
Zawód: piekarz 
Symbol cyfrowy zawodu: 741[02] 
Wersja arkusza: X 

 

EGZAMIN 
POTWIERDZAJ ĄCY KWALIFIKACJE  

ZAWODOWE 

 

741[02]-0X-082 

ETAP PISEMNY 
Instrukcja dla zdaj ącego 

1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 21 stron. Ewentualny brak 
stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:  
− wpisz symbol cyfrowy zawodu, 
− zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 
− wpisz swój numer PESEL, 
− wpisz swoją datę urodzenia, 
− przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na 

karcie. 
3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 

zadań, część II 20 zadań.  
4. Za kaŜde 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 uwaŜnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub 

piórem z czarnym tuszem/atramentem. 
8. Dla kaŜdego zadania podane są cztery moŜliwe odpowiedzi: A, B, C, D. 

Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 

A B C D

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

np. gdy wybrałeś odpowiedź ″A″: 

 
11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. JeŜeli się pomylisz i błędnie 

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

 
12. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi 

na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których 
mowa w punkcie 2 tej instrukcji.  

 
Pamiętaj, Ŝe oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko 
KART Ę ODPOWIEDZI.  

Powodzenia! 

 
CZERWIEC 2008 

 
 
 

Czas trwania 
egzaminu 
120 minut 

 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 

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

Zadanie 1. 
Technologia to nauka  

A. o technice. 

B. o surowcach. 

C. o urządzeniach. 

D. o metodach produkcji. 

Zadanie 2. 
WskaŜ mąkę razową. 

A. Typ 780 

B. Typ 1400 

C. Typ 1500 

D. Typ 2000 

Zadanie 3. 
Materiały pomocnicze stosowane w piekarstwie to 

A. sól i woda. 

B. polepszacze. 

C. nasiona kminku. 

D. folie aluminiowe. 

Zadanie 4. 
Półprodukt wytworzony z wody i mąki Ŝytniej to 

A. ciasto. 

B. zakwas. 

C. rozczyn. 

D. podmłoda. 

Zadanie 5. 
Półprodukt wytworzony z mąki pszennej, wody i droŜdŜy to 

A. kwas. 

B. Ŝurek. 

C. rozczyn. 

D. zaczątek. 
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Zadanie 6. 
Jaki chleb produkuje się z mąki pszennej typ 1850? 

A. śytni. 

B. Razowy. 

C. Graham. 

D. Mieszany. 

Zadanie 7. 
Który z podanych wyrobów naleŜy do grupy pieczywa mieszanego? 

A. Chleb graham. 

B. Rogal maślany. 

C. Chleb zwykły. 

D. Chała zdobna. 

Zadanie 8. 
DroŜdŜe, które nie nadają się do produkcji piekarskiej, charakteryzują się 

A. mazistością. 

B. szorstką rysą. 

C. swoistym zapachem. 

D. przełomem muszlowym. 

Zadanie 9. 
Nieprzyjemny zapach tłuszczu świadczy o jego 

A. zjełczeniu. 

B. wysuszeniu. 

C. dojrzewaniu. 

D. zawilgoceniu. 

Zadanie 10. 
Margarynę przed dodaniem do ciasta naleŜy 

A. odparować. 

B. napowietrzyć. 

C. posiekać z mąką. 

D. roztopić i schłodzić. 
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Zadanie 11. 
Przed dozowaniem droŜdŜy suszonych naleŜy je poddać aktywacji, która polega na 
sporządzeniu mieszaniny  

A. z wodą i solą. 

B. z wodą i mąką. 

C. z mąką i cukrem. 

D. z mlekiem i cukrem. 

Zadanie 12. 
Który z  zabiegów naleŜy zastosować  do jaj przed ich dozowaniem do ciasta? 

A. Schłodzenie. 

B. Ugotowanie. 

C. Dezynfekcję. 

D. Napowietrzenie. 

Zadanie 13. 
Którą z czynności piekarz powinien wykonać jako pierwszą po wyjęciu chleba z pieca? 

