
Edukacja domowa – zagadnienia do egzaminu – 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ klasa III LO 
 
I. Praca (rozdział 5) 
1. Czym jest praca w sensie ekonomicznym?  
2. Co to jest aktywność zawodowa? 
3. Bodźce wewnętrzne i zewnętrzne skłaniające do pracy. 
4. Wskaż podmioty reprezentujące popyt na rynku pracy. 
5. Wskaż podmioty reprezentujące podaż na rynku pracy. 
6. Co to jest wielkość popytu na pracę? 
7. Co to jest wielkość podaży pracy? 
8. Czynniki wpływające na wielkość popytu na pracę. 
9. Czynniki wpływające na wielkość podaży pracy. 
10. W jaki sposób sytuacja gospodarcza kraju wpływa na relację między podażą a popytem na rynku 

pracy? 
11. W jaki sposób pory roku wpływają na relację między podażą a popytem na rynku pracy? 
12. Do czego służy współczynniki aktywności zawodowej? 
13. Do czego służy wskaźnik zatrudnienia? 
14. Sposoby poszukiwania pracy. 
15. Sposoby zdobywania doświadczenia zawodowego. 
16. Co to są kompetencje twarde? 
17. Co to są kompetencje miękkie? 
18. Podaj przykłady działań podejmowanych w celu rozpoznania rynku pracy. 
19. Podaj przykłady działań, które należy podjąć podczas szukania pracy. 
20. Zalety i wady szukania pracy poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą. 
21. Zalety i wady szukania pracy poprzez ogłoszenia zamieszczone w mediach. 
22. Co to jest CV i list motywacyjny? 
23. Co to jest Europass CV? 
24. Jakie informacje powinny znaleźć się w CV i liście motywacyjnym? 
25. Jakie błędy często pojawiają się w dokumentach aplikacyjnych? 
26. Co to jest rozmowa kwalifikacyjna? 
27. Jakie błędy najczęściej są popełniane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? 
28. Jakie są zasady prawa pracy? 
29. Rodzaje form zatrudnienia. 
30. Formy zatrudnienia wynikające z zawarcia umowy cywilnoprawnej.  
31. Formy zatrudnienia wynikające z nawiązania stosunku pracy. 
32. Elementy, które powinny znaleźć się w umowie o pracę. 
33. Rodzaje umów o pracę. 
34. Formy rozwiązywania umowy o pracę. 
35. Umowy cywilnoprawne. 
36. Czym jest płaca? 
37. Co to jest płaca minimalna? 
38. Co to jest płaca netto i brutto? 
39. Jakie funkcje pełni płaca? 
40. Na czym polega czasowy system płacy? 
41. Na czym polega akordowy system płacy? 
42. Na czym polega premiowy system płacy? 
43. Co obejmują całkowite koszty płacy ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

pracownika na umowę o pracę oprócz wynagrodzenia brutto? 
44. Prawa i obowiązki pracownika. 
45. Dodatkowe praca młodocianych. 



46. Prawa i obowiązki pracodawcy. 

47. Jakimi wartościami kieruje się w pracy etyczny pracodawca? 
48. Wymień etyczne zachowania pracodawcy. 
49. Wymień nieetyczne zachowania pracodawcy. 
50. Co to jest mobbing? 
51. Wymień skutki mobbingu. Jak można przeciwdziałać mobbingowi? 
52. Czym się charakteryzuje etyczny pracownik? 
53. Czym zajmują się związki zawodowe? 
54. Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy? 
 
II. Przedsiębiorstwo (rozdział 6) 
55. Społeczne i ekonomiczne cele działalności gospodarczej. 
56. Rodzaje działalności gospodarczej. 
57. Co to jest zdolność do czynności prawnych? 
58. Co to jest osobowość prawna? 
59. Kto może być przedsiębiorcą według polskiego prawa? 
60. Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na formę własności oraz wielkość. 
61. Co to są start-upy? 
62. Co to są innowacyjne modele biznesu? 
63. Czym jest biznesplan? 
64. Jakie funkcje pełni biznesplan? 
65. Kiedy jest niezbędne opracowanie biznesplanu? 

66. Jakich zasad należy przestrzegać, aby stworzyć dobry biznesplan? 
67. Poszczególne elementy biznesplanu. 
68. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce. 
69. Wady i zalety prowadzenia jednoosobowej firmy przez osobę fizyczną. 
70. Rodzaje spółek w Polsce. 
71. Rodzaje i cechy spółek osobowych. 
72. Rodzaje i cechy spółek kapitałowych. 
73. Cechy spółki cywilnej. 
74. Rodzaje związków spółek. 
75. Wyjaśnij czym jest korporacja. 
76. Wyjaśnij czym jest holding. 
77. Wyjaśnij czym jest koncern. 
78. Wyjaśnij czym jest kartel, syndykat i trust. 
79. Czym są przedsiębiorstwa społeczne i jakie są ich rodzaje? 
80. Na czym polega finansowanie początkujących przedsiębiorstw przez tzw. anioły biznesu? 
81. Na czym polega finansowanie początkujących przedsiębiorstw z funduszy kapitału zalążkowego 

(venture capital)? 
82. Co oznacza skrót KRS oraz CEIDG? 
83. Czym się charakteryzują akceleratory biznesu? 
84. Czym się charakteryzują inkubatory przedsiębiorczości? 
85. Etapy zakładania działalności gospodarczej. 
86. W jaki sposób może nastąpić likwidacja działalności gospodarczej? 
87.  Elementy makrootoczenia i mikrootoczenia przedsiębiorstwa. 
88. Co należy scharakteryzować w analizie rynku? 
89. Czym jest analiza SWOT? 
90.  Wskazywanie odpowiednich elementów (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń) analizy SWOT 

dla kawiarni. 
91. Dopasowywanie najlepszej lokalizacji dla przykładowych przedsiębiorstw (np. centrum handlowe, 

sklep internetowy, restauracja, sklep spożywczy, hurtownia materiałów budowlanych). 
92. Na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem? 



93. Na czym polega przewodzenie, czyli kierowanie ludźmi? 
94. Działania podejmowane na etapie organizowania pracy przedsiębiorstwa. 
95. Zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie. 
96. Kryteria, które należy brać pod uwagę przy wyborze pracowników. 
97. Style kierowania zespołem pracowników. 
98. Cechy dobrego przywódcy zespołu. 
99. Zasady pracy zespołowej. 
100. Na czym polega zarządzanie oparte na koncepcji przywództwa? 
101. Na czym polega zarządzanie przez cele? 
102. Czym jest marketing i jakie są jego cele? 
103. Elementy marketingu mix. 
104. Narzędzia promocji i ich cechy. 
105. Co to jest przychód przedsiębiorstwa? 
106. Rodzaje kosztów przedsiębiorstwa i różnice między nimi. 
107. Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe i jakie? 
108. Co to jest próg rentowności? 
109. Co obejmuje rachunkowość? 
110. Rodzaje księgowości w przedsiębiorstwie. 
111. Zasady księgowości. 
112. Elementy, które powinien zawierać dowód księgowy. 
113. Rodzaje podatków dla przedsiębiorstw. 
114. Co to jest korupcja? Jakie są jej rodzaje? 
115. Co to jest szara strefa? 
116. Jakie działania podejmuje etyczne przedsiębiorstwo? 
117. Przyczyny rozwoju szarej strefy i skutki jej funkcjonowania. 
118. Na czym polega stosowanie cen dumpingowych? 
119. Na czym polega czarny PR? 
120. Narzędzia realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 
 
 


