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Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopie ń – 
Zarządzanie 

Przedmioty podstawowe 

Podstawy zarz ądzania 

1. Elementem otoczenia bliŜszego organizacji nie są: 
2. Cechą właściwą struktury organizacyjnej nie jest: 
3. Elementem organizacji według modelu Leavitta jest: 
4. Artefaktem fizycznym w organizacji jest: 
5. Czynnikiem nie mającym wpływu na rozpiętość kierowania jest: 
6. Zaletą struktry liniowej jest: 
7. Do typów władzy wyróŜnionych przez M. Webera nie zalicza się: 
8. Ekonomiczność to: 
9. Autorytarny (dyrektywny) styl kierowania naleŜy stosować przede wszystkim, gdy: 
10. Zasada ustalania planu, która wymaga, aby z planów o szerokim przedziale (czasowym, 

rzeczowym itd.) były wyprowadzane plany węŜsze, to zasada 
11. Zaletą grupowego podejmowania decyzji jest 
12. Na którym szczeblu kierowniczym w dowolnej strukturze organizacyjnej rozpiętość kierowania 

jest równa zasięgowi kierowania 
13. Sformułowanie „plany powinny być operatywne” oznacza, Ŝe 
14. Sprawność jest podstawowym kryterium z grupy kryteriów 
15. Organizacja w ujęciu atrybutowym to 
16. Optymalna sytuacja występuje wówczas, gdy rozpiętość kierowania 
17. Zaletą struktur smukłych jest 
18. Na proces zarządzania składają się(w odpowiedniej kolejności) 
19. Więź słuŜbowa to inaczej więź: 
20. Kierownik prezentujący na zewnątrz informacje o pracy swego zespołu występuje w roli 

kierowniczej (wg Mintzberga) 
 

Nauki o organizacji 

1. Fundacja "Polsat dzieciom" to rodzaj organizacji: 
2. Prawa własności intelektualnej to zasób: 
3. Przepisy prawne w organizacji stanowią jej zasób: 
4. Kapitał własny, zapasowy (rezerwowy) jest tworzony: 
5. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi: 
6. Wynagrodzenie za pracę stanowi element kapitału: 
7. Copyright to prawo: 
8. Tzw. wiedza pomocnicza w organizacji to: 
9. Materiały wchodzą w skład majątku?: 
10. Podstawowym podziałem majątku jednostek gospodarczych jest podział na: 
11. Półfabrykaty zakupione od obcych jednostek i wykorzystywane w produkcji własnej są: 
12. Wartość firmy to: 
13. Organizacje typu non profit to takie, które: 
14. Cel przedsiębiorstwa, który oznacza ukierunkowanie zarządzania na maksymalizację korzyści 

akcjonariuszy poprzez wzrost wartości akcji i wzrost dywidend to: 
15. Najogólniej moŜna powiedzieć, Ŝe organizacje społeczne to najczęściej: 
16. Utworzenie nowego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków pochodzących od dwóch lub 
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więcej inwestorów to: 
17. Przejęcia firm funkcjonujących w róŜnych kulturach narodowych wymagają następujących 

działań: 
18. Outsourcing oznacza: 
19. Dywestycje to narzędzie wykorzystywane w ramach koncepcji: 
20. Szybkość reagowania organizacji na zmiany w otoczeniu określamy mianem: 

 

Mikroekonomia 

1. Prawo Engla stwierdza, Ŝe 
2. W warunkach ceteris paribus wzrost popytu na jabłka moŜe być wywołany przez 
3. Dochodowa elastyczność popytu na dobro konsumpcyjne pokazuje: 
4. Popyt jest nieelastyczny, gdy wartość bezwzględna wskaźnika elastyczności jest 
5. Przeciętny koszt całkowity 
6. Przeciętny koszt zmienny 
7. Koszty stałe to są 
8. Koszt krańcowy 
9. JeŜeli koszt krańcowy jest równy 120 zł/szt to 
10. Wzrost wielkości produkcji firmy działającej w doskonałej konkurencji dla typowego przebiegu 

funkcji kosztów wystąpi, gdy 
11. JeŜeli w doskonałej konkurencji w typowych warunkach koszt krańcowy rośnie wraz ze 