A. Krojenie. 

B. Zdobienie. 

C. Pakowanie. 

D. Schładzanie. 

Zadanie 14. 
W czasie fermentacji ulega zwiększeniu 

A. ilość soli. 

B. masa ciasta. 

C. ilość skrobi. 

D. objętość ciasta. 

Zadanie 15. 
Podczas fermentacji rozczynu wydziela się charakterystyczny zapach 

A. alkoholowo-droŜdŜowy. 

B. kwaśno-słodki. 

C. kwaskowaty. 

D. słodki. 
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Zadanie 16. 
Który z podanych zakresów wydajności półproduktu jest właściwy dla Ŝurku? 

A. Od  160% do 180% 

B. Od  180% do 200% 

C. Od  200% do 220% 

D. Od  300% do 400% 

Zadanie 17. 
Po sporządzeniu rozczynu, posypaniu go mąką i odstawieniu do fermentacji, warstwa mąki 
zaczęła równomiernie pękać na całej powierzchni. Świadczy to  

A. o zbyt duŜym dodatku soli. 

B. o zbyt duŜym dodatku cukru. 

C. o prawidłowym przebiegu fermentacji. 

D. o nieprawidłowym przebiegu fermentacji. 

Zadanie 18. 
Schemat przedstawia urządzenie stosowane przy produkcji bułek. Jest to 

A. nóŜ romboidalny do ciasta i wydłuŜania. 

B. zaokrąglarka mechaniczna. 

C. dzielarko-zaokrąglarka. 

D. dzielarka ręczna. 

Zadanie 19. 
Jaki proces zachodzi w pierwszej fazie wypieku? 

A. Wzrost objętości. 

B. Pęcznienie skórki. 

C. Kolorowanie skórki. 

D. Utrwalanie miękiszu. 

Zadanie 20. 
DroŜdŜe naleŜy przechowywać w  temperaturze  

A. od   2 oC  do   4oC 

B. od   5 oC  do   8oC 

C. od   9 oC  do 11oC 

D. od 12 oC  do 15oC 

 



 

Strona 6 z 20 

Receptura na chleb beskidzki 
Surowce Masa [kg] 
1. Mąka Ŝytnia typ 1400 
2. Mąka pszenna typ 750  
3. Sól biała 
4. DroŜdŜe 
5. Mleko odtłuszczone w proszku 
6. Ekstrakt słodowy 
7. Do posypywania desek i koszyczków  
    a) otręby  
    b) mączka ziemniaczana 
8. olej jadalny do smarowania form 

60,00 
40,00 
1,6 - 1,9 
0,5 - 1,0 
4,0 
3,0  
 
do 1,0  
do 0,5 
0,3  

Wydajność średnia przy masie jednostkowej pieczywa: 
Bochenki 0,5 kg (rozrost na deskach) 140% 
Bochenki 0,5 kg (rozrost w koszyczkach) 141% 
Bochenki 0,5 kg (rozrost w formach)142% 
Bochenki 1,0 kg (rozrost na deskach)141% 
Bochenki 1,0 kg ( rozrost w koszyczkach) 142% 
Bochenki 1,0 kg (rozrost w formach) 143% 

 

Zadanie 21. 
Wyciąg mąki jest to 

A. zawartość suchej masy w mące. 

B. stosunek masy mąki do masy otrąb. 

C. ilość pieczywa uzyskana z 1 kg mąki. 

D. ilość kg mąki  uzyskana ze 100 kg zboŜa. 

Zadanie 22. 
Ubytek wypiekowy to inaczej 

A. upiek. 

B. zapiek. 

C. ususzka. 

D. nawaŜka. 

Zadanie 23. 
Zamówiono 64 bochenki chleba popularnego. Ile pojemników naleŜy przygotować na 
wymianę, jeŜeli zamówiony chleb jest pakowany po 8 sztuk do jednego pojemnika? 

