
Załącznik 1. Pytania testowe

Pytania testowe zostały przygotowane w oparciu o testy certyfikacyjne mene-
dżera projektu na podstawie [Heldman 2004; Ellis 2011].

1. Która z następujących technik kompresji zwiększa ryzyko?
A. Crashing.
B. Bilansowanie zasobów.
C. Fast tracking.
D. Wyprzedzenie i opóźnienie.

2. Jesteś kierownikiem projektu X. Zostałeś poproszony o wykonanie analizy 
korzyści/kosztów dla dwóch proponowanych projektów. Koszt projektu 1 
wynosi 2 400 000 dolarów, potencjalne korzyści szacuje się na 12 mln do-
larów, przyszłe koszty eksploatacji z kolei na poziomie 3 milionów dolarów. 
Koszt projektu B to 2 800 000 dolary, potencjalne korzyści szacowane są 
na poziomie 14 mln dolarów, a przyszłe koszty eksploatacji wynoszą 2 mln 
dolarów. Który projekt powinieneś zarekomendować celem realizacji?
A. Projekt A ponieważ koszt realizacji jest niższy niż projektu B.
B. Projekt B ponieważ potencjalne korzyści oraz przyszłe koszty eksplo-

atacji są mniejsze od projektu B.
C. Projekt B ponieważ potencjalne korzyści minus koszty realizacji 

projektu oraz koszty eksploatacji są większe od wartości uzyskanych 
w przypadku realizacji projektu A.

D. Projekt B ponieważ potencjalne korzyści minus koszty eksploatacji 
są wyższe od wartości uzyskanych w przypadku realizacji projektu A.

3. Która z metod wykorzystuje iteracyjne symulacje?
A. Metoda Monte Carlo.
B. Analiza EMV.
C. Technika Delphi.
D. Metoda CPM.
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4. Mike jest menedżerem projektu informatycznego. Zastosował narzędzie 
w postaci diagramu Ishikawy w celu poznania potencjalnych ryzyk pro-
jektu. Narzędzie to stosuje się w fazie:
A. Identyfikacji ryzyka.
B. Oceny ryzyka.
C. Kontroli ryzyka.
D. Szybkiej odpowiedzi na ryzyko.

5. Który z poniższych sposobów jest właściwy do wyznaczenia struktury po-
działu prac WBS:
A. Identyfikacja ryzyka.
B. Cechy produktu.
C. Fazy podziału projektu lub dostarczania projektu.
D. Wstępne szacunki projektu.

6.  Jakie są najważniejsze umiejętności kierownika projektu?
A. Umiejętności negocjacji.
B. Umiejętności przywódcze.
C. Umiejętności komunikacyjne.
D. Umiejętności rozwiązywania problemów.

7. Kierownik projektu ma największy wpływ na jakość, podczas którego pro-
cesu?
A. Planowania jakości.
B. Zapewnienia jakości.
C. Kontroli jakości.
D. Monitorowania jakości.

8. W jakiej strukturze organizacyjnej kierownicy projektów mają największą 
władzę i największy wpływ?
A. Strukturze projektowej.
B. Strukturze liniowej.
C. Strukturze funkcjonalnej.
D. Strukturze macierzowej.

9. Jaki procent czasu spędzają kierownicy projektów na komunikacji?
A. 90.
B. 85.
C. 75.
D. 50.
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10. Która z następujących technik planowania projektu pozwala uwzględnić 
prawdopodobieństwo?
A. GERT.
B. CPM.
C. PERT.
D. CPM i PERT.

11. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe w odniesieniu do procesu 
planowania jakości?
A. Diagramy Ishikawy nazywane są również diagramami przyczynowo-

-skutkowymi.
B. Wykresy Ishikawy nazywane są również schematami ości.
C. Schematy Ishikawy są narzędziami i technikami tego procesu.
D. Schematy Ishikawy stanowią wyjścia tego procesu.

12. W jakim celu tworzy się karty projektu?
A. Aby rozpoznać i wybrać sponsora projektu.
B. Celem formalnej inicjacji przedsięwzięcia.
C. Aby potwierdzić istnienie zespołu projektu, kierownika projektu 

i sponsora projektu.
D. W celu opisania metod selekcji stosowanych przy wyborze projektów.

