
Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku 
Finanse i rachunkowość – I stopień, w roku akademickim 2021/2022 
 
1. Wyjaśnij istotę rodzajów sprawozdawczości przedsiębiorstwa według treści generowanej 

informacji, w tym rolę i znaczenie sprawozdawczości finansowej. 

2. Omów z jakich części składa się i jakie funkcje w sprawozdawczości finansowej 

jednostek gospodarczych pełni informacja dodatkowa? 

3. Omów metodykę analizy bilansu jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i 

zakłady reasekuracji  w porównaniu do metodyki analizy rachunku zysków i strat.    

4. Omów analizę wskaźnikową, jako jedną z postaci analizy finansowej – jej zakres 

przedmiotowy i ograniczenia. 

5. Przedstaw ewidencję księgową rozrachunków z kontrahentami u odbiorcy i u dostawcy. 

6. Przedstaw ewidencję księgową rozrachunków z tytułu podatku VAT – wyjaśnij kiedy 

powstają zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT, a kiedy 

należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. 

7. Przedstaw ewidencję księgową listy płac i jej pochodnych. 

8. Omów metody wyceny rozchodu materiałów, stosowane w praktyce gospodarczej. 

9. Omów metody obliczania amortyzacji w przedsiębiorstwie i oceń różnice wynikające z 

ich zastosowania w praktyce gospodarczej.  

10. Przedstaw warianty ewidencji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie i omów, kiedy i 

który z nich, można zastosować w praktyce gospodarczej. 

11. Omów metodę księgową (wariant porównawczy i kalkulacyjny) ustalania wyniku 

finansowego w przedsiębiorstwie. Wyjaśnij, na czym polegają różnice między nimi. 

12. Wyjaśnij, różnice między prawem bilansowym a prawem podatkowym w praktyce 

gospodarczej.  

13. Omów uproszczone formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz przedstaw 

możliwości ich wyboru. 

14. Omów zasady ogólne opodatkowania małych firm oraz ich wady i zalety. 

15. Omów zryczałtowane formy opodatkowania małych firm oraz ich wady i zalety. 

16. Omów rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych oraz określ, dla jakich 

potrzeb i jakich odbiorców) są one sporządzane.  

17. Omów relacje między wydatkiem a kosztem oraz wskaż ich znaczenie w rachunkowości. 

18. Omów kalkulację kosztów – cel jej przeprowadzania, rodzaje i możliwość wykorzystania 

w praktyce gospodarczej.      



19. Omów analizę CVP - istotne elementy progów rentowności (ilościowy i wartościowy 

      punkt krytyczny) oraz  wskaż na ich znaczenie praktyczne z punktu widzenia   

      rachunkowości. 

20. Omów zagadnienia dotyczące  Sprawozdania Finansowego banku , w tym jego 

elementów oraz różnic  w   strukturze bilansu banku  i  innego przedsiębiorstwa np. firmy 

handlowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

21. Omów zagadnienia związane z ewidencją i klasyfikacją ekspozycji kredytowych w banku. 

22. Omów rodzaje controllingu i wyjaśnij różnice miedzy nimi.   

23. Wyjaśnij sposób obliczania kapitału obrotowego netto. 

24.  Omów zasadę piramidy Du Ponta. 

25. Wyjaśnij, jakie znaczenie praktyczne dla gmin ma podwyższenie kwoty wolnej od 

podatku w podatku PIT.    

26. Wyjaśnij, jak praktycznie można wytłumaczyć zależność między stopą opodatkowania a 

dochodami z podatków na przykładzie krzywej Laffera. 

27. Omów źródła finansowania przedsiębiorstw i jaka w praktyce jest ich dostępność oraz 

koszy pozyskiwania?                                                             

28. Omów czynniki kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwie. 

29. Wyjaśnij, jaka jest różnica między zyskiem księgowym a ekonomicznym oraz którym z 

nich posługują się głównie inwestorzy i dlaczego? 

30. Omów instrumenty funkcjonujące na rynku pieniężnym.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


