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1. PIT … jest załącznikiem składanym wraz z zeznaniami: PIT 28, PIT 36 lub PIT 37. 

2. Waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (skrót). 

4. Stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. 

5. Mobilizacja sił organizmu, która jest reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne.  

Występuje np. podczas rozmowy o pracę. Najczęściej próbujemy go unikać. 

6. .......  ekonomiczna. Jedna z cech charakteryzujących przedsiębiorstwo, oznaczająca wydzielenie 

majątkowe, samodzielność decyzyjną i dochodową, której wyrazem jest dążenie do osiągnięcia dodatniej 

różnicy między efektami i nakładami. 

7. Jeden z podstawowych czynników produkcji obok pracy i ziemi. Występuje w postaci zasobów 

pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych. 

8. Termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji 

i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, 

bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. 

9. Dyscyplina ekonomiczna, badająca zjawiska występujące w określonym dziale gospodarki. 

10. Umowny obowiązek dokonania świadczenia na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie 

występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu. 

11. Osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, 

a także codziennych spraw. 

12. .......  rynku – stworzenie konkurencji dotychczasowym monopolom, przedsiębiorstwom, które jako 

jedyne w danej dziedzinie działalności gospodarczej opanowały rynek i o nim decydują, np. stosując 

wysokie ceny. 

13. Inspekcja ……  (IW) – wysoce wyspecjalizowana instytucja rządowa, powołana w celu kontrolno - 

nadzorczym w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii oraz higieny.  

14. Cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim 

dla przedsiębiorców. Definiowana jest również jako działalność oparta na "wychwytywaniu" okazji 

i podejmowaniu ryzyka. 

15. Instytut Matki i ………... . Szpital w Warszawie posiadający status jednostki badawczo - rozwojowej 

MZ. 

16. Podatek ………….. . Podatek obciążający przychody z gospodarstwa rolnego. 

17. Złoty …….. inaczej nazywany jako floren lub gulden. Polska jednostka pieniężna używana od XV w. 

18. Nieszczęśliwe wydarzenie, które spowodowało straty materialne, bądź w którym ktoś ucierpiał. 

19. Zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. 



20. Wyrażone wartościowo zużycie różnorodnych czynników działalności związane ze zwykłą, normalną 

działalnością przedsiębiorstwa. 

21. Przedsiębiorstwo specjalizujące się w wymianie walut. 

22. Komunikacja werbalna, czyli inaczej  ….... 

23. Dysponują zasobem, czyli ogółem cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają 

pełnienie różnych ról w organizacji. 

24. Duży, wielobranżowy sklep samoobsługowy. 

25. Każda decyzja w przedsiębiorstwie pociąga za sobą mniejsze lub większe ....... natury ekonomicznej. 

26. Potrzeba wyższego rzędu, uczucie ofiarowane drugiej osobie. 

27. Wytwory pracy ludzkiej zaspokajające jakąś potrzebę człowieka, produkowane na sprzedaż. 

28. Funkcjonalnie odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem 

macierzystym). 

29. Hiszpański przedsiębiorca, założyciel firmy Zara i 3 najbogatszy człowiek globu. 

30. Osoba, która przepracowała ustawowo wymaganą liczbę lat. 

31. Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a klientem. Na jej mocy bank udostępnia 

określoną kwotę pieniędzy, zaś obowiązkiem klienta jest ich zwrot w określonym okresie wraz 

z odsetkami, 

32. Stwierdzana jest w akcie zgonu. 

33. W teorii zarządzania grupa osób mająca wspólny cel. 

34. Różnego rodzaju zasoby przedsiębiorstwa, określane jako jego aktywa.  

35. Niezgodność, spór, zatarg, sprzeczność np. interesów, poglądów. 

36. Instytucja, za której pośrednictwem dokonuje się kupna i sprzedaży papierów wartościowych i walut;  

jak również -  Spotkanie producentów z przedstawicielami placówek handlowych, w czasie którego 

zawiera się transakcje kupna-sprzedaży prezentowanych artykułów w ilościach hurtowych. 

37. Wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które można nabyć, 

użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. 

38. Niepowtarzalny numer nadawany podmiotom gospodarki narodowej i jednostkom lokalnym tych 

podmiotów w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.  

39. Postawa wobec niebezpieczeństwa, charakteryzująca się dużą umiejętnością przezwyciężania strachu 

z nim związanego; śmiałość, męstwo. 

40. W organizacji i zarządzaniu najczęściej definiowany jest jako zbiór czynności, wzajemnie ze sobą 

powiązanych, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu. 

41. Usystematyzowany zbiór przepisów prawnych, najczęściej dotyczących jednej dziedziny prawa. 



42. Podatkowa ………… Przychodów i Rozchodów. 

43. Wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. 

44. Plan dochodów i wydatków w określonym czasie. 

45. Rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający 

zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. 

46. Anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą. 

47. Postawa ………. -  rodzaj zachowania, postawa oznaczająca tendencję do ucieczki, do przyjmowania 

narzuconego zdania. 

48. Proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem 

doskonalszych. 

49. …………… zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. 

50. Działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki. 

51. Wszystko, co jest potrzebne do wyprodukowania wyrobu, a czego brak spowodowałby niewykonanie 

planu, jak np. materiały, surowce. 

52. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. 

53. PIT - ….. jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty 

dokonanych wpłat. 

54. Podatek od towarów i usług, stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. 

55. Jest to ilość dóbr, bądź usług oferowanych przez producenta do sprzedaży po określonej cenie, 

w danym miejscu i czasie. 

56. Podjęcie określonej sumy pieniędzy, bądź też  wynagrodzenie za wykonaną pracę.  

57. Program ogólny działalności przedsiębiorstwa, ukierunkowany na wykorzystanie potencjału 

produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. 

58. Wartość ………….. przedsiębiorstwa, to jego całkowita wartość, jaką obecnie przedstawia 

na konkurencyjnym rynku. 

59. …………….. terytorialne - organizacje społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej 

(województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej. 

60. Spółki ……………- spółki prawa handlowego, których  działalność opiera się na osobistej więzi między 

jej wspólnikami i ich osobistemu zaangażowaniu w działalność spółki. 

61. Jeden z czterech typów temperamentu według Hipokratesa. Osoba obdarzona tym temperamentem 

jest zrównoważona emocjonalnie, ceni spokój, nie lubi nagłych zmian, ryzyka, zwykle brak 

jej elastyczności. 

62. Budżet ……….. – podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki kraju. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/wynagrodzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/za#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wykona%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/praca#pl


63. Gospodarka centralnie ………………– system gospodarczy, w którym decyzje dotyczące produkcji 

i inwestycji zawarte są w planie sformułowanym przez władze centralne, zwykle przez agencję rządową. 

64. To każdorazowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym 

jednostki gospodarczej, bez względu na cel jego poniesienia. 

65. Konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego. 

66. Zastrzeżenie w umowie, od którego spełnienia zależy zrealizowanie czegoś. 

67. Świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób 

w odpowiednim do tego wieku. 

68. Osoba lub firma, której grozi niewypłacalność. 

69. Wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi po określonych cenach w danym miejscu i czasie. 

70. Krajowy Rejestr Sądowy  (skrót). 

 

autorzy: 

uczniowie klasy IV TMF 

Jakub Jasieczek, 

Natalia Kicia, 

Angelika Rudzińska; 

korekta: 

P. Beata Sawczuk Hanc. 

 