13. Jesteś kierownikiem projektu pracy w obcym kraju. Z obserwacji grupy 
projektowej wynika, iż niektórzy członkowie zespołu mają problemy z do-
stosowywaniem się do nowej kultury, mimo odbycia szkoleń dotyczących 
różnic kulturowych i  obyczajów tego kraju. Które z poniższych stwier-
dzeń jest prawdziwe?
A. Jest to wynik pracy z zespołami ludzi z dwóch różnych krajów.
B. Ten stan jest znany jako szok kulturowy.
C. Jest to wynik zmęczenia po podróży.
D. Ten stan jest wynikiem braku tolerancji w stosunku do innej kultury.

14. Obszary wiedzy zarządzania projektem:
A. Obejmują proces inicjacji, planowania, realizacji, kontrolowania, 

i zamykania.
B. Obejmują dziewięć różnych obszarów, które łączą procesy.
C. Składają się z pięciu różnych procesów, które łączą etapy projektów.
D. Obejmują planowanie, wykonywanie i procesy kontrolujące.



4 Załącznik 1. Pytania testowe

15. Jesteś kierownikiem projektu firmy odzieżowej. Twój projekt wymaga 
opracowania nowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. W  ra-
mach projektu dokonano już identyfikacji zagrożeń związanych z reali-
zacją projektu. Jaki jest następny krok w ramach zarządzania ryzykiem 
projektu?
A. Należy ocenić ryzyko.
B. Zastosować metodę Delphi w celu potwierdzenia zagrożenia.
C. Należy dokonać jakościowej i ilościowej analizy ryzyka.
D. Zdefiniować odpowiedzi na zagrożenia.

16. Co najlepiej opisuje proces realizacji planu?
A. Plany są wprowadzane w życie.
B. Pomiary wydajności.
C. Plany projektu są opracowywane i analizowane.
D. Plany projektu są publikowane.

17. Zero zapasów wynika z:
A. Diagramu sieciowego.
B. Benchmarkingu.
C. Analizy kosztów i korzyści.
D. Koncepcji just-in-time.

18. Zgodnie z metodyką PMBOK, kierownik projektu jest wyłaniany i przy-
dzielany do projektu podczas którego procesu?
A. Na początku procesu inicjacji.
B. Na początku procesu planowania.
C. Na wyjściu z procesu inicjacji.
D. Na wyjściu z procesu planowania.

19. Wszystkie z poniższych stwierdzeń są prawdziwe z wyjątkiem:
A. Prawdopodobieństwo sukcesu jest największe w procesie zamykania 

projektu.
B. Wpływ kierownika projektu jest największy w  procesie zamykania 

projektu.
C. Wpływ interesariuszy jest najmniejszy w procesie zamykania projek-

tu.
D. Ryzyko jest największe w procesie zamykania projektu.
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20. Jesteś członkiem zespołu projektowego wprowadzającego nowy wyrób na 
rynek. Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?
A. Jesteś w trakcie realizacji projektu i wiesz, że opis produktu zawiera 

więcej szczegółów na tym etapie.
B. Jesteś na etapie planowania projektu i wiesz, że opis produktu za-

wiera mniej szczegółów na tym etapie, staje się bardziej szczegółowy 
w miarę postępu projektu.

C. Jesteś w trakcie inicjacji projektu i wiesz, że opis produktu powinien 
zawierać możliwie jak najwięcej szczegółów na tym etapie, ponieważ 
jest to krytyczny czynnik sukcesu procesu planowania.

D. Jesteś w trakcie inicjacji projektu i wiesz, że opis produktu zawiera 
mniej szczegółów na tym etapie.

21. PERT jest to:
A. Najdłuższa ścieżka.
B. Technika oparta na średniej ważonej.
C. Technika symulacji.
D. Szeroko stosowane w  praktyce narzędzie w  celu określenia czasu 

trwania projektu.

