
03.04.2020 kl. IIc – Działalność gospodarcza 

Temat: Analiza kodeksu pracy 

Korzystając  z kodeksu pracy wypełnij załączony test i prześlij na podany wcześniej adres. 



 
 
 

Zad. 1 
Która z wymienionych umów nie jest umową o pracę? 
A. umowa o dzieło C. umowa na zastępstwo 
B. umowa na czas nieokreślony D. umowa na okres próbny 
 
Zad. 2  
Potwierdzeniem zatrudnienia pracownika przez pracodawcę jest zawarcie z nim: 
A. umowy zlecenia C. umowy o pracę 
B. umowy o dzieło D. świadectwa pracy 
 
Zad. 3 
Umowa bezterminowa, w której pracownik i pracodawca nie oznaczają terminu końcowego, to: 
A. umowa na czas wykonania pracy C. umowa na czas określony 
B. umowa na zastępstwo D. umowa na czas nieokreślony 
 
Zad.4 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić, gdy pracownik: 
A. spożywa alkohol w miejscu pracy C. często choruje  
B. bardzo często spóźnia się do pracy D. jest konfliktowy w stosunku do pracodawcy 
 
Zad. 5 
Pan Kowalski podpisał umowę o pracę na okres trzech miesięcy. W tym czasie pracodawca pozna 
kwalifikacje pracownika, a pracownik stawiane wymagania. Jaką umowę o pracę podpisał pan 
Kowalski: 
A. umowę na czas określony C. umowę na zastępstwo 
B. umowę na czas wykonania pracy D. umowę na okres próbny 
 
Zad. 6 
Małgosia otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od efektów swojej pracy. Jaki system wynagrodzenia 
otrzymuje: 
A. wynagrodzenie akordowe C. wynagrodzenie wg czasu pracy 
B. wynagrodzenie prowizyjne D. wynagrodzenie motywacyjne 
 
Zad. 7  
Który z dokumentów reguluje zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia i umów o dzieło? 

A. kodeks pracy C. regulamin pracy 
B. kodeks cywilny D. układ zbiorowy pracy 
 
Zad. 8 
Pracownik złamał nogę w drodze do pracy. Kto i w jakiej wysokości wypłaci świadczenie pracownikowi 
zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę? 
A. 100% wynagrodzenia, ZUS C. 80% wynagrodzenia, ZUS 
B. 70% wynagrodzenia, ZUS D. 90% wynagrodzenia, ZUS 
 
Zad. 9 
Pracownik otrzyma urlop z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ponieważ nastąpiły 
ważne okoliczności ( ślub).Wskaż rodzaj urlopu:: 
A. urlop wypoczynkowy C. urlop okolicznościowy 
B. urlop bezpłatny D. urlop macierzyński 
 
Zad. 10 
Kasia wystąpiła z pisemnym wnioskiem o urlop. Czas trwania tego urlopu zależeć będzie wyłącznie od 
ustaleń pomiędzy Kasią a pracodawcą. Okres tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy, od którego 
zależą uprawnienia pracownicze. Określ, o który urlop ubiega się Kasia? 
A. urlop macierzyński C. urlop wypoczynkowy 
B. urlop bezpłatny D. urlop okolicznościowy 
 
Zad. 11 
W zakładzie obowiązuje akordowy system wynagrodzeń. Ile zarobi pracownik za miesiąc styczeń, 

jeżeli w ciągu 20 dni wykonał 120 spodni, przy stawce akordowej 5zł/szt.?  