wzrostem produkcji ale jest mniejszy od ceny, to 
12. W monopolu oferenta przychód krańcowy pokazuje 
13. W warunkach ceteris paribus popyt na biŜuterię z naturalnymi brylantami będzie wraz ze 

wzrostem dochodu nabywców 
14. W warunkach ceteris paribus popyt na pieczywo będzie wraz ze wzrostem dochodu 

nabywców 
15. W warunkach ceteris paribus spadek popytu na nowe samochody moŜe być wywołany przez 
16. JeŜeli wskaźnik cenowej elastyczności popytu jest większy od zera, to jest to dobro: 
17. W doskonałej konkurencji firma osiąga maksymalny zysk przeciętny przy produkcji, kiedy 
18. Produkcja maksymalizująca dodatni zysk przeciętny w doskonałej konkurencji jest 
19. W doskonałej konkurencji cena rynkowa 
20. W doskonałej konkurencji cena progu zysku 

 

Finanse 

1. Deficyt budŜetu państwa jest równy: 
2. BudŜet państwa nie pełni funkcji: 
3. Z punktu widznia prawa funduszem celowym nie jest: 
4. Do instrumentów polityki pienięŜnej nie naleŜy: 
5. Pieniądz nie pełni funkcji: 
6. Funduszem publicznym nie jest: 
7. Do lokalnego poziomu rządowej administracji skarbowej naleŜą: 
8. Zakup akcji spółek przez skarb państwa naleŜy do następującej grupy wydatków publicznych: 
9. Do cech dóbr publicznych nie naleŜy: 
10. Przykładem podatku progresywnego w Polsce jest: 
11. Które z podanych ubezpieczeń płacone jest po połowie przez pracownika i pracodawcę? 
12. Instrumentami rynku pienięŜnego są: 
13. Instrumentami pochodnymi są: 
14. Głównymi przesłankami interwencjonizmu państwowego są: 
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15. Inwestycje to: 
16. Krzywa Laffera ukazuje: 
17. Stopą procentową określającą minimalne oprocentowanie uŜywane w operacjach otwartego 

rynku jest stopa: 
18. Stopa rezerwy obowiązkowej jest ustalana przez: 
19. Do funkcji polityki fiskalnej nie naleŜy: 
20. Instrumentami runku pienięŜnego nie są: 

 

Prawo 

1. Na pojęcie systemu prawa składają się: 
2. Przepis: Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłuŜane przez czynność 

prawną, zawiera normę: 
3. Orzekając o niezgodności z ratyfikowaną umową międzynarodową normy wyraŜonej w 

przepisach rozporządzenia organu administracji publicznej Trybunał Konstytucyjny stosuje 
regułę kolizyjną: 

4. Na załoŜeniu, Ŝe miejsce przepisu w danym tekście prawnym nie jest przypadkowe, lecz 
wynika z racjonalnego działania prawodawcy, opiera się wykładnia: 

5. Dyrektywa wykładni, zgodnie z którą przy interpretacji przepisów prawnych naleŜy brać pod 
uwagę powszechnie akceptowane normy moralne, zasady sprawiedliwości i słuszności jest 
egzemplarzem naleŜącym do wykładni: 

6. Organami Sejmu RP nie są: 
7. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność polityczną, za działalność związaną z 

zajmowanymi stanowiskami przed: 
8. WaŜność wyboru Prezydenta RP stwierdza:  
9. Instytucja kontrasygnaty polega na tym, iŜ akty urzędowe Prezydenta RP wymagają dla swojej 

waŜności podpisu: 
10. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: 
11. Stosunki administracyjnoprawne są przewaŜnie regulowane przepisami prawnymi, 

zawierającymi normy prawne o charakterze: 
12. Czynnikiem kształtującym treść kaŜdej umowy jest: 
13. Osobowość prawną posiada spółka: 
14. Mimo niezachowania formy pisemnej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub 

przesłuchania stron na okoliczność zawarcia umowy jest dopuszczalny, gdy: 
15. Bieg przedawnienia ulega przerwaniu wskutek: 
16. Zobowiązanie polega na tym, Ŝe: 
17. NaleŜyta staranność to: 
18. Typową odpowiedzialnością za czyn niedozwolony jest odpowiedzialność: 
19. Najem zawarty moŜe być zawarty: 
20. Przedmiotem dzierŜawy mogą być: 