22. Jesteś kierownikiem projektu. Bierzesz pod uwagę dwa różne projekty do-
tyczące usług gastronomicznych na liniach rejsowych. Początkowy koszt 
projektu numer 1 wynosi 800 000 dolarów przy przewidywanych wpływach 
pieniężnych 300 000 dolarów za kwartał. W  przypadku projektu numer  
2 okres zwrotu wynosi sześć miesięcy. Który projekt powinieneś wybrać?
A. Projekt numer 1 ponieważ jego okres zwrotu jest krótszy o dwa mie-

siące od projektu numer 2.
B. Projekt numer 1 ponieważ koszty projektu numer 2 nie są znane.
C. Projekt numer 2 ponieważ w porównaniu z projektem numer 1 okres 

zwrotu jest dłuższy o cztery miesiące.
D. Projekt numer 2 ponieważ w porównaniu z projektem numer 1 okres 

zwrotu jest dłuższy o dwa miesiące.

23. Jesteś kierownikiem projektu X. Jesteś odpowiedzialny za wykonywanie 
kosztorysów danego projektu. Nie znasz jeszcze wiele szczegółów realiza-
cji projektu. Którą z następujących technik należy użyć?
A. Szacowanie kosztów przez analogię.
B. Buttom-up techniki szacowania kosztów.
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C. Technikę Monte Carlo.
D. Modelowanie parametryczne.

24. Opis produktu, plan strategiczny, kryteria wyboru projektów oraz infor-
macje historyczne są brane pod uwagę jako:
A. Wejścia do procesu planowania projektu.
B. Wejścia do procesu przeglądu projektu.
C. Wejścia do procesu inicjacji projektu.
D. Wejścia do procesu realizacji projektu.

25. BAC dla danego projektu wynosi 100 000 dolarów. EAC wynosi w tym 
przypadku 120 000 dolarów. Ile wynosi CPI?
A. 0,83.
B. 1,0.
C. 1.2.
D. 1.5.

26. Narzędzia i  techniki sprawozdawczości projektu obejmują wszystkie 
z poniższych, z wyjątkiem:
A. Metody EVM.
B. Pobierania próbek.
C. Analizy wariancji.
D. Oceny wydajności.

27. Jesteś kierownikiem projektu w firmie budowlanej, która buduje nowy 
budynek biurowy w  twoim mieście. Zatwierdzono niedawno zmianę 
zakresu projektu. Wiesz, że zmiana zakresu może powstać w  wyniku 
wszystkich wymienionych zdarzeń, z wyjątkiem:
A. Zmiany harmonogramu.
B. Zmiany zakresu realizacji prac budowlanych.
C. Zmiany w WBS.
D. Zmiany wymagań projektowych.

28. Jakie są narzędzia i techniki ilościowej analizy ryzyka?
A. Listy kontrolne.
B. Analiza wrażliwości.
C. Listy kontrolne, analiza wrażliwości, analizy drzewa decyzyjnego.
D. Metoda burzy mózgów.
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29. Zadania krytyczne to takie zadania, w których:
A. Czas trwania jest pesymistyczny.
B. Zapas czasu jest równy zero.
C. Mają te same daty rozpoczęcia.
D. Mają różne daty rozpoczęcia i zakończenia.

30. Kiedy należy wykonać analizę interesariuszy?
A. Przy definiowaniu zakresu projektu.
B. Przy opracowywaniu karty projektu.
C. Podczas tworzenia planu zarządzania projektem.
D. Przy wprowadzaniu zmian w projekcie.

31. Która z definicji odnosi się do jakości?
A. Produkt wykonany z bardzo drogich materiałów.
B. Produkt wykonany z dużą starannością przez zespół, który go wy-

konał.
C. Produkt, który spełnia oczekiwania klientów.
D. Produkt, który spełnia atesty.

32. Kierownik projektu przygotowuje raport z zakończenia projektu dla inte-
resariuszy projektu. Która forma komunikacji jest odpowiednia?
A. Nieformalna spisana w dokumencie.
B. Nieformalna wypowiedź ustna.
C. Formalna spisana w dokumencie.
D. Formalna wypowiedź ustna.

33. Jesteś kierownikiem projektu o  łącznym budżecie 450 000 dolarów. 
Zgodnie z harmonogramem, zespół powinien wykonać 45% pracy. Ale 
podczas ostatniego spotkania, poinformowano cię o  wykonaniu planu 
w 40%. Wydatkowano 165 000 dolarów. Czy to oznacza, że:
A. Projekt jest realizowany przed terminem i w ramach budżetu.
B. Projekt jest opóźniony, ale w ramach budżetu.
C. Projekt jest realizowany przed czasem, ale z przekroczeniem budże-

tu.
D. Projekt jest opóźniony, dodatkowo przekroczono budżet.
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34. Zadowolenie klienta powinno być mierzone na końcu projektu w celu 
utrzymania długoterminowych relacji. Które z poniższych stwierdzeń nie 
odnosi się do satysfakcji klienta?
A. Produkt spełnia zamierzone i nieokreślone wymagania.
B. Projekt jest opłacalny.
C. Produkt jest wysokiej jakości.
D. Potrzeby klienta są spełnione.