A.   6 szt. 

B.   8 szt. 

C. 10 szt. 

D. 16 szt. 

Zadanie 24. 
Na podstawie receptury na chleb beskidzki, określ jaka jest wydajność pieczywa 
koszyczkowego o masie 1kg 
 

A. 140% 

B. 141% 

C. 142% 

D. 143% 
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Uwaga.  Informacje zawarte w schemacie fermentacyjnym - do zadań 25 i 26. 
Schemat fermentacyjny prowadzenia ciasta na chleb wiejski 

Namiar surowców [kg] 
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Zaczątek 

Półkwas 

Kwas 

Ciasto 
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Razem  50 3 50 71,5 1,5 1,5 100 74,5 - - - - 
1) ujęto 4 kg półkwasu do prowadzenia zaczątku  
2) 2 kg mąki Ŝytniej do kształtowania 

Zadanie 25. 
Jaką ilość mąki pszennej naleŜy dodać do kwasu produkując ciasto zgodnie z podanym 
schematem? 

A.   5 kg 

B. 10 kg 

C. 40 kg 

D. 50 kg 

 

Zadanie 26. 
Jak długo naleŜy poddawać fermentacji kwas? 

A. 0,5 godziny. 

B.   1 godzinę. 

C.   3 godziny. 

D. 20 godzin. 
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Uwaga. Informacje zawarte  w recepturze na chleb pułtuski  - do zadań  27 i 28. 

Receptura na chleb pułtuski 
Surowce masa [kg] 

1. Mąka pszenna typ 750 
2. Mąka Ŝytnia typ 720 
3. Sól biała  
4. DroŜdŜe 
5. Mleko odtłuszczone  
6. Płatki ziemniaczane 
7. Do posypywania kęsów ciasta:- kminek lub czarnuszka  
8. Do smarowania kęsów mączka ziemniaczana w postaci kleiku 
10. Do smarowania form olej jadalny 

50 
50 
1,5 
3 
30 litrów 
1 
0,2 – 0,4 
1,5 
0,3 

Wydajność średnia przy masie jednostkowej pieczywa: 
Bochenki 0,5 kg (rozrost w formach) 132% 
Bochenki 1,0 kg (rozrost w formach) 133% 
Dopuszczalne odchylenia 
w razie braku 30 litrów mleka w płynie moŜna stosować mleko odtłuszczone 
w proszku w ilości 2,7 kg 

Zadanie 27. 
Ile kilogramów mleka w proszku naleŜy przygotować do wyprodukowania ciasta z 200 kg 
mąki, w przypadku braku mleka świeŜego? 

A. 1,5 kg 

B. 2,7 kg 

C. 3,4 kg 

D. 5,4 kg 

Zadanie 28. 
Ile foremek trzeba przygotować do wyprodukowania chleba pułtuskiego o masie 
jednostkowej 0,5 kg ze 100 kg mąki? 

A.   76 szt. 

B. 132 szt. 

C. 133 szt. 

D. 264 szt. 

Zadanie 29. 
Określ, ile mąki naleŜy przygotować do wyprodukowania 71kg bułek maślanych, jeŜeli 
wydajność wynosi 142% 

A.   50 kg 

B.   71 kg 

C. 100 kg 

D. 142 kg 
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Zadanie 30. 
Od którego składnika mąki zaleŜy wybór metody prowadzenia ciasta pszennego? 

A. Od ilości wody. 

B. Od jakości skrobi. 

C. Od jakości glutenu. 

D. Od ilości enzymów. 

Zadanie 31. 
Metoda „na Ŝurku” ma zastosowanie przy produkcji ciast 

A. pszennych. 

B. mieszanych. 

C. wyborowych. 

D. cukierniczych. 

Zadanie 32. 
Przy prowadzeniu ciasta pszennego metodą „na podmłodzie”, sól naleŜy dozować do 

A. półkwasu. 

B. podmłody. 

C. ciasta właściwego. 

D. mleczka droŜdŜowego. 

Zadanie 33. 
W jakim rozroście kęs uzyskuje maksymalną objętość? 

