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INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN CZELADNICZY 
 

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: 
 

1. ETAP PRAKTYCZNY 

2. ETAP TEORETYCZNY 

 

ETAP PRAKTYCZNY 

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu 
praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni. Zdający wykonuje 8 zadań 
egzaminacyjnych. 

 
Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć: 

1. skierowanie na egzamin praktyczny; 
2. dowód tożsamości (przedkłada również na egzaminie teoretycznym); 
3. stosowną odzież roboczą; 
4. własne narzędzia, 
5. aktualną książeczkę zdrowia sanitarno-epidemiologiczną.  

 

 

 

  

NAZWA 
ZAWODU 

TREŚĆ ZADANIA 

P
IE

K
A

R
Z 

1. Dzielenie i ważenie ciasta pszennego na bułkę zwykłą. 

2. Dzielenie pres na kęsy na dzielarce. 

3. Ręczne formowanie bułki zwykłej. 

4. Układanie bułki zwykłej na blachy i przeprowadzenie procesu fermentacji. 

5. Przygotowanie do wypieku i wypiek bułek pszennych zwykłych. 

6. Wykonanie ręczne chałek. 

7. Wykonanie ręczne rogali. 

8. Wypiek wyrobów półcukierniczych. 
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ETAP TEORETYCZNY 
 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: PISEMNEJ I USTNEJ 

I. Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zamknięte z zakresu następujących 
tematów: 

1. Rachunkowość zawodowa. 
2. Dokumentacja działalności gospodarczej. 
3. Rysunek zawodowy. 
4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
5. Podstawowe zasady ochrony środowiska. 
6. Podstawowe przepisy prawa pracy. 
7. Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. 

Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, 
z których jedna jest prawidłowa.  
Czas trwania wynosi od 45 do 210 minut. 
 

II. Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu następujących 
tematów: 

 
1. Technologia  
2. Maszynoznawstwo 
3. Materiałoznawstwo 

 
Zdający losuje zestaw trzech pytań do każdego z trzech tematów – łącznie odpowiada na 9 pytań w części ustnej 
egzaminu.  
Czas trwania wynosi maksymalnie 30 minut. Zdający ma dodatkowo 10 minut na zapoznanie się z treścią pytań 
egzaminacyjnych. 
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-PIEKARZ-751204 -EGZAMIN CZELADNICZY- 
BANK PYTAŃ ETAP TEORETYCZNY USTNY 

I TECHNOLOGIA 

1. Jak długo powinno trwać mieszanie ciasta pszennego i żytniego? 

2. Jakie znasz środki spulchniające? 

3. Jak przygotowujemy drożdże do sporządzania ciasta? 

4. W jaki sposób prowadzi się kwas? 

5. Na czym polega metoda skrócona prowadzenia fermentacji ciast żytnich? 

6. Jak rozpoznasz, czy zaczyn jest dojrzały, czy jeszcze za młody? 

7. Czy zawsze stosujemy te same dawki soli? Od czego zależą i jakie ma znaczenie. 

8. Na czym polega odmładzanie ciast pszennych? 

9. Jakie są rodzaje mąki i co to jest typ mąki? 

10. W jaki sposób przyśpieszyć fermentacje drożdży? 

11. Omów prowadzenie ciasta pszennego metodą bezpośrednią uwzględniając dozowanie drożdży, temperaturę 

ciasta, konsystencję ciasta i technikę mieszania? 

12. Przygotowanie i dozowanie dodatków takich jak drożdże, sól, tłuszcz? 

13. Przygotowanie i dozowanie mąki? 

14. Wymień metody prowadzenia ciast pszennych, podaj wady i zalety? 

15. Jakie znaczenie ma przesiewanie maki? 

16. Ile należy stosować soli na 100kg mąki do ciast żytnich? Gdzie jest większy udział soli, w pieczywie pszennym 

czy żytnim? 

17. Ile procent mąki pszennej może zawierać pieczywo żytnie? 

18. Podaj zakres temperatury wypieku chleba mieszanego? 

19. Jakie znasz metody prowadzenia ciast mieszanych? 

20. Czy można prowadzić wypiek kęsów ciasta smarowanych jajkiem w komorze nasyconej parą? 

21. W jaki sposób możemy przyspieszyć ukwaszanie zakwasu? 

22. Omów czynniki wpływające na rozrost pieczywa?  

23. Omów znaczenie pary przy wypieku chleba i bułek. 

24. Jaka to grupa pieczywa pszennego, w którym udział tłuszczu i cukru nie przekracza 3% na 100kg mąki? 

25. Jaka to grupa pieczywa pszennego, w którym udział tłuszczu i cukru waha się w granicach 3-15% na 100kg 

mąki? 

26. Podaj metody prowadzenia ciasta na chleb „Graham”. 

27. Przygotowanie ciasta do wypieku. 

28. Wymień podstawowe etapy produkcji pieczywa? 

29. Co to jest choroba ziemniaczana „Nitkowiec”, omów sposoby jej zapobiegania oraz postępowanie w razie 

rozprzestrzenienia jej w piekarni? 

30. Wymień procesy zachodzące w czasie wypieku pieczywa. 

31. Czy z mąki pochodzącej ze zboża porośniętego można upiec chleb i na co trzeba zwracać uwagę? 

32. Wymień przyczyny zakalca w chlebie? 

33. Jaka jest zasada prowadzenia ciast żytnich? Na czym polega. 

34. Jakie występują wady i choroby pieczywa? 

35. Które ciasto – pszenne czy żytnie wyrobi się szybciej i dlaczego? 

36. Jaka jest naważka kęsa ciasta w stosunku do gotowego wyrobu? 

37. Co rozumiesz przez określenia przebijanie i leżakowanie ciasta? 
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38. Wymień grupy pieczywa i scharakteryzuj ich podział. 