 

Statystyka opisowa 

1. Cechy mierzalne są to: 
2. Próba reprezentatywna musi być: 
3. Cel badania statystycznego to 
4. Materiał statystyczny grupujemy gdy: 
5. Wskaźnik struktury to: 
6. Który wykres nie jest wykorzystywany do prezentacji cechy ciągłej 
7. Średnią arytmetyczną waŜoną wyznacza się w: 
8. Mediana jest to wartość cechy która: 
9. Czy prawdziwe jest stwierdzenie "suma odchyleń poszczególnych wartości od średniej 
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arytmetycznej jest równa zero" 
10. Współczynnik skośności przyjmuje wartości: 
11. Do porównywania zmienności w dwóch zbiorowościach wykorzystuje się: 
12. Korelacja dodatnia dwóch cech oznacza: 
13. Współczynnik korelacji rang Spearmana słuŜy do pomiaru zaleŜności w przypadku: 
14. Czy dwie liczby o róŜnych znakach mogą być współczynnikami prostych regresji w tej samej 

populacji 
15. Współczynnik zbieŜności słuŜy do: 
16. Ujemna wartość współczynnika regresji ay oznacza Ŝe: 
17. Współczynnik korelacji jest: 
18. Metoda najmniejszych kwadratów słuŜy do: 
19. Na podstawie danych półrocznych o produkcji otrzymano średnie tempo zmian wynoszące -

0.12 co to oznacza? 
20. Indeksy dynamiki są to mierniki określające: 

 

Przedmioty kierunkowe 

Zachowania organizacyjne 

1. Postawa moŜe być definiowana jako: 
2. Według Hofstede kultura organizacyjna to: 
3. Przywództwo jest to: 
4. Źródłem przywództwa w organizacji moŜe być: 
5. Istotą komunikacji interpersonalnej jest: 
6. Który z wymienionych czynników nie stanowi źródła konfliktów interpersonalnych: 
7. Do metod prowadzenia badań społecznych nie zalicza się: 
8. Jednym z celów nauki o zachowaniach organizacyjnych jest: 
9. Schein wyróŜnił następujące poziomy kultury organizacyjnej: 
10. Postawy są konstytuowane przez: 
11. W ujęciu behawioralnym uczenie się jest to: 
12. Jednym ze sposobów pozyskiwania sprzęŜenia zwrotnego, w celu usprawnienia procesu 

komunikowania się, moŜe być: 
13. Wywiad ustrukturalizowany to taki wywiad, w którym: 
14. Którego z wymienionych elementów nie musi zawierać arkusz obserwacji: 
15. Artefakty kulturowe, to: 
16. Który z wymienionych czynników był badany przez Hofstede jako wymiar kultury 

organizacyjnej 
17. Według którego z podejść postawy są definiowane, jako względnie stały stosunek 

emocjonalny lub oceniający do przedmiotu postawy: 
18. W teorii atrybucji przypisuje się zachowanim ludzi przyczyny wewnętrzne lub zewnętrzne na 

podstawie analizy: 
19. Prawo efektu twierdzi, Ŝe: 
20. Która z wymienionych kwalifikacji nie musi cechować charyzmatycznego przywódcy: 

 

Zarządzanie projektami 

1. Największą autonomię ma kierownik projektu w strukturze 
2. Tworzenie zespołu projektowego występuje na etapie 
3. Planowanie prac na budowie w czasie, gdy historycznie są najlepsze warunki pogodowe jest 

przejawem: 
4. Na którym poziomie dojrzałości w zarządzaniu projektami najczęściej wdraŜana jest jednolita 
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metodyka  
5. Grupowe podejmowanie decyzji charakteryzuje się: 
6. W firmach realizujących projekty sporadycznie najłatwiejsza do zastosowania jest struktura 
7. Jaką rolę w kierowaniu projektem odgrywa zarząd? 
8. Kto ponosi winę za nieudany projekt? 
9. Czym jest spotkane inaugurujące projekt? 
10. Czym jest całkowity planowany budŜet projektu? 
11. Za początek zarządzania projektami powszechnie uwaŜa się: 
12. Projekty o wysokim stopniu innowacyjności: 
13. Program w zarządzaniu projektami jest: 
14. Uzyskanie akceptacji odbioru produktu końcowego przez klienta następuje w fazie: 
15. Wadą stosowania czystej struktury projektowej jest 
16. ŚcieŜka krytyczna określa: 
17. W metodzie PERT jeŜeli czas optymistyczny realizacji czynności równa się 4 dni, najbardziej 

prawdopodobny czas równa się 8 dni, a pesymistyczny 20 dni, to szacowny czas czynności 
wyniesie 