A. Słabym. 

B. Pełnym. 

C. Wstępnym. 

D. Normalnym. 

Zadanie 34. 
Który z wyrobów powinien być wypiekany bez zaparowania? 

A. Bułka grahamka. 

B. Chleb sitkowy. 

C. Chałka zdobna. 

D. Chleb razowy. 
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Zadanie 35. 
Bułki poznańskie  o masie jednostkowej 0,1 kg naleŜy wypiekać 

A. bez zaparowania. 

B. po usunięciu pary. 

C. w atmosferze pary. 

D. po krótkim zaparowaniu. 

Zadanie 36. 
Które z podanych urządzeń jest wykorzystywane do dzielenia ciasta pszennego na kęsy? 

A. Dzielarka. 

B. Miesiarka. 

C. Formierka. 

D. Kształtownica. 

Zadanie 37. 
Do kształtowania wyrobów pszennych wykorzystuje się 

A. dzielarkę. 

B. miesiarkę. 

C. rogalikarkę. 

D. przesiewacz. 

Zadanie 38. 
Ubytek wypiekowy słuŜy do kontroli stanu 

A. zakaŜenia wyrobu. 

B. technicznego pieca. 

C. wypieczenia wyrobu. 

D. higienicznego piekarni. 

Zadanie 39. 
Po zakończeniu wypieku okazało się, Ŝe chleb ma kształt kulisty, małą objętość, 
charakterystyczne pęknięcia z wypływami miękiszu. Świadczy to o 

A. uŜyciu mąki z ziarna wilgotnego. 

B. niepełnym rozroście kęsów ciasta. 

C. zbyt długim rozroście kęsów ciasta. 

D. uŜyciu mąki z ziarna przesuszonego. 
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Zadanie 40. 
Brak symetrii w wyrobach piekarskich i uszkodzenia mechaniczne zalicza się do wad 

A. barwy. 

B. kształtu. 

C. zapachu. 

D. miękiszu. 

Zadanie 41. 
O zaraŜeniu pieczywa bakteriami choroby ziemniaczanej świadczą 

A. białe wykwity na skórce. 

B. odstająca skórka pieczywa. 

C. większa kwasowość pieczywa. 

D. kleisty miękisz i ciągnące się nitki. 

 

Uwaga. Informacje zawarte w tabeli  - do zadań 42 i 43 

Ilość składników odŜywczych w 100 g wybranych rodzajów pieczywa: 

Rodzaj pieczywa 
Wartość 

energetyczna 
[kcal] 

Białka 
[g] 

Tłuszcze 
[g] 

Węglowodany 
[g] 

Sole 
mineralne 

[mg] 

Witaminy 
[mg] 

Chleb pszenny 248 7 1 53 130 1,03 
Chleb Graham 245 8 2 49 295 2,93 
Chleb chrupki 368 8 2 80 362 1,66 
Chleb Ŝytni razowy 233 5 2 49 289,5 0,98 
Rogale maślane 235 6 6 52 108 1,05 
Herbatniki, krakersy 459 12 12 61 352 1,59 

Zadanie 42. 
Wartość energetyczna 1 bochenka chleba razowego o masie jednostkowej 1kg wynosi 

A. 1 165 kcal 

B. 2 330 kcal 

C. 2 350 kcal 

D. 3 680 kcal 

Zadanie 43. 
Ile mg soli mineralnych zawiera 100 g rogali maślanych? 

A. 108 mg 

B. 176 mg 

C. 352 mg 

D. 704 mg 
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Zadanie 44. 
W jaki sposób jest przywracana sypkość zbrylonej mące? 