39. Jakie rozróżniamy wady chleba? Omów sposób ich powstawania i zapobiegania 

40. Jakie są sposoby zapobiegania chorobom pieczywa zakażenia laseczką (lasecznik) lub pleśnią? 

41. Podziel pieczywo pszenne na grupy? 

42. Co nazywamy procesem technologicznym? 

43. Co wiesz o chorobach pieczywa, sposobie zapobiegania i zwalczania? 

44. Podstawowe walory pieczywa? 

45. Wymień składniki chemiczne mąki. 

II MASZYNOZNAWSTWO 

1. Omów działanie krajalnicy do chleba i wymień podstawowe rodzaje krajalnic. 

2. Wymień czynniki grzewcze w piecach piekarskich. 

3. Jakie urządzenia powinny znajdować się w ciastowni? 

4. Omów samochód do transportu pieczywa? 

5. Jakie urządzenia kontrolno – pomiarowe powinny znajdować się w magazynie mąki? 

6. Omów podział dozowników mąki. 

7. W jakich warunkach stosuje się podgrzewanie mąki i jej schładzanie? 

8. Omów najprostsze urządzenia w magazynach mącznych. 

9. Jakie korzyści techniczne osiąga piekarnia składając mąkę luzem. 

10. Jak się dzieli instalacje transportu pneumatycznego  w piekarniach? 

11. Jak się dzieli dzielarki do ciasta ze względu na sposób odmierzania kęsów? 

12. Jakie czynności regulacyjne należy wykonać w czasie pracy komory rozrostowej linii? 

13. Jak dzielimy piece piekarnicze ze względu na sposób ogrzewania? 

14. Omów różnice między tradycyjnym przewozem mąki i przewozem luzem. 

15. Jak dzieli się dzielarki do ciasta ze względu na wydajność? 

16. Omów sposoby rozrostu i nawilżania ciasta. 

17. Jak dzielimy piece piekarnicze ze względu na sposób ogrzewania? 

18. Jakie czynności wykonuje się w magazynie wyrobów gotowych i do czego on jest przeznaczony. 

19. Scharakteryzuj pomieszczenie – magazyn mąki.  

20. Jakie znasz typy mieszarek do ciast. 

21. Omów mieszarkę spiralną do ciasta z dzieżą ruchomą. 

22. Jakie znasz rodzaje dzielarek do bułek? 

23. Omów sposób transportu i magazynowania mąki. 

24. Jakim warunkom powinien odpowiadać magazyn mączny? 

25. Jakie urządzenia powinny znajdować się w ciastowni? 

26. Wymień urządzenia dozujące przy wyrobie ciasta. 

27. Jak się nazywa najprostsze urządzenie do przygotowania wody technologicznej oraz podaj jego 

charakterystykę. 

28. Omów działanie pieców cyklotermicznych. 

29. Omów budowę i działanie pieca obrotowego. 

30. Omów podział dzielarek do ciasta zależnie od sposobu tłoczenia. 

31. Jak dzielimy piece ze względu na budowę trzonu? 

32. Omów działanie i zastosowanie mieszaczy wody? 

33. Omów budowę i zasady działania przesiewaczy do mąki.  

34. Co to są rurki Perkinsa w piecu piekarskim? 

35. Jakie są podstawowe zalecenia przy eksploatacji przesiewaczy? 
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36. Na czym polega aktywacja drożdży i co przez to osiągamy? 

37. Co składa się na linię do produkcji chleba? 

38. Wymień sprzęt i urządzenia do rozrostu ciasta. 

39. Wymień rodzaje pieców piekarskich zaczynając od najstarszego. 

40. Jaki jest cel przesiewania mąki i jakie są rodzaje przesiewaczy? 

41. Omów podział mieszarek do ciasta. 

42. Omów działanie dwutaśmowej zaokrąglarki do ciasta? 

43. Co wiesz o znakownicach do znakowania bułek? 

44. Jak dzielimy silosy do przechowywania mąki w piekarniach? 

45. Jak dzielimy urządzenia do rozrostu ciasta? 

III MATERIAŁOZNAWSTWO 

1. Z czego produkowany jest cukier? 

2. Czy wszystkie mąki musimy przesiewać? 

3. Co to są otręby i ich zastosowanie w piekarnictwie? 

4. Jakie znasz środki słodzące w produkcji piekarskiej? 

5. Jakie znasz rodzaje twarogów? 

6. Podaj warunki przechowywania tłuszczu. 

7. Podaj warunki przechowywania soli? 

8. W jakich warunkach powinny być przechowywane drożdże? 

9. Ile powinna wynosić standardowa wilgotność mąki? 

10. Wymień różnice pomiędzy mąką pszenną a żytnią, ocena organoleptyczna. 

11. Omów przygotowanie jaj do wybijania. 

12. Co to są płatki ziemniaczane i do czego służą? 

13. Jakie szkodniki mogą występować w magazynach mącznych? 

14. Do czego używany jest proszek jajeczny? 

15. Jakie znacz nasiona stosowane w produkcji piekarskiej? 

16. Jaka maksymalna wilgotność powinna być w mące do produkcji? 

17. W jakich warunkach należy przechowywać  tłuszcze? 

18. Co to są otręby i ich zastosowanie w piekarnictwie? 

19. Wymień przetwory owocowe stosowane w piekarnictwie. 

20. Wymień rodzaje tłuszczy. 

21. Co to jest dojrzewanie mąki? 

22. Co to jest typ mąki i jakie typy są ogólnie stosowane? 

23. Wymień surowce wchodzące w skład ciasta drożdżowego. 

24. Jakie wartości odżywcze zawiera pieczywo? 

25. Jakie znasz sposoby badania organoleptycznego pieczywa? 

26. Na czym polega organoleptyczna ocena surowca lub gotowego wyrobu? 

27. Z jakiej mąki wyrabia się bułki grahamki? 

28. W jakim celu stosujemy palety podłogowe i ścienne w magazynie? 

29. Do czego używa się kwasu mlekowego spożywczego? 

30. Wymień składniki chemiczne mąki. 

31. Wymień czynniki wpływające na magazynowanie surowców. 

32. Na podstawie czego określa się typ mąki? 

33. Co to jest wartość wypiekowa mąki? 

34. Jakie znasz tłuszcze zwierzęce używane w piekarnictwie? 



 