18. Eliminacja ryzyka z projektu to: 
19. Jaka faza w etapie zamknięcia projektu nie istnieje: 
20. Analiza FMEA wykorzystywana jest w: 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

1. Elementem, który nie wchodzi w skład funkcji formowania kadr jest: 
2. Plan kadrowy ma charakter perspektywiczny i strategiczny poniewaŜ: 
3. Plan następstw to: 
4. Do metod doboru otwartego  nie zaliczymy: 
5. Zaletą stosowania źródeł rekrutacji wewnętrznej jest: 
6. Zjawisko „komety kadrowej” polega na : 
7. Ograniczenie stosowania testów psychologicznych jako narzędzi selekcji wynika z 
8. Istota systemowego modelu zarządzania kadrami polega na: 
9. Plan rozwoju pracowników to: 
10. Do podstawowych metod rekrutacji nie naleŜy: 
11. W procedurze planowania indywidualnej ścieŜki kariery głównym etapem jest: 
12. Celem systemowym zarządzania kadrami jest: 
13. Wprowadzenie do pracy ma wymiar: 
14. Selekcja kandydatów polega na: 
15. Źródła rekrutacji to: 
16. Profil kwalifikacyjny to 
17. Strategia personalna tworzona jest w oparciu o 
18. Podstawowe zasady tworzenia systemu ocen pracowniczych to: 
19. Kryteria oceny pracowniczej powinny odnosić się do 
20. Celem wynagrodzenia zasadniczego jest 

 

Zarządzanie jako ścią 

1. Jakość typu powstaje w ramach: 
2. Jakość wykonania powstaje w ramach: 
3. Która z wymienionych sytuacji nie powinna być podstawą do tworzenia wymagań 

jakościowych stawianych wyrobowi: 
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4. Podejście procesowe do zarządzania jakością obejmuje: 
5. Które z wymienionych określeń nie jest synonimem spirali jakości: 
6. Ile zasad zarządzania zaproponował Deming: 
7. Arkusz kontrolny, wykres Pareto, histogramy itd. zalicza się do: 
8. Nagroda Deminga jest nagrodą jakości w: 
9. Nagroda Baldrige'a jest nagrodą jakości w: 
10. Kto w organizacji określa politykę jakości: 
11. Która z wymienionych instytucji zajmuje się organizacją i nadzorowaniem badań i certyfikacji 

na terenie Polski: 
12. Opis systemu zarządzania jakością w organizacji (na przykładzie ISO 9001:2008) jest zawarty 

w: 
13. Kto w organizacji jest odpowiedzialny za zidentyfikowane i zharmonizowane procesy: 
14. Który z wymienionych dokumentów stoi najwyŜej w hierarchii dokumentacji jakościowej 
15. Która z wymienionych norm jakości wykorzystywana jest w sektorze motoryzacyjnym: 
16. Które z wymienionych sformułowań jest niewłaściwe dla auditu: 
17. WskaŜ, które z następujących określeń oddaje istotę audytu wewnętrznego: 
18. Wewnętrzny audit jakości nie obowiązuje: 
19. Która z przedstawionych norm zawiera najwięcej wymagań dotyczących systemu zarządzania 

jakością: 
20. Która z wymienionych norm odnosi się do zarządzania środowiskiem organizacji: 

 