A. Przez nawilŜanie. 

B. Przez podgrzewanie. 

C. Przez wychładzanie. 

D. Przez napowietrzanie. 

Zadanie 45. 
W okresie letnim w celu zapobiegania chorobie ziemniaczanej  pieczywa pszennego, podczas 
jego produkcji dodaje się 

A. Ŝurek. 

B. polepszacz. 

C. witaminę E. 

D. antyutleniacz. 

Zadanie 46. 
Do gaszenia palącej się instalacji elektrycznej naleŜy uŜyć 

A. koca gaśniczego. 

B. gaśnicy pianowej. 

C. hydronetki wodnej. 

D. gaśnicy proszkowej. 

Zadanie 47. 
Urządzenia ryglujące w miesiarce zabezpieczają przed 

A. przesuwaniem się dzieŜy. 

B. wyrzuceniem ciasta z dzieŜy. 

C. przeładowaniem dzieŜy ciastem. 

D. poraŜeniem prądem elektrycznym. 

Zadanie 48. 
Podczas konserwacji miesiarki pracownik uległ poraŜeniu prądem. NajwaŜniejszą czynnością 
dla świadków tego zdarzenia jest w pierwszej kolejności 

A. usunięcie obudowy miesiarki. 

B. sprawdzenie uziemienia miesiarki. 

C. odłączenie miesiarki od źródła prądu. 

D. zatrzymanie elementów ruchomych. 



 

Strona 13 z 20 

Zadanie 49. 
Który ze środków ochrony osobistej powinien zastosować pracownik przy przesiewaniu 
mąki? 

A. Siatkę ochronną. 

B. Okulary ochronne. 

C. Rękawice termiczne. 

D. Maskę przeciwpyłową. 

 

Zadanie 50. 
Podczas zaparowania komory wypiekowej piecowy oparzył dłoń parą. Jak powinien postąpić 
niezwłocznie po oparzeniu? 

A. Przemyć dłoń jodyną. 

B. NałoŜyć na oparzoną skórę krem. 

C. Schłodzić oparzoną dłoń zimną wodą. 

D. Zdezynfekować oparzoną skórę spirytusem. 

 

Część II 

Zadanie 51. 
Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła 

A. umowę o pracę. 

B. umowę o dzieło. 

C. umowę zlecenia. 

D. umowę agencyjną. 

 

Zadanie 52. 
W celu ustalenia wysokości naleŜnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza 
w kaŜdym miesiącu  

A. ZUS-ZUA 

B. ZUS-DRA 

C. VAT-7 

D. NIP-1  
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Zadanie 53. 
Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku 
zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów wyniósł 7 200 000 zł (w przeliczeniu 1 870 130 euro).  
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest  

A. mikroprzedsiębiorcą. 

B. małym przedsiębiorcą. 

C. średnim przedsiębiorcą. 

D. duŜym przedsiębiorcą. 

 

Zadanie 54. 

 
Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do 

A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. 

C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. 

D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.  

Art. 104.  
Za mikroprzedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, (…) 

Art. 105. 
Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, (…) 

Art. 106. 
Za średniego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, (…) 
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Ilość produktu 
oferowanego przez 

producentów  
w szt. 

Cena 
produktu 
w zł/szt. 

Ilość produktu 
nabywanego przez 

konsumentów 
w szt. 

100 50 500 
200 52 400 
300 54 300 
400 56 200 
500 58 100 

 

Zadanie 55. 
Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy  
firmy Y, naleŜy sporządzić 

 Nazwa dokumentu Wybrane informacje zawarte w dokum encie 

 A. weksel własny przyrzeczenie jego wystawcy, Ŝe w określonym czasie 
i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę 

 B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi 

 C. polecenie przelewu polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku 
bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy 

 D. deklaracja podatkowa zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który 
naleŜy rozliczyć z urzędem skarbowym 

Zadanie 56.  
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 
zamierza złoŜyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji 
zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić. 

 A. PIT - 36 
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ 
STRATY) W ROKU PODATKOWYM   Formularz przeznaczony jest dla osób, które 
osiągnęły dochody (poniosły straty) z działalności gospodarczej opodatkowanej na 
zasadach ogólnych. 

 B. PIT – 36L 
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ 
STRATY) W ROKU PODATKOWYM Formularz przeznaczony dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową 19%. 