7
 

35. Co to są drożdże? 

36. Czy można stosować polepszacze i jakie mają znaczenie? 

37. Omów wady pieczywa oraz przyczyny ich powstawania. 

38. Omów zasady gospodarowania surowcami zgodnie z terminem przydatności. 

39. Omów role i znaczenie cukru w cieście. 

40. O czym informuje typ maki? 

41. Omów budowę ziarna pszenicy. 

42. Jakie informacje powinny znajdować się na opakowaniu surowca? 

43. Co to są kultury starterowe? 

44. Jakie wady ma chleb bez soli (oprócz smaku)? 

45. Co to jest ubytek wypiekowy? 

 

BANK PYTAŃ ETAP TEORETYCZNY PISEMNY 

I RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA 
1. Ile sztuk bułek wyborowych o wadze jednostkowej 0,10 kg wyprodukujemy z 50 kg mąki przy średnim 

przypieku 125?  

2. Ile czasu ( podaj w minutach) potrzeba na odpieczenie 1800 szt. chleba, skoro odpieczenie 360 szt. trwa 

50 minut?   

3. Za 5 kg soli zapłacono 6 zł. Ile trzeba zapłacić za 45 kg?  

4. Oblicz, jaki procent stanowi liczba 25 w 100.  

5. Ile sztuk chleba zwykłego o wadze 500g otrzymamy z 300 kg mąki o wydajności 134,5 kg: 

6. W 1 kg towaru znajduje się 120 sztuk Ile waży 30 sztuk towaru: 

7. Z 200 kg mąki uzyskano 290 kg chleba. Oblicz wydajność tej mąki: 

8. Ile mąki zużyjemy do przygotowania 500 kg ciasta o wydajności 125%? 

9. Oblicz ile mąki należy zużyć do 40% podmłody dla ciasta przygotowanego ze 120 kg mąki. 

10. Za 12 kg cukru zapłacono 42 zł. Ile kosztował 1 kg cukru ? 

11. Ile litrów wody mieści się w 1 m   ? 

12. Oblicz jakim procentem liczby 200 jest liczba 10.  

13. Pracownik przepracował w miesiącu 150 godzin. jego stawka godzinowa wynosi 8 zł. Jakie otrzyma 

wynagrodzenie jeżeli wszystkie potracenia stanowią 30 % jego zarobków? 

14. Ile potrzeba mąki do wykonania 187 kg kwasu o wydajności 170. 

15. Receptura przewiduje użycie 3 kg cukru do wykonania 100 kg ciasta. Ile potrzeba cukru do wykonania 350 kg 

ciasta? 

16. Ile potrzeba mąki do wyprodukowania 800 szt. Chleba o wadze 0,5 kg, jeżeli wydajność ciasta wynosi 131 ? 

17. Ile czasu ( podaj w minutach) potrzeba na odpieczenie 1500 szt. Bułek, skoro na odpieczenie 300 szt. 

Potrzeba 15 minut?   

18. Za 85 kg drożdży zapłacono 187 złoty. Ile trzeba zapłacić za 140 kg. 

19. Ile należy pobrać mąki pszennej typ 550 do wyprodukowania 126 kg bułki paryskiej, gdzie wydajność wynosi 

126 kg.  

20. Ciastowy ma sporządzić ciasto właściwe o temperaturze początkowej 28°C, gdzie współczynnik wynosi 52. 

Temperatura mąki 21°C. Temperatura grzania ciasta przez mieszanie 4°C. Jaką temperaturę powinna mieć 

woda: 

21. Ile kilogramów gotowego wyrobu otrzymamy ze 100 kg mąki na bułki zwykłe o wadze 50g: 
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22. Na 100 kg mąki przy produkcji chałek zużywamy 8 kg margaryny. Oblicz, ile potrzebujemy margaryny 

do wyprodukowania chałek w ilości 72 kg przy wydajności 144 kg: 

23. Oblicz ciężar kęsa (presa) ciasta na rogale mleczne 60 g w ilości 30 sztuk zakładając stratę wypieku 18%: 

24. W świeżym chlebie jest 36% wody. Ile wody znajduje się w 80 dag chleba: 

25. Piekarnia zużywa rocznie mąki za 24.000zł, a za jej dostarczenie płaci 140zł miesięcznie. Jaki koszt ponosi 

właściciel zakładu rocznie za zakup mąki? 

26. Pewien piekarz spłacił 70% długu, co stanowiło 2.730 zł. Ile złotych wynosił dług? 

27. Chleb waży o 30% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki? 

28. Cena towaru, który kosztował 140 zł podniesiono o 15 %. Jaka jest nowa cena towaru? 

29. Na 1 m  powierzchni wypiekanej pieca można upiec 18 szt. chleba. Ile można upiec chleba w piecu 

o powierzchni wypiekowej 18  m ? 

30. Pracownik przepracował w miesiącu 184 godz. Stawka za jedną roboczogodzinę wynosi brutto 6,50 zł. Oblicz 

wynagrodzenie netto, które otrzyma pracownik jeśli zostanie potrącony tylko podatek w wysokości 19 %.  

31. Piekarz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1600,00 zł. W ciągu miesiąca pobrał zaliczkę w wysokości 

30 % wynagrodzenia. W jakiej wysokości otrzyma wynagrodzenie? 

32. Oblicz ilość wody przypadającej na 100 kg mąki, jeżeli do wytworzenia ciasta zużyto 90 litrów wody i 180 kg 

mąki.  