Informatyka w zarz ądzaniu 

1. Data mining jest narzędziem pozwalającym uŜytkownikom na: 
2. Systemy DSS są często nazywane systemami ... biznesowej/biznesowego. 
3. Serwis internetowy, którego celem jest prezentacja organizacji, jej działalności i produktów to: 
4. Protokołem wykorzystywanym przy łączeniu się ze stroną internetową kanałem szyfrowanym 

jest: 
5. Formalny przegląd dokładności i poziomu kompletności danych w systemie informacyjnym to: 
6. W relacyjnym modelu danych encje mają reprezentację: 
7. Korporacyjna sieć komputerowa wykorzystująca technologie internetowe to: 
8. UŜytkownik, który padł ofiarą kradzieŜy toŜsamości w internecie najprawdopodobniej: 
9. W typowej konfiguracji systemu udostępniającego zasoby firmowej bazy danych partnerom 

biznesowym w internecie nie wykorzystuje się: 
10. Ekwifinalność jako cecha algorytmów oznacza: 
11. Schemat blokowy jest względem algorytmu: 
12. Jednym z najpopularniejszych algorytmów sortowania jest sortowanie: 
13. Oprogramowanie typu middleware umoŜliwia: 
14. Architektura zorientowana na usługi (SOA) jako koncepcja integracyjna pozwala na: 
15. Narzędzia umoŜliwiające interaktywną analizę danych biznesowych na róŜne sposoby w wielu 

wymiarach określane są jako: 
16. Język SQL jest standardem wykorzystywanym do: 
17. Zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających 

załoŜonemu modelowi danych to: 
18. Pojęcie „terminator”, w kontekście  graficznej reprezentacji analizy systemu na diagramie 

przepływu danych, oznacza:  
19. Który z modeli cyklu Ŝycia systemu informatycznego obejmuje analizę ryzyka? 
20. Która z wymienionych cech nie jest właściwa dla metod strukturalnego podejścia do 

projektowania systemów informacyjnych ? 
 

Marketing 
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1. Co daje firmie  stosowanie segmentacji rynku? 
2. Co odróŜnia orientację  marketingową w firmie od orientacji produkcyjnej 
3. Gdyby firma miała do zaoferowania rzeczywiście nowy produkt to jaka strategia oznaczania 

pozycji produktu byłaby właściwa? 
4. Jeśli zasadą segmentacji jest mierzalność segmentów to oparcie segmentacji na jakich 

kryteriach będzie kłopotliwe? 
5. Co nie jest przejawem orientacji humanistycznej i społecznej w ewolucji zarządzania 

marketingowego 
6. Która z poniŜszych propozycji nie stanowi strategii segmentacji 
7. Jakie prawo konsumentów jest łamane jeśli władze udzielają koncesji na zasadach 

korupcyjnych 
8. Co odróŜnia orientację promocyjną od produkcyjnej w ewolucji zarządzania marketingowego? 
9. Co powoduje konieczność świadomego oznaczania pozycji produktu na rynku 
10. Co jest produktem w sensie marketingowym? 
11. Jaki rodzaj strategii segmentacji powinna wybrać firma o ograniczonych zasobach 
12. Do elementów marketingu-mix nie zaliczamy: 
13. Do dóbr wybieralnych zaliczamy dobra: 
14. W fazie wprowadzenia cyklu Ŝycia produktu zysk jest: 
15. Wiele marek w kilku pokrewnych liniach produktowych to produkt-mix: 
16. Do elementów promocji-mix nie zaliczamy: 
17. Który z elementów promocji-mix nie jest masowy? 
18. W zasadzie AIDA litera I oznacza 
19. Ogłoszenie jest środkiem jakiego rodzaju reklamy 
20. Która strategia cenowa charakteryzuje się niską ceną w okresie wprowadzenie produktu na 

rynek i wysoką w okresie dojrzałości? 
 

Badania marketingowe 

1. Do jakich celów nadają się zogniskowane wywiady grupowe? 
2. Od czego zaleŜy wielkość próbki do badań?  
3. Co jest typowe dla eksperymentu jako metody badawczej : 
4. W świetle jakich kryteriów uzasadnione byłoby zastąpienie wywiadu telefonicznego wywiadem   

pocztowym? 
5. Jaką rolę w projektowaniu kwestionariusza do badań pełni kolejność pytań?  
6. Do jakich celów nadają się wywiady głębinowe? 
7. Co jest zakładaną cechą obserwacji jako metody badawczej? 
8. W świetle jakich kryteriów lepsze jest wprowadzenie wywiadu osobistego w gospodarstwach 