 C. PIT – 16A 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, 
ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ 
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO Formularz 
przeznaczony dla podatników osiągających przychody opodatkowane  
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. 

 D. PIT - 28 

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI 
DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEśNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH  ZA ROK PODATKOWY Formularz przeznaczony dla 
osób prowadzących działalność opodatkowaną  ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. 

Zadanie 57. 
Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ 
cenę równowagi rynkowej tego produktu. 

A. 50 zł 

B. 52 zł 

C. 54 zł 

D. 56 zł 
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Zadanie 58. 

 

W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące 

A. okresu zatrudnienia. 

B. wysokości wynagrodzenia. 

C. danych pracodawcy. 

D. daty rozpoczęcia pracy. 

 

Zadanie 59. 

 
Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej 
gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. 
 
Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu 
kodeksu moŜe być zatrudniona jako pracownik młodociany. 

A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. 

B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. 

C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. 

D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. 

HURTOWNIA „BAJA” Sp. z o.o.                                                 Katowice, dnia 02.01.2008 r. 
ul. Kwiatowa 3  
40-980 Katowice 
REGON 932702000 

Umowa o prac ę na okres próbny 
    
zawarta w dniu 02.01.2008 r. między Hurtownią „BAJA” Sp. z o.o. w Katowicach reprezentowaną 
przez Prezesa Annę Gajowiak zwaną dalej Pracodawcą, a Panem Janem Kowalskim, PESEL 
68120300000, zamieszkałym ul. Polna 5, 40-900 Katowice, zwanym dalej Pracownikiem. 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta na okres próbny, od dnia 02.01.2008 do dnia 02.04.2008. 
Termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2008 r.  

§ 2 
Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

� rodzaj umówionej pracy: sprzedawca; 
� miejsce wykonywania pracy:  Hurtownia „BAJA” Sp. z o.o.; 
� wymiar czasu pracy: pełny etat; 
� wynagrodzenie brutto w wysokości: 

§ 3 
KaŜda ze stron oświadcza, Ŝe zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości 
i wykonania, a takŜe otrzymała po jednym egzemplarzu umowy. 
              Prezes 

Jan Kowalski                                                                              Anna Gajowiak 

02.01.2008         
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Zadanie 60. 
Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje  

A. prezydent miasta.  

B. dyrektor urzędu pracy.  

C. naczelnik urzędu skarbowego. 

D. dyrektor urzędu statystycznego. 

Zadanie 61. 

 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej 
przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego.  

A.     80,36 zł 

B.     83,64 zł 

C.   233,30 zł 

D. 1523,00 zł 

Zadanie 62. 
Autoryzowany Salon Samochodowy 

w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko 
specjalisty ds. sprzedaŜy samochodów. 

Wymagania kwalifikacyjne: 
� wykształcenie minimum średnie, 
� umiejętność obsługi komputera, 
� dobra prezencja, 
� umiejętność nawiązywania kontaktów, 
� prawo jazdy kat. B, 
� duŜa odporność na pracę w stresie. 

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła  

A. zasadniczą szkołę zawodową i ma prawo jazdy kat. B. 

B. technikum handlowe i obsługuje komputer. 

C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. 

D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. 
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Zadanie 63. 

Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej 

A. spółki jawnej.  

B. osoby fizycznej.  

C. spółki komandytowej.   

D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zadanie 64. 
Który dokument jest niezbędny przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu 
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaŜy? 

A. Karta gwarancyjna. 

B. Instrukcja obsługi. 

C. Paragon fiskalny. 

D. Oświadczenie klienta. 

Zadanie 65. 
Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania 
przez niego składek na ubezpieczenie 

A. rentowe. 

B. zdrowotne. 

C. emerytalne. 

D. chorobowe. 

Katowice, dnia 1 marca 2008 r.
 

