
Test  

1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej to: 

a) wydzielenie i przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której 

okres przechowywania upłynął oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, 

że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową. 

b) przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres 

przechowywania upłynął 

c) wydzielenie tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął 

2. W której części akt osobowych przechowujemy dokumenty dotyczące nawiązania stosunku 

pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika 

a) A 

b) B 

c) C 

3. Na opis klasy w wykazie akt  składają się: 

a) symbol klasyfikacyjny, hasło klasyfikacyjne, kategoria archiwalna, uszczegółowienie 

hasła klasyfikacyjnego, 

b) symbol klasyfikacyjny, hasło klasyfikacyjne, czyli sformułowanie nazwy zagadnienia, 

c) hasło klasyfikacyjne,  w przypadku klas końcowych — kategoria archiwalna,  

4. Zaznacz prawidłowo wymienione elementy składowe tekstu pisma: 

a) przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski końcowe, 

b) wprowadzenie, przedstawienie problemu, wnioski końcowe, 

c) wprowadzenie, przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski końcowe, 

5. Blankiet korespondencyjny zwykły, pionowy, formatu A4 jest stosowany do: 

a) przesyłania korespondencji bez kopert, oszczędnościowy, 

b) pism zatytułowanych, nie zawiera okienka adresowego i znaków powoławczych pisma, 

c) powszechnie stosowany, posiada nadruki stałe. Przeznaczone do przesyłania 

korespondencji w kopertach z okienkiem 

6. Do przesyłania informacji za pomocą linii telefonicznej służy: 

a) kserokopiarka, 

b) faxs, 

c) telefon komórkowy 

7. Instrukcja kancelaryjna: 

a) ustala zasady postępowania w zakresie: obiegu pism i innych dokumentów, ich 

powstawania, przesyłania, ewidencjonowania przechowywania w komórkach 

organizacyjnych oraz przekazywania do archiwum zakładowego, 

b) to dokument, na podstawie, którego zatrudniani są pracownicy biurowi, 

c) reguluje czas i zasady pracy administracji 

8. Materiały archiwalne kat. A przechowuje się przez okres: 

a) 10 lat. Po upływie tego okresu przekazuje się do właściwego archiwum państwowego. 

b) 25 lat. Po upływie tego okresu przekazuje się do właściwego archiwum państwowego. 

c) 15 lat. 

9. Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji odpowiada:  

a) sekretarka, dlatego ważne jest prawidłowe usytuowanie i wyposażenie lokalu 

przeznaczonego na archiwum, 

 

b) kierownik jednostki organizacyjnej, dlatego ważne jest prawidłowe usytuowanie  

i wyposażenie lokalu przeznaczonego na archiwum,  



c) specjalista do spraw kadr i płac, dlatego ważne jest wyposażenie jego biura.  
 

10. Ergonomia w pracy biurowej polega na: 
a) sprawnej obsłudze klienta, 
b) dostosowaniu maszyn, urządzeń, środowiska i organizacji pracy oraz przedmiotów 

powszechnego użytku do możliwości i ograniczeń pracownika, 
c) ekonomicznym zarządzaniu czasem 

 

 

 

Zna organizację pracy biura m.in. potrafi interpretować procedury związane z organizacją pracy biura,  

rozróżniać urządzenia techniczne stosowane w pracy biurowej (6,7,10) 

Umie archiwizować dokumenty (pytanie 1,8,9) 

Potrafi redagować i przechowywać dokumenty (pytanie 2,3,4,5) 

  