domowych zamiast pocztowego 
9. Co jest główną wadą systemów informacji marketingowej 
10. Do jakich prognoz nadają się tzw. prognozy ekspertów 
11. Kiedy w miejsce danych wtórnych potrzebne będzie wykorzystanie danych pierwotnych? 
12. Co moŜe być wadą obserwacji ukrytych? 
13. W przypadku jakich metod cel szczegółowy badań nie jest znany respondentom? 
14. Do zewnętrznych źródeł informacji zaliczamy: 
15. Badania jakościowe dostarczają odpowiedzi na pytanie: 
16. Badania pierwotne to inaczej badania:  
17. Kafeteria dysjunktywna to pytanie w którym wybiera się  
18. Typem trudnego respondenta w wywiadzie grupowym nie jest: 
19. Cechy respondenta niemoŜliwe do modyfikacji podczas wywiadu grupowego to: 
20. Do błędów doboru próby zaliczamy 
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Rachunkowo ść finansowa 

1. Bilans księgowy podmiotu jest to: 
2. Sprawozdanie finansowe podmiotu notowanego na giełdzie ostatecznie przyjmuje i 

zatwierdza: 
3. Który ze zbiorów informacji wchodzących w skład Rocznego Sprawozdania Finansowego 

prezentuje w ujęciu statycznym  zaangaŜowane kapitały obce? 
4. Za przychód, w świetle ustawy o rachunkowości moŜna uznać: 
5. Kategorią ekonomiczną będącą synonimem wartości księgowej podmiotu jest: 
6. Rachunek zysków i strat to skojarzone ze sobą:  
7. Kapitał pracujący to róŜnica pomiędzy: 
8. Kierownikiem jednostki odpowiedzialnym za politykę rachunkowości   podmiotu moŜe być: 
9. Kapitał stały to suma: 
10. Wartość bilansowa aktywów trwałych  to,  zgodnie z zasadą wiernego obrazu: 
11. Instrumenty finansowe dające prawo kontroli oraz pobierania korzyści to: 
12. Rezerwy ciche (pozabilansowe) wchodzące w skład zasobów podmiotu to: 
13. Bilans wykazany w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym to efekt: 
14. Podstawą wyceny środków trwałych w świetle MSR moŜe być: 
15. Decyzję o stworzeniu rezerw kapitałowych podejmuje: 
16. Kryteria istotności w polityce rachunkowości podmiotu wyznacza: 
17. Inkorporacja innego podmiotu to decyzja: 
18. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe moŜe być sporządzone przez podmiot kontrolujący,  

taki jak: 
19. Aktywa z tytułu odroczonego podatku to: 
20. Uprawdopodobnione korzyści ekonomiczne, wyraŜone wartościowo, w formie zwiększenia 

aktywów to: 
 

Procesy informacyjne w zarz ądzaniu 

1. Który z wymienionych etapów nie jest etapem procesu podejmowania decyzji? 
2. Wymień procesy energomaterialne: 
3. Jedną z funkcji systemu informacyjnego jest: 
4. Która z wymienionych faz nie jest fazą procesu informacyjnego? 
5. Wymień zasoby systemu informacyjnego 
6. Czy termin funkcja i faza procesu informacyjnego oznacza to samo? 
7. Procesy energomaterialne dzielimy na: 
8. Przetwarzanie danych w systemie informacyjnym moŜna zapisać wzorem: 
9. Które z podanych zbiorów stanowią źródło wewnętrzne zbierania  informacji? 
10. Która z definicji jest definicją systemu informacyjnego? 
11. Która z wymienionych zaleŜności jest prawidłowa z punktu widzenia optymalnego wspierania 

podstawowej działalności poprzez procesy informacyjne: 
12. Do której grupy zasobów systemów informacyjnych zaliczamy wiedzę? 
13. Do zasobów informacyjnych systemów informacyjnych zarządzania nie naleŜą 
14. Dana jest: 
15. Z podanych odpowiedzi wybierz tę, w której fazy procesu informacyjnego ułoŜone są w 

prawidłowej kolejności 
16. Za źródła danych naleŜy uznać:  
17. Podstawową zaleta systemów sieciocentrycznych jest: 
18. Jeśli kryterium podziału rodzajowego komunikacji jest przedsiębiorstwo to mamy do czynienia 

z: 
19. W systemach informacji przestrzenne dane dzielimy na następujące grupy: 
20. Do podstawowych funkcji systemów informacji przestrzennej naleŜą: 
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