33. Ciasto na chleb mieszany wyprodukowano ze 120 kg mąki. Udział mąki pszennej wynosi 60%, a żytniej 

pozostałą cześć. Wylicz ile kg mąki żytniej zużyto? 

34. Piec ma cztery komory. Na jedną komorę nasadzamy 150szt. bułek. Nasadzanie odbywa się co 20 minut. Jak 

długi będzie czas wypieku 1800szt. bułek: 

35. Oblicz ciężar kęsa (presa) ciasta na bułki pszenne 50g w ilości 30szt. Zakładając stratę przy wypieku 18%: 

36. Ile należy pobrać z magazynu mąki pszennej t 650 do wyprodukowania bułek pszennych zwykłych o wadze 

50 g w ilości 3.000 sztuk, gdzie przypiek wynosi 126,5 kg: 

37. Młyn przesłał do piekarni mąkę o wartości 16.000 zł i udzielił 15% rabatu. Jaką kwotę musi zapłacić piekarnia 

za dostarczony towar? 

38. Przy przemiale zboża rozkusz stanowi 2,5%, a otręby 15% ciężaru zboża. Ile trzeba zemleć zboża, aby 

otrzymać 2,4 tony mąki? 

39. Ile wyniesie podatek VAT w wysokości 23 % od kwoty 400,00 zł. 

40. Pracownik pracował w zakładzie 24 dni. Jego wynagrodzenie na dzień wynosiło 70,00 zł + 10 % premii. Jakie 

wynagrodzenie otrzymał pracownik? 

41. Miesięczny obrót w zakładzie wynosi 9.500,00 zł., zysk z prowadzonej działalności to kwota 2,375 zł. Oblicz 

jaki to procent? 

42. Piec wrzutowy do wypieku 200 szt. chleba zużywa 5 litrów oleju opałowego. Ile litrów oleju opałowego 

trzeba zużyć do wypieku 16.400 szt. chleba? 

II DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Podanie o przyjęcie do pracy piszemy do: 

2. NIP (numer identyfikacji podatkowej) nadaje następująca instytucja: 

3. Referencje to: 

4. Umowę o pracę podpisuje: 

5. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza się: 

6. REGON oznacza: 

7. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność gospodarczą jest: 

8. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie musi zawierać: 
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9. Umowa o pracę określa:  

10. Którego z wymienionych elementów nie musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika? 

11. Dokumenty w sprawach pracowniczych powinny być sporządzone: 

12. CV (Curriculum Vitae) to:  

13. Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika: 

14. Poszukujący pracy nie musi składać pracodawcy, który go zatrudnia: 

15. Jeżeli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, to: 

III RYSUNEK ZAWODOWY 

1. Rodzaje pieców. 

2. Rodzaje wypieków. 

3. Rodzaje i zastosowanie urządzeń używanych w piekarnictwie. 

4. Typy miesiarek 

5. Rodzaje ziaren. 

6. Typy mąki. 

7. Rodzaje figur. 

8. Czym zakończone są linie wymiarowe? 

9. Jakim symbolem oznacza się na rysunku średnicę? 

10. Jakim symbolem oznacza się na rysunku promień? 

11. Podstawową jednostką długości stosowaną przy wymiarowaniu rysunku technicznego jest: 

12. Do produkcji chleba baltonowskiego przedstawionego na rysunku należy użyć mąki: 

13. Co to jest szkic? 

14. W jakich jednostkach podaje się wymiary kątów? 

15. Poniższy rysunek przedstawia przygotowanie do wykonania: 

16. W stosunku do formatu A4, arkusz formatu A3 ma powierzchnię: 

17. Poniższy schemat technologiczny przedstawia prowadzenie kwasów metodą: 

18. Co to jest wymiarowanie rysunku? 

19. Co to są wymiary gabarytowe? 

20. Krawędzie widoczne zaznaczamy linią: 

21. Koło o średnicy 10 cm narysowane w skali 1:2 będzie miało promień: 

22. Jaki proces przedstawia ilustracja? 

IV PRZEPISY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku należy: 

2. Urządzenie elektryczne pod napięciem gasimy: 

3. Jak powinien zachowywać się pracownik przed rozpoczęciem pracy? 

4. Do czego służy opaska uciskowa: 

5. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się: 

6. Co to jest wypadek przy pracy: 

7. Czy można dopuścić pracownika do pracy bez odzieży ochronnej? 

8. Oparzoną  rękę w pierwszej kolejności należy: 

9. Do środków ochrony indywidualnej pracownika zaliczamy: 

10. Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy? 

11. Choroba zawodowa wywoływana jest: 

12. Poparzenie którego stopnia jest najcięższe: 
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13. Czy pracownik jest zobowiązany powiadomić natychmiast właściciela zakładu o każdym wypadku przy pracy: 

14. Rozróżniamy gaśnice: 

15. Napięcie zasilania kanałowej lampy przenośnej powinno wynosić: 

16. Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należą: 

17. Jaką  gaśnicą  wolno gasić urządzenia elektryczne pod napięciem? 

18. Osobą odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest: 

19. Obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej spoczywa na: 

20. Gdzie, w zakładzie pracy, powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy? 

21. Jakie badania powinien wykonać pracownik przed przystąpieniem do pracy? 

22. Która instrukcja powinna znajdować się przy każdej maszynie? 

23. Czy można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego, 

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy? 

24. Jakie zdarzenie nazywamy wypadkiem przy pracy? 

25. Czy wszyscy zatrudnieni w zakładzie pracy pracownicy muszą uczestniczyć w szkoleniach bhp? 

26. Czy pracownik ma obowiązek natychmiast powiadomić pracodawcę o każdym wypadku zaistniałym 

w zakładzie pracy? 

