
C. gaśnicy proszkowej. 
D. wilgotnego piasku. 

Zadanie 49 
Jakie stanowisko pracy w piekarni nie wymaga noszenia ochronnego nakrycia głowy? 

A. Brygadzisty. 
B. Kierownika. 
C. Magazyniera. 
D. Księgowego. 

 

 



Zadanie 50 
Pracownik potknął się i podparł ręką. Jaka powinna być pierwsza pomoc, jeśli odczuwa ból 
przy poruszaniu dłonią? 

A. Zrobienie opatrunku uciskowego powyżej nadgarstka. 
B. Zabandażowanie ręki od palców do łokcia. 
C. Usztywnienie ręki od palców do łokcia. 
D. Usztywnienie ręki od łokcia do barku. 

 
 

CZĘŚĆ II 
 

Zadanie 51 
Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składkę na 

A. ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 
B. ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy. 
C. ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. 
D. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. 

Zadanie 52 
Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresie 

A. nadania numeru identyfikacji podatkowej. 
B. rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej. 
C. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
D. nadania statystycznego numeru identyfikacyjnego podmiotów gospodarki narodowej. 

Zadanie 53 

Umowa o pracę powinna określać miejsce i rodzaj wykonywanej pracy oraz 

A. rodzaj umowy i termin urlopu. 
B. wymiar urlopu i termin rozpoczęcia pracy. 
C. staż pracy i miejsce wykonywania pracy. 
D. wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. 

Strona 13 z 18 



Zadanie 54 
Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma 
przynosi straty? 

A. P>K 
B. P<K 
C. P≥K 
D. K=0 

Zadanie 55 

 
źródło:www.weksel.pl 

Przedstawiony dokument jest 

A. rachunkiem wydanym klientowi za sprzedane towary. 
B. poleceniem wydanym bankowi, aby wypłacił wskazanej osobie określoną kwotę 

pieniężną.  
C. poleceniem przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednego 

przedsiębiorcy na rachunek bankowy drugiego przedsiębiorcy. 
D. przyrzeczeniem wystawcy, że w określonym miejscu i czasie zapłaci jego 

posiadaczowi ustaloną kwotę. 

Zadanie 56 
Formą rozliczenia gotówkowego jest 

A. karta płatnicza. 
B. przekaz pocztowy. 
C. polecenie przelewu. 
D. czek rozrachunkowy. 
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Zadanie 57 
Na podstawie danych w tabeli wybierz druk ZUS, który powinien wypełnić przedsiębiorca 
indywidualny rozpoczynający działalność gospodarczą w celu dokonania zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Nazwa 
druku 

 
Wybrane informacje o drukach 

A.  ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

B.  ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. 

Zgłoszenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej. 

C.  ZUS ZPA 

D.  ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zadanie 58 
Absolwent szkoły policealnej zatrudniony na umowę o pracę po przepracowaniu jednego 
miesiąca nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu w wymiarze 

A.   2 dni. 
B.   3 dni. 
C. 10 dni. 
D. 20 dni. 

Zadanie 59 
Która osoba zostanie zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna? 

A. Tomasz Kos - pobiera zasiłek przedemerytalny. 
B. Joanna Nowak - przebywa na urlopie macierzyńskim. 
C. Tadeusz Szulc - emeryt, poszukuje dodatkowej pracy. 
D. Jan Kowalski - absolwent technikum handlowego, gotowy podjąć pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

Zadanie 60 
Czterech przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą. Na podstawie danych 
zamieszczonych w tabeli określ, który przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musiał 
uzyskać pozwolenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Przedsiębiorca Rodzaj działalności 
A.  Produkcja pędzli i szczotek 
B.  Sklep z dywanami 
C.  Firma budowlana 
D.  Mini bar 
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Zadanie 61 
Która spółka posiada osobowość prawną? 

A. Jawna. 
B. Akcyjna. 
C. Komandytowa. 
D. Komandytowo - akcyjna. 

Zadanie 62 
Pracownik został zatrudniony na okres 10 dni. Za zebranie łubianki truskawek otrzymywał 
2 zł. Zbierał 25 łubianek dziennie. Pracodawca przyznał mu 100 zł premii za wysoką 
wydajność pracy. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi? 

A.   50 zł 
B. 250 zł 
C. 500 zł 
D. 600 zł 

Zadanie 63 
 

MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE 
zatrudni specjalistę ds. kadr i płac 

Wymagania 
• dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 

doświadczenie w pracy na proponowanym stanowisku min. 3 lata, 
• wykształcenie min. średnie ekonomiczne, 
• biegła obsługa komputera, 
• znajomość języka niemieckiego, 
• wiek do 35 lat, 
• komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. 

 

Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia 

A. Joanna – ma 26 lat, ukończyła studia ekonomiczne, zna język niemiecki, obsługuje 
komputer. 

B. Jan – ma 20 lat, ukończył technikum ekonomiczne, kurs kadrowo-płacowy, zna 
programy finansowo-płacowe. 

C. Tomasz – ma 30 lat, ukończył studia prawnicze, kurs kadrowo-płacowy, od dwóch 
lat pracuje na stanowisku ds. kadr i płac, zna język niemiecki. 

D. Dorota – ma 34 lata, średnie wykształcenie ekonomiczne, 5-letni staż pracy na 
stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, obsługuje komputer, zna język niemiecki. 
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Zadanie 64 
Dokument, w którym przedstawiono przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje 
i umiejętności to 

A. list intencyjny. 
B. podanie o pracę. 
C. życiorys zawodowy. 
D. list motywacyjny. 

Zadanie 65 
Wykorzystując informacje zawarte w tabeli, podaj na jaką kwotę zostanie wystawiona 
klientowi faktura za usługi telekomunikacyjne.  
 

Wartość 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto L.p. Nazwa usługi Stawka VAT 

1. Opłata abonamentowa 28,00 zł 22% 6,16 zł .......... zł 
Usługa połączeń 
telefonicznych 2. 30,00 zł 22% 6,60 zł .......... zł 

 
A. 12,76 zł 
B. 34,16 zł 
C. 36,60 zł 
D. 70,76 zł 

Zadanie 66 
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi 
złożyć w urzędzie gminy  

A. wniosek o uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON. 
B. wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. 
C. wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. 
D. oświadczenie o dokonanym wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Zadanie 67 

Pracodawca, który rozwiązał umowę o pracę zobowiązany jest do niezwłocznego wydania 
pracownikowi 

A. akt osobowych. 
B. świadectwa pracy. 
C. legitymacji ubezpieczeniowej. 
D. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. 
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Zadanie 68 
Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik 

A. jest innego wyznania. 
B. jest osobą niepełnosprawną. 
C. odmówił udziału w szkoleniu BHP. 
D. odmówił wstąpienia do związków zawodowych. 

Zadanie 69 

Pracodawca ustalił następujące warunki wynagrodzenia: 

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 000,00 zł, 
- premia miesięczna w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, 
- dodatek w wysokości 80,00 zł za znajomość języka obcego. 

Jaka kwota wynagrodzenia brutto zostanie naliczona pracownikowi za miesiąc pracy? 

A. 1 080,00 zł 
B. 1 100,00 zł 
C. 1 180,00 zł 
D. 1 188,00 zł 

Zadanie 70 

W pisemnym wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas 
nieokreślony pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia oraz  

A. datę rozwiązania umowy. 
B. długość okresu wypowiedzenia.  
C. pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. 
D. informację o prawie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed komisją 

pojednawczą. 
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