
1) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, prosta spółka akcyjna powstaje z 
chwilą: 
a) zawarcia umowy spółki 
b) wpisu do rejestru 
c) złożenia do właściwego sądu prawidłowo wypełnionego wniosku 
 
2) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
a) zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów 
b) księgę udziałów prowadzi sąd rejestrowy 
c) spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie 
księgi udziałów 
 
3) Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na: 
a) akcje o różnej wartości nominalnej 
b) udziały o równej wartości nominalnej 
c) akcje o równej wartości nominalnej 
 
4) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, umowa spółki jawnej: 
a) nie może w żadnym przypadku zawierać określenia czasu trwania spółki 
b) powinna zawierać czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 
c) zawsze powinna zawierać określenie czasu trwania spółki 
 
5) Zgodnie z KSH, spółka osobowa: 
a) nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości 
i innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana 
b) może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności 
nieruchomości i innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozwana 
c) może wyłącznie w imieniu wspólników nabywać prawa, w tym własności 
nieruchomości i innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, pozywać i 
być pozwana 
 
6) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółkami osobowymi są: 
a) wyłącznie spółka jawna, spółka partnerska i spółka komandytowa 
b) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka 
komandytowo-akcyjna 
c) wyłącznie spółka jawna i spółka partnerska 
 
7) Zgodnie z ksh, jeżeli statut spółki akcyjnej nie określa większej liczby członków 
rady nadzorczej, rada nadzorcza w tej spółce składa się co najmniej: 
a) z siedmiu, a w spółkach publicznych co najmniej z dziewięciu członków 
b) z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków 
c) z pięciu, a w spółkach publicznych co najmniej z siedmiu członków 
 
8) Zgodnie z ksh, wniesienie wkładu przez komplementariusza do spółki 
komandytowo-akcyjnej na kapitał zakładowy: 
a) wyłącznie jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki 
b) nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania 
spółki 
c) ogranicza jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wartości wkładu 
wniesionego do spółki 
 
 
 



9) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, statut spółki akcyjnej powinien być 
sporządzony w formie: 
a) pisemnej z datą prawną 
b) dokumentowej 
c) aktu notarialnego 
 
10) Ile wynosi wartość nominalna akcji w prostej spółce akcyjnej: 
a) akcja jest beznominałowa 
b) 1 grosz 
c) 1 zł 
 
11) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółka osobowa, utworzona przez 
wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej 
przedsiębiorstwo pod własną firmą to: 
a) spółka cywilna 
b) spółka jawna 
c) spółka partnerska 
 
12) Zgodnie z ksh, akcjonariuszom spółki akcyjnej: 
a) wolno pobierać odsetki od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych 
akcji 
b) wolno pobierać odsetki od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych 
akcji, dopiero po zakończeniu trzeciego roku obrachunkowego od rejestracji 
spółki 
c) nie wolno pobierać odsetki od wniesionych wkładów, jak również od 
posiadanych akcji 
 
13) Zgodnie z ksh, jeżeli statut spółki akcyjnej nie stanowi inaczej, zwołanie 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego zgromadzenia mogą żądać akcjonariusz lub 
akcjonariusze spółki akcyjnej reprezentujący co najmniej: 
a) jedną pięćdziesiątą kapitału zakładowego 
b) jedną dwudziestą kapitał zakładowego 
c) jedną sześćdziesiątą kapitału zakładowego 
 
14) Zgodnie z ksh, spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną 
firmą, a nie jest inną spółką handlową to między innymi: 
a) spółka cywilna 
b) spółka jawna 
c) spółka partnerska 
 
15) Zgodnie z KSH, w umowie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a 
członkiem jej zarządu - nie będącym zarazem jej jedynym wspólnikiem oraz 
jedynym członkiem zarządu - oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje: 
a) rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia 
wspólników 
b) wyłącznie zgromadzenie wspólników 
c) wyłącznie rada nadzorcza, a tylko gdyby jej nie powołano zgromadzenie 
wspólników 
 
 
 
 
 
 



16) Zgodnie z KSH, w przypadku gdy statut spółki akcyjnej uzależnia przeniesienie 
akcji imiennych od zgody spółki, zgoda na przeniesienie spółki poza 
postępowaniem egzekucyjnym udziela: 
a) zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie 
stanowi inaczej 
b) wyłącznie zgromadzenie akcjonariuszy w formie pisemnej uchwały 
c) wyłącznie rada nadzorcza w formie pisemnej uchwały 
 
17) Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, kapitał zakładowy spółki 
komandytowo-akcyjnej powinien wynosić: 
a) co najmniej 50 000 zł 
b) co najmniej 25 000 zł 
c) co najmniej 5 000 zł 

18) Zgodnie z ksh, w spółce komandytowo-akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej jest 

obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza: 

a) dziesięć osób 

b) dwadzieścia pięć osób 

c) piętnaście osób 

19) Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w okresie likwidacji spółki jawnej: 

a) prokura może być ustanowiona za zgodą sądu rejestrowego 

b) prokura może być ustanowiona bez żadnych ograniczeń 

c) prokura nie może być ustanowiona 

20) Zgodnie z KSH, obniżenie sumy komandytowej w spółce komandytowej nie ma 

skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały: 

a) przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru przedsiębiorców 

b) przed dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie obniżenia do rejestru 

przedsiębiorców 

c) po upływie 14 dni od dnia wpisania obniżenia do rejestru przedsiębiorców 

21) Zgodnie z ksh, wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością powinny być równe i są niepodzielne: 

a) zawsze, jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział 

b) zawsze, niezależnie od tego czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów 

c) zawsze, jeżeli wspólnik może mieć tylko jeden udział 

 