27. Jakie szkolenie z zakresu bhp powinien odbyć pracownik przed przystąpieniem do pracy? 

28. Kto kieruje pracowników na obowiązkowe badania okresowe? 

29. Do oznakowania sprzętu przeciwpożarowego w miejscach publicznych używa się tablic w kolorze: 

30. W przypadku lekkiego oparzenia ręki należy zanurzyć ją: 

31. Wodą nie można gasić: 

32. Osobą odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie jest: 

33. Odzież roboczą i ochronną pracownikowi ma obowiązek zapewnić: 

34. Jakie szkolenie w zakresie BHP powinien odbyć pracownik przed przystąpieniem do pracy: 

35. Czy częstotliwość badań okresowych dla wszystkich pracowników jest jednakowa: 

36. Na krwawiącą ranę należy położyć przed zabandażowaniem: 

37. Naprawę  urządzeń  elektrycznych i instalacji może wykonać: 

38. Jakie przeszkolenie powinien przejść pracownik w zakresie bhp? 

39. Przy podnoszeniu przedmiotu należy pamiętać, aby: 

40. Najwłaściwszym sposobem zapobiegania szkodliwemu działaniu hałasu na człowieka jest: 

41. Czy wszyscy pracownicy muszą przechodzić szkolenie BHP? 

42. Jak bezpiecznie należy podnosić ciężary? 

43. Jak postępujemy z wydechem silnika, którego pracę regulujemy na obrotach? 

44. Co należy zrobić w pierwszej kolejności w przypadku porażenia prądem elektrycznym? 

45. Powodem jakich kar może być notoryczne nie stosowanie się lub lekceważenie przepisów BHP? 

46. Jakim szkoleniom w zakresie BHP podlega pracownik zatrudniony na stałe w zakładzie pracy? 

47. Odpowiedzialność  za wypadek, który wydarzył się podczas pracy na niesprawnej maszynie ponosi: 

48. Obsługiwać maszynę produkcyjną można tylko zgodnie z: 

49. Kto w firmie powinien znać przepisy BHP i Ppoż? 

50. Pracownik młodociany: 

51. W przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia 

pracownika może on: 

52. Czy pracownik jest zobowiązany powiadomić natychmiast właściciela zakładu o każdym wypadku przy pracy? 

53. Zagrożenie spowodowane podwyższonym ciśnieniem występuje przy: 

54. Jaki państwowy organ sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy? 

55. Czy można dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia ogólnego i stanowiskowego? 
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56. Czynnik, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do urazu lub 

natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia to: 

57. Szkolenie okresowe w zakresie bhp ma na celu: 

58. Obowiązek poinformowania każdego pracownika o występującym na jego stanowisku pracy ryzyku 

zawodowym spoczywa na: 

59. Które z wymienionych poniżej może być następstwem notorycznego niestosowania się lub lekceważenia 

przepisów bhp? 

60. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w zakładzie pracy: 

61. Badania kontrolne są to badania, którymi obowiązkowo są objęci: 

62. Znaki zakazu rozmieszczone na terenie zakładu mają kształt: 

63. Za stan ochrony przeciwpożarowej w zakładzie odpowiedzialny jest: 

64. Do czego w zakładzie pracy służy podręczny sprzęt gaśniczy? 

65. W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku należy: 

66. Praca w mikroklimacie gorącym to praca w temperaturze: 

67. Maszyna posiadająca ruchome części powinna być wyposażona w osłony do wysokości co  najmniej: 

68. Badania profilaktyczne są to badania, którymi obowiązkowo objęci są: 

69. Bezpieczne dla człowieka napięcie zasilania ( np. przenośnej lampki kanałowej) powinno  wynosić: 

70. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP: 

71. Naprawę uszkodzonych urządzeń elektrycznych i instalacji może wykonać: 

72. Jakie mogą być konsekwencje lekceważenia przepisów BHP? 

73. Aby udrożnić górne drogi oddechowe u ofiary wypadku należy: 

74. Jaka jest norma podnoszenia ciężarów przez mężczyznę przy pracy ciągłej? 

75. Zastosowanie opatrunku uciskowego jest najwłaściwszym sposobem tamowania: 

76. Ochrona dodatkowa przed porażeniem elektrycznym/ochrona przed dotykiem pośrednim/to: 

77. W szczególnych przypadkach, to jest w czasie pożaru w zakładzie pracy pracownik powinien: 

78. Do środków ochrony przed pyłami na stanowisku pracy zaliczamy: 

79. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana praca lekka fizyczna, temperatura nie może być niższa niż: 

80. Za napięcie bezpieczne dla prądu przemiennego uważa się napięcie nieprzekraczające: 

81. Zagrożenie spowodowane podwyższonym ciśnieniem występuje przy: 

82. W systemie barw bezpieczeństwa barwa żółta jest stosowana w celu oznaczenia: 

83. W celu przywrócenia akcji serca u dorosłej osoby ofiary wypadku należy stosować ucisk: 

84. Kto w zakładzie pracy jest upoważniony do wydawania zgody na ponowne uruchamianie maszyny, przy 

której doszło do wypadku? 