35. Które z  poniższych elementów nie jest jednym z  najczęstszych źródeł 
konfliktu w projekcie?
A. Harmonogramy.
B. Priorytety.
C. Zasoby.
D. Koszty.

36. Twój klient rozwiązał umowę przed zakończeniem projektu. Które z po-
niższych stwierdzeń jest właściwe?
A. Należy zatrzymać pracę i natychmiast zwolnić zespół.
B. Musisz pracować z  zespołem w celu udokumentowania zdobytego 

doświadczenia.
C. Musisz utrzymać zespół pracując nad projektem w celu przeprowa-

dzenia ponownej rozmowy z klientem.
D. Należy zaktualizować plan zarządzania projektem, aby odzwiercie-

dlić tę zmianę.

37. Które z poniższych wielkości najlepiej opisują potrójne ograniczenie pro-
jektu?
A. Koszt, harmonogram i jakość.
B. Koszt, zasoby i harmonogram.
C. Koszt, harmonogram i zakres.
D. Koszt, harmonogram i produkt.

38. Na podstawie diagramu sieciowego wyznacz LF dla czynności F. Ile wy-
nosi LF dla tej czynności:
A. 10.
B. 11.
C. 16.
D. 17.



9Załącznik 1. Pytania testowe

39. Który z poniższych podmiotów nie jest interesariuszem w projekcie?
A. Członek zespołu projektowego.
B. Adwokat konkurencyjnej firmy.
C. Dostawca.
D. Sponsor projektu.

40. Pracujesz z  potencjalnymi sponsorami aby określić, który z  projektów 
należy wybrać do realizacji. Na podstawie wskaźników (BCR) korzyści 
do kosztów należy dokonać wyboru najlepszego projektu. Który projekt 
zarekomendujesz do realizacji?
A. Projekt A, gdzie BCR wynosi 5:2.
B. Projekt B, gdzie BCR wynosi 5:4.
C. Projekt C, gdzie BCR wynosi 3:1.
D. Projekt D, gdzie BCR wynosi 2:1.

41. Wykorzystaj tabelę do odpowiedzi na pytania 41–43.

Czynność Poprzednik Czas [dni]

a początek 5 

b początek 3

c a + 2 dni opóźnienia, b 7

d b 8

e c, d 6

zakończenie e –

Ile wynosi czas realizacji projektu?
A. 17 dni.
B. 18 dni.
C. 20 dni.
D. 24 dni

42. Ile wynosi zapas casu dla czynności B?
A. 0 dni.
B. 3 dni.
C. 4 dni.
D. 6 dni.
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43. Które czynności składają się na ścieżkę krytyczną?
A. c-e.
B. a-c-e.
C. b-c-e.
D. b-d-e.

44. Jeden z członków zespołu projektowego poinformował cię, że wystąpiło 
jedno z zagrożeń. Jak wpłynie ono na koszty projektu?
A. Koszty projektu wzrosną.
B. Koszty projektu zmaleją.
C. Koszty projektu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
D. Zagrożenie nie będzie miało wpływu na koszty projektu.

45. Koszty jakości stanowią podstawę przy:
A. Wyznaczaniu kosztów.
B. Konstruowaniu budżetu.
C. Kontroli kosztów.
D. Budowie systemu kontroli kosztów.

46. Co powinieneś wykonać w pierwszej kolejności?
A. Opracować plan zarządzania projektem.
B. Określić wymagania.
C. Zidentyfikować interesariuszy.
D. Dobrać zespół projektowy.

47. Cykl życia projektu jest poprawnie zdefiniowany z wyjątkiem:
A. Co należy wykonać w każdej fazie projektu.
B. W jaki sposób produkt zostanie sprzedany.
C. Kto jest zaangażowany w kolejne fazy projektu.
D. W jaki sposób kontrolować i zatwierdzać kolejne fazy projektu.