Urząd Miasta Katowice 
Wydział Działalno ści Gospodarczej  

 
WNIOSEK 

o dokonanie wpisu do ewidencji działalno ści gospodarczej  

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 
Imię i nazwisko:    Jan Kozdrowicz 
Nazwa przedsiębiorstwa:   Sklep warzywny 
 

2. Oznaczenie miejsca zamieszkania:   40-000 Katowice, ul. Kwiatowa 5 
 
3. Siedziba przedsiębiorcy:    40-000 Katowice, ul. Owocowa 75 
 
4. Określenie przedmiotu wykonywanej 
 działalności gospodarczej zgodnie  
z Polską    Klasyfikacją Działalności:   5221. Z – sprzedaŜ detaliczna owoców  
                                                                        i warzyw 
 
5. Miejsce wykonywania działalności:   40-000 Katowice, ul. Owocowa 75 
 
6. Data rozpoczęcia działalności  
gospodarczej:     01-04-2008 r. 
 
7. Numer, data i miejsce wydania  
dowodu osobistego:     ABF 1111  1-02-2006 r.    
      w Chorzowie 
8. Numer ewidencyjny PESEL:    80020400333 
        

   Jan Kozdrowicz 
      /podpis zgłaszającego/ 
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UMOWA   
 

zawarta w dniu 01.03.2008 r.  pomiędzy Firmą „Amex” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Wzorcowej 12, którą reprezentuje Pan Jan Kowalski, zwaną dalej Zamawiającym, a Panią Wandą 
Nosoń, zamieszkałą przy ul. Wzorcowej 25, 00-950 Warszawa, zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na: 
Przygotowaniu opinii na temat zarządzania personelem w Firmie „Amex” Sp. z o.o.  

§ 2 
Wykonanie dzieła będzie odbywać się w terminie od 01.03.2008 do 15.06.2008. 

§ 3 
Odbiór dzieła nastąpi 15.06.2008 w siedzibie Firmy„Amex” Sp. z o.o. na podstawie protokołu odbioru. 

§ 4 
Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3000,00 PLN brutto (słownie: 
trzy tysiące złotych). Wynagrodzenie będzie płatne gotówką. 

(…) 

Zadanie 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. 

A. Umowa o pracę.   

B. Umowa o dzieło.  

C. Umowa  zlecenia. 

D. Umowa o pracę nakładczą. 

 

Zadanie 67. 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu 
miesiąca 5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie 

A. 1 400 zł 

B. 1 500 zł 

C. 1 600 zł 

D. 1 700 zł 

 

Zadanie 68. 
Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca 

A. nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego 
orzeczenia lekarskiego. 

B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku 
pracy. 

C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w Ŝądanym terminie. 

D. nie przyznał mu premii.  
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Piaseczno, 02.03.2008 r. 
 

     FAKTURA VAT 131/03/08   Oryginał/Kopia* 
 
SPRZEDAWCA:      NABYWCA:   
„XYZ”        TRIAL S.C. 

Nazwa PKWiU 
Symbol 

jm. 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
bez podatku  

Wartość 
towaru 
(usługi) 

bez 
podatku  

Stawka 
podatku 

(%) 

Kwota 
podatku 

Wartość 
towaru 

(usługi) wraz  
z podatkiem 

1. PodłoŜe 
do warzyw 

40162290 kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 

2. Trawa 
gazonowa 4044083 kg 12 11,00 132,00 22 29,04 161,04 

    Razem: 152,00 x 30,44 182,44 

    w tym:  zw   

     132,00 22 29,04 161,04 

     20,00 7 1,40 21,40 
Do zapłaty:182,44 zł              Sposób zapłaty: przelew                         Termin zapłaty: 16.03.2008 r. 

( ...) 

Zadanie 69. 
Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla 
stawki 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.     1,40 zł 

B.   29,04 zł 

C.   30,44 zł 

D. 161,04 zł  

Zadanie 70. 
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany 
wydać pracownikowi  

A. akta osobowe. 

B. świadectwo pracy. 

C. kartę wynagrodzeń. 

D. pełną dokumentację pracowniczą. 

 



 