85. Do gaszenia ciał stałych pochodzenia organicznego służą gaśnice oznaczone symbolem: 

86. Przy gaszeniu pożaru w zarodku należy: 

87. Młodocianym pracownikom zabronione jest: 

88. Obowiązek zatwierdzenia sporządzonego protokołu powypadkowego spoczywa na: 

89. Dopuszczalna norma natężenia hałasu w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wynosi: 

90. W jakim celu uziemia się i zeruje urządzenia elektryczne? 

91. Określenie „najwyższe dopuszczalne natężenie” czynników szkodliwych dotyczy: 

92. Oparzenie III° charakteryzuje się: 

93. W razie zaistnienia wypadku w miejscu pracy należy dokonać określonych czynności w następującej 

kolejności: 

94. Działanie koca gaśniczego polega na zatrzymaniu palenia się wskutek: 

95. Zastosowanie opatrunku – opaski uciskowej jest najwłaściwszym sposobem: 

96. Gaśnica oznaczona symbolem „E” służy do gaszenia: 
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97. Gaśnica oznaczona symbolem „B” służy do gaszenia pożarów: 

98. Najwłaściwszym sposobem upewnienia się czy poszkodowany w wypadku oddycha jest: 

99. Pozycję boczną ustaloną stosuje się zawsze: 

100. W razie podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa i braku możliwości ułożenia poszkodowanego na desce należy: 

101. Na kim spoczywa obowiązek prania i konserwacji odzieży roboczej? 

102. Czy pracodawca może zlecić pracownikowi pranie odzieży roboczej? 

103. Co to jest „obciążenie statyczne”? 

104. Co to jest „obciążenie dynamiczne”? 

105. Co to jest „monotypia ruchowa”? 

106. Dozwolone jest (przy obciążeniu powtarzalnym) ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jednego 

młodocianego (dziewczęta) ciężarów na odległość powyżej 25m o masie nie przekraczającej: 

107. Dozwolone jest ( przy obciążeniu powtarzalnym) ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jednego 

młodocianego (chłopcy) ciężarów na odległość powyżej 25m o masie nie przekraczającej: 

108. Przy oparzeniach termicznych III° należy: 

109. Czy pracownik młodociany posiadający prawo jazdy może w zakładzie pracy obsługiwać środki transportu o 

napędzie mechanicznym: 

110. Czy młodociany pracownik może być zatrudniany przy pracach na wysokości: 

111. Środki ochrony twarzy i oczu chronią pracownika przed: 

112. W systemie znaków bezpieczeństwa i barw, schematyczne obrazki umieszcza się na tarczach, które  jeżeli 

symbolizują zakaz mają kształt: 

V PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Czym się charakteryzują odpady ulegające biodegradacji? 

2. Co to jest zanieczyszczenie? 

3. Temperatura pracy reaktora katalitycznego (katalizator) ma wpływ na: 

4. Składowiska odpadów mogą  być  zlokalizowane: 

5. Jak postępujemy ze zużytymi świetlówkami warsztatowymi? 

6. Czy za odprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń przez podmiot gospodarczy pobierana jest opłata? 

7. Wskaż odpady, które rozkładają się najdłużej: 

8. Jakie zachowania są zgodne z zasadami ochrony środowiska? 

9. Poziom dźwięku wyrażany jest w: 

10. W przypadku braku kanalizacji winno się odprowadzać ścieki z zakładu do: 

11. Jak postępujemy ze zużytymi olejami i smarami? 

12. Głównymi substancjami zanieczyszczenia powietrza są: 

13. Recykling to: 

14. Decybel (dB) jest jednostką: 

15. Promieniowanie podczerwone w miejscu pracy może spowodować: 

16. Ogół elementów przyrodniczych i wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi to: 

17. Działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej nazywamy: 

18. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom sprzyja: 

19. Ochronie środowiska nie sprzyja: 

20. Wprowadzane, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie to: 

21. Za prawidłową gospodarkę odpadami w zakładzie pracy odpowiada: 

22. Odpady nie stanowiące zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleb i ziemi 

nazywamy: 
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23. Kto ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia środowiska? 

24. Które z poniższych zestawów przedmiotów najszybciej ulegają biodegradacji? 

25. Na czym polega między innymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska? 

26. Wytwórca odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do: 

27. Ochronie podlegają wody: 

28. Czy wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wymaga pozwolenia? 

29. Ochrona środowiska ma między innymi na celu: 

30. Co to jest składowisko odpadów? 

31. Przedmioty, które najszybciej ulegną biodegradacji to:   

32. Co rozumiesz pod pojęciem środowisko? 

33. Czy ze studni można zrobić szambo ściekowe: 

34. Czy wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wymaga pozwolenia? 

35. Jakich płynów używamy do mycia i czyszczenia silników samochodowych? 

36. Ochrona powietrza polega m.in. na:  

37. Zużyte baterie i akumulatory należą do: 

38. Odpady niebezpieczne są to odpady, które: 

39. Co oznacza tzw. ”odzysk energii”? 

40. Czy można wypuszczać do ścieku zużyte oleje samochodowe? 

41. Organami administracji do spraw ochrony środowiska nie są:  

42. Przyczyną powstawania kwaśnych opadów atmosferycznych jest emisja: 

43. Co określa ustawa o odpadach? 

44. Smog to: 

45. Selektywna zbiórka odpadów to: 

46. Biodegradacji, czyli biologicznemu rozkładowi wraz z upływem czasu najszybciej ulegają: 

47. Czy za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza przez osobę prowadząca działalność gospodarczą 

pobiera się opłatę? 

48. Jak postępujemy ze zużytymi akumulatorami? 

49. Powietrze zawiera najwięcej: 

50. Jaki ma wpływ sortowanie odpadów na ochronę środowiska? 

51. Kto uchwala politykę ekologiczną państwa? 

52. Na czym polega ochrona wód? 

53. Wysokość opłat za emisję zanieczyszczeń zależy od: 

54. Skutkiem „dziury ozonowej” może być: 

55. Głównymi naturalnymi źródłami zanieczyszczeń powierza są: 

56. Najmniej szkodliwe dla środowiska jest pozyskiwane energii wykorzystując do tego: 

57. Pojemniki do segregacji śmieci w kolorze niebieskim służą do wrzucania tam: 

58. Czy osoba fizyczna ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów? 

59. Pojemniki do segregacji śmieci w kolorze żółtym służą do wrzucania tam: 

60. Kto w pierwszej kolejności odpowiada za magazynowanie odpadów? 

61. Zużywanie dużej ilości energii elektrycznej: 

62. W sposób selektywny powinny być zbierane odpady: 

63. Co się rozumie pod pojęciem- ścieki? 

64. Czy wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? 

65. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy od: 

66. Najbardziej ekologicznym środkiem transportu jest: 

67. Który z wymienionych materiałów ma najbardziej niekorzystny wpływ na środowisko? 
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68. Kto wymierza kary pieniężne za zanieczyszczenie środowiska? 