48. Jesteś kierownikiem projektu w  międzynarodowym przedsiębiorstwie. 
Konieczne jest posiadanie przez ciebie nie tylko umiejętności zarządza-
nia projektem, ale także umiejętności interpersonalnych. Jedną z umie-
jętności interpersonalnych jest umiejętność rozwiązywania problemów. 
Które z poniższych czynności nie odnosi się do tej umiejętności.
A. Zarządzanie ryzykiem.
B. Identyfikacja problemu.
C. Identyfikacja wariantów.
D. Podejmowanie decyzji.
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49. W projektach z wyróżnionymi fazami, proces inicjowania występuje:
A. Tylko w fazie koncepcyjnej.
B. W każdej fazie projektu.
C. Tylko w początkowych fazach projektu.
D. Tylko w przypadku, kiedy żąda tego sponsor projektu.

50. Dokument, który określa szczegółowo przedmioty projektu i zadania do 
wykonania to:
A. Karta projektu.
B. Plan zarządzania zakresem projektu.
C. Zakres projektu.
D. WBS.

51. Sukces projektu jest najczęściej definiowany jako:
A. Satysfakcja klienta.
B. Spełnienie wymagań.
C. Dotrzymanie budżetu.
D. Akceptacja przez klienta.

52. Cztery projekty mają zróżnicowane okresy zwrotu PB. Podejmij decyzję 
na podstawie okresu zwrotu. Który z projektów zarekomendujesz do re-
alizacji?
A. Projekt A, którego okres zwrotu wynosi 8 miesięcy.
B. Projekt B, którego okres zwrotu wynosi 10 miesięcy.
C. Projekt C, którego okres zwrotu wynosi 12 miesięcy.
D. Projekt D, którego okres zwrotu wynosi 20 miesięcy.

53. Wartość wskaźnika wartości bieżącej netto NPV powinna być:
A. Jak najmniejsza.
B. Równa zero.
C. Równa jeden.
D. Jak największa.

54. Wartość wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu IRR powinna wynosić:
A. 0%.
B. 1%.
C. Jak najmniej.
D. Jak najwięcej.
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55. Wskaż właściwe rozszerzenie metody PERT:
A. Project Evaluation Review Technique.
B. Program Evaluation Review Technique.
C. Project Estimating Review Tool.
D. Program Evaluation Review Tool.

56. Czas pesymistyczny czynności A wynosi 22 dni. Czas optymistyczny wy-
nosi 10 dni. Ile wynosi odchylenie standardowe?
A. 1 dzień.
B. 2 dni.
C. 6 dni.
D. 12 dni.

57. Zespół projektowy:
A. Jest tożsamy z zespołem zarządzającym projektem.
B. Jest częścią zespołu zarządzającego projektem.
C. To wszyscy interesariusze projektu.
D. Jest większy niż zespół zarządzający projektem.

58. Jeżeli twój projekt przekroczył budżet, to wskaźnik CPI będzie:
A. Wynosił 0.
B. Wynosił 1.
C. Większy niż 1.
D. Mniejszy niż 1.

59. W przypadku projektów międzynarodowych jaki typ komunikacji nie jest 
stosowany w praktyce:
A. Poczta elektroniczna.
B. Rozmowy telefoniczne.
C. Spotkania twarzą w twarz.
D. Telekonferencje.

60. Wartość wskaźnika CV w przypadku przekroczenia budżetu:
A. Jest ujemna.
B. Jest dodatnia.
C. Jest równa 0.
D. Jest równa 1.
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Odpowiedzi do pytań testowych

1. C 11. D 21. B 31. C 41. C 51. A

2. C 12. B 22. D 32. C 42. B 52. A

3. A 13. B 23. A 33. B 43. B 53. D

4. A 14. A 24. C 34. B 44. C 54. D

5. C 15. A 25. A 35. D 45. A 55. B

6. C 16. A 26. B 36. B 46. C 56. B

7. B 17. D 27. A 37. C 47. B 57. D

8. A 18. C 28. B 38. A 48. A 58. D

9. A 19. D 29. B 39. B 49. B 59. C

10. A 20. D 30. A 40. C 50. C 60. A