69. Która z wymienionych instytucji zajmuje się ochroną środowiska? 

70. Do organów ochrony środowiska należy: 

71. Utylizacja odpadów to: 

72. Kto w pierwszej kolejności odpowiada za zagospodarowanie odpadów? 

73. Wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze powoduje: 

74. Przywrócenie glebie jej pełnych możliwości produkcyjnych utraconych w wyniku degradacji to: 

75. Przepracowany olej należy: 

76. Wzrost kwasowości gleby jest spowodowany: 

77. Powstawanie tzw. „dziur ozonowych” jest skutkiem: 

78. Na czym polega ochrona przed hałasem? 

79. Zjawisko „kwaśnych deszczy” polega na łączeniu się z parą wodną coraz większych ilości emitowanych 

do atmosfery: 

80. Czynnikiem zagrażającym środowisku nie jest: 

81. Freony powodują niszczenie: 

82. Wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki (SO2) jest przyczyną: 

83. Wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych powoduje: 

84. Wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe i roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 

z trwałej nawierzchni terenów przemysłowych, usługowych i dróg są: 

85. Co to jest emisja? 

86. Tlenowy lub beztlenowy rozkład odpadów przy udziale mikroorganizmów nazywamy: 

87. Jak należy postępować ze zużytymi świetlówkami? 

88. Fotosynteza to: 

89. Ekologia zajmuje się: 

90. Odpady komunalne to: 

91. Co należy rozumieć pod pojęciem „magazynowanie odpadów”? 

92. Czy konieczna jest segregacja i sortowanie odpadów? 

93. Profesjonalne niszczenie odpadów nie zagrażających bezpieczeństwu środowiska naturalnego to: 

94. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy: 

95.   Na czym polega ochrona kopalin? 

96. Ocenę jakości wody na podstawie wyników badań laboratoryjnych wydaje: 

97. Hałas oznacza dźwięk, który: 

98. Koszty usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska ponosi: 

99. Toksyczne odpady, zanieczyszczenia z budowy należy: 

100. Co rozumiesz pod pojęciem- równowaga przyrodnicza? 

101. Co rozumie się pod pojęciem - opłata produktowa? 

102. Gdzie się dokonuje wpłaty opłaty produktowej? 

103. W jakich jednostkach określone są stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku? 

104. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia 

zbiorczego: 

105. Co to jest rekultywacja: 

106. Prawidłowy sposób postępowania z opadami zawierającymi azbest to:  

  



 

1
5

 

VI PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY 

1. Młodociany pracownik uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy prawo do urlopu w wymiarze: 

2. Jakie przepisy prawne regulują  prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawców? 

3. Czy młodocianego pracownika można zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej? 

4. Nadzór i kontrolę  nad przestrzeganiem prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje: 

5. Umowa o pracę powinna być sporządzona najpóźniej: 

6. Kodeks Pracy jest: 

7. Co określa Kodeks Pracy? 

8. Młodocianym pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba w wieku: 

9. Pracodawcą jest osoba, która: 

10. Średni tygodniowy czas pracy pracownika to: 

11. Listę obecności pracownik jest obowiązany podpisać: 

12. Czy nawiązanie stosunku pracy jest dobrowolne? 

13. Czy pracownik może świadczyć pracę nieodpłatnie? 

14. Czy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy? 

15. Jak szybko pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek dostarczyć zwolnienie lekarskie 

pracodawcy? 

16. Czy pracownik może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego? 

17. Czy pracodawca może dopuścić pracownika młodocianego do pracy bez wstępnych badań lekarskich? 

18. Czy pracodawca może dopuścić młodocianego pracownika do pracy w porze nocnej? 

19. Czy pracodawca może zatrudniać młodocianego pracownika w godzinach nadliczbowych? 

20. Wstępnym, okresowym i kontrolnym  badaniom lekarskim podlegają pracownicy: 

21. Na podstawie której z wymienionych umów przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego? 

22. Za urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie w wysokości: 

23. Sumienne i staranne wykonywanie pracy, przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy oraz przepisów BHP 

i przeciwpożarowych to: 

24. Pracownik młodociany po pół roku pracy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wysokości: 

25. Roszczenia pracownika związane ze stanowiskiem pracy rozstrzyga: 

26. Jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 10 lat, to przysługuje mu urlop 

wypoczynkowy w wymiarze: 

27. Pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu: 

28. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 

29. Po trzech latach pracy u danego pracodawcy okres wypowiedzenia wynosi: 

30. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownik młodociany uzyskuje: 

31. Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od: 

32. Pracodawca ma obowiązek skierowania na kontrolne badania lekarskie pracownika, który chorował 

nieprzerwanie: 

33. Roczny wymiar urlopu na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym wynosi: 

34. Czas trwania umowy o pracę zawartej na okres próbny nie może przekroczyć: 

35. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy: 

36. Potwierdzeniem przez pracodawcę wykonywanej przez pracownika pracy z podaniem informacji o jej 

rodzaju, czasie trwania, zajmowanym stanowisku oraz sposobie rozwiązania stosunku pracy jest: 

37. Termin wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony dla pracownika zatrudnionego jeden 

rok u danego pracodawcy wynosi: 

38. Zasiłek chorobowy pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynosi: 
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39. Do kogo pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę? 

40. Urlop pracownika może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna 

obejmować nie mniej niż: 

41. W jakim terminie pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy i inne dokumenty 

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? 

42. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi płacę minimalną? 

43. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy ma prawo do: 

44. Umowę o pracę za wypowiedzeniem może rozwiązać: 

45. Kto rozstrzyga spory ze stosunku pracy powstałe między pracownikiem a pracodawcą? 

46. Urlop bezpłatny pracownikowi może być udzielony: 

47. Czy pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny 

dzień wolny od pracy? 

48. Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga formy: 

49. Jeżeli pracownik zgubi świadectwo pracy to pracodawca jest zobowiązany do wydania tego dokumentu tylko: 

50. Jeżeli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym to: 

51. Roszczenia pracownika wynikające ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po okresie: 

52. Ile razy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony? 

53. Czy rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na jego wniosek w drodze porozumienia stron  zależy: 

54. Czy pracodawca ma obowiązek wskazać pracownikowi przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej 

na czas nie określony? 

55. Czy pracownikowi, który pozostaje w zatrudnieniu można wypłacić ekwiwalent za urlop   wypoczynkowy? 

56. Do stażu pracy, od którego zależy długość  wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony 

wlicza się: 

57. Czy pracownik może scedować - przenieść prawo - do wynagrodzenia na inną osobę? 

58. Od ilu zatrudnionych pracowników należy wprowadzić w zakładzie regulamin wynagradzania pracowników? 

59. Ile powinna trwać przerwa w pracy pracownika młodocianego obejmująca porę nocną? 

60. Ile powinien trwać nieprzerwany cotygodniowy odpoczynek młodocianego pracownika? 

61. Czy pracownik młodociany ma prawo do urlopu bezpłatnego w okresie wakacji? 

62. Czy wolno jest zatrudniać kobietę w ciąży  w godzinach nadliczbowych? 

63. Czy kobietę w ciąży wolno jest delegować poza stałe miejsce zatrudnienia? 

64. Czy pracownik młodociany jest objęty funduszem świadczeń socjalnych? 

65. Czy pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych? 

66. Czy pracodawca może zastosować karę regulaminową po upływie 4 miesięcy od dopuszczenia się przez 

pracownika naruszenia porządku i dyscypliny pracy? 

67. Ile godzin może przepracować pracownik w  godzinach nadliczbowych w ciągu roku: 

VII PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA GOSPODARCZEGO I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

1. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu /PIT-y/ składamy do: 

2. Czy podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej reguluje: 

3. Podaż to: 

4. Co oznacza skrót CEIDG: 

5. Eksport jest to: 

6. Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej określamy : 

7. Wzrost dochodów konsumentów może wpłynąć na popyt: 

8. Potwierdzenie o nadaniu numeru REGON otrzymujemy : 
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9. Ochroną praw konsumentów zajmuje się: 

10. Opłata za dokonanie wpisu do CEIDG wynosi: 

11. Jednostkę organizacyjną prowadzącą działalności gospodarczą nazywamy: 

12. Termin rozpatrzenia wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG może zostać przedłużany przez organ: 

13. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej 

maksymalnie  na okres : 

14. Identyfikacja przedsiębiorcy w rejestrach następuje na podstawie : 

15. Czy dla każdego pracownika zakłada się akta osobowe : 

16. Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG należy zgłosić w ciągu : 

17. Czy osoba współpracująca otrzymuje zasiłek chorobowy 

18. W ilu egzemplarzach wystawia się fakturę : 

19. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy : 

20. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych: 

21. Czy pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy w domu telepracownika? 

22. Przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechnie świadczenie pobierane przez państwo lub gminę to: 

23. Właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych działalności gospodarczej określa się :  

24. Dochód (zysk) to: 

25. Czy wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o umowie spółki cywilnej: 

26. Gospodarka rynkowa charakteryzuje się: 

27. Kto prowadzi rejestr działalności regulowanej: 

28. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoba fizyczna uzyskuje w: 

29. Kto wszczyna postępowanie naprawcze: 

30. System podatkowy to: 

31. Działalność gospodarcza polega na: 

32. Koncesję wydaje : 

33. Strata to: 

34. Dokumentem prywatnym jest : 

35. Z postępowania naprawczego mogą skorzystać : 

36. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może rozpocząć działalność gospodarczą po zarejestrowaniu się  : 

37. Identyfikacja przedsiębiorcy w rejestrach następuje na podstawie: 

38. Do Państwowej Inspekcji Pracy zgłaszam prowadzenie działalności gospodarczej: 

39. Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może świadczyć pracę na rzecz innego podmiotu 

gospodarczego na podstawie umowy o dzieło: 

40. Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudniać młodocianych nie posiadających kwalifikacji:  

41. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 

42. Czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą: 

43. Jakie firmy mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy: 

44. Inflacja to: 

45. Działalnością gospodarczą  jest :  

46. Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą: 

47. Osobą współpracującą jest : 

48. Czy w czasie trwania kontroli podatkowej, prowadzący działalność gospodarczą może złożyć korektę 

deklaracji podatkowej objętej kontrolą: 

49. Działalność gospodarcza dotycząca ochrony osób i mienia wymaga : 
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50. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży z powodu likwidacji lub upadłości 

zakładu : 

51. Przedsiębiorca może być wykreślony z CEIDG z urzędu:  

52. Czy przedsiębiorca musi zatrudniać pracowników: 

53. Wniosek o wydanie interpretacji w sprawie zastosowania przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie 

społeczne przedsiębiorca składa :  

54. Jakie przepisy regulują możliwość przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę 

kapitałową: 

55. Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą  może świadczyć pracę na podstawie 

umowy o dzieło: 

56. Czy  pomoc de minimis może otrzymać przedsiębiorca – osoba fizyczna: 

57. Wskaż  jeden z warunków pozwalający na rozliczenie się w formie karty podatkowej: 

58. Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis,  który: 

 


