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Pytania z przedmiotów podstawowych (10)   

 

1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) jako miernik wzrostu gospodarczego – zalety i 

niedoskonałości tego miernika Omów mierniki służące charakterystyce gospodarki. 

2. Czynniki wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy – omów pojęcie i wybrany 

model wzrostu. 

3. Scharakteryzuj narzędzia polityki pieniężnej Banku Centralnego. Polityka monetarna – 

pojęcie, rodzaje, instrumenty. 

4. Przedstaw przyczyny i konsekwencje inflacji. Znaczenie kosztu alternatywnego w 

podejmowaniu decyzji menedżerskich. 

5. Wyjaśnij przyczyny wahań koniunktury gospodarczej oraz metody jej stabilizacji. 

6. Wyjaśnij różnice między deficytem budżetowym a  długiem publicznym na 

przykładzie Polski. Omów, na przykładzie Polski, stronę dochodową budżetu państwa. 

7. Rodzaje i przyczyny bezrobocia oraz skala zjawiska na przykładzie Polski. Bezrobocie 

– omów wybrane rodzaje i teorie. 

8. Rola menedżera i główne rodzaje problemów menedżerskich.  

9. Za i przeciw dla liberalnego oraz interwencjonistycznego modelu gospodarki. 

Funkcjonowanie gospodarki w świetle teorii klasycznej (neoklasycznej) i 

keynesowskiej. 

10. Model ekonometryczny jako narzędzie opisu i prognozowania zjawisk gospodarczych. 

 

Pytania z przedmiotów kierunkowych (25) 

 

1. Wybrane procesy i zjawiska ekonomiczne współczesnej gospodarki światowej. Omów 

i scharakteryzuj (podając przyczyny i skutki) wybrane zjawisko ekonomiczne, 

występujące we współczesnej gospodarce krajowej i/lub światowej. 

2. Scharakteryzuj przyczyny i skutki oraz zagrożenia wynikające z procesu globalizacji. 

3. Rynek finansowy - struktura i jego rola w gospodarce. 

4. Rynek kapitałowy w Polsce i jego instrumenty. 

5. Omów rolę pieniądza w ekonomii międzynarodowej. Kurs walutowy – pojęcie, 

rodzaje, metody kształtowania. 



6. Scharakteryzuj obszary zadaniowe zarządzania kapitałem ludzkim.  

7. Omów funkcjonowanie rynku finansowego i jego segmentów.  

8. Scharakteryzuj podmioty ekonomii międzynarodowej.  

9. Omów cele i narzędzia polityki handlowej państw. Omów wybrane instrumenty 

zagranicznej polityki handlowej z uwzględnieniem współczesnych trendów w 

gospodarce światowej. 

10.  Organizacja i zadania nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. 

11.  Omów źródła i przyczyny kryzysów finansowych. 

12. Konsekwencje dysproporcji rozwojowych w kraju i na świecie. 

13. Czynniki kształtujące bilans płatniczy. Bilans płatniczy – pojęcie, charakterystyka. 

14. Korzyści i koszty integracji ekonomicznej. 

15. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne – pojęcie i skutki na przykładzie Polski. 

16. Rynkowo-ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości. 

17. Omów wybrane teorie handlu zagranicznego. Rola i znaczenie Światowej Organizacji 

Handlu (WTO) w rozwoju wymiany międzynarodowej. 

18. Przedstaw i omów znaczenie kapitału ludzkiego dla pracodawcy. 

19. Wyjaśnij znaczenie gospodarowania kapitałem ludzkim jako elementu poprawy 

konkurencyjności w skali mikro i makro. 

20. Charakterystyka i znaczenie międzynarodowych przepływów pracy. Omów 

konsekwencje migracji siły roboczej z punktu widzenia kraju emigracji. 

21. Przyczyny i znaczenie migracji zarobkowej. Omów konsekwencje migracji siły 

roboczej z punktu widzenia kraju imigracji. 

22. Omów trzy formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 

23. Charakterystyka mikro i makrootoczenia przedsiębiorstwa.  

24. Znaczenie nadzoru bankowego w Polsce. 

25. Sektor prywatny i publiczny - charakterystyka podmiotów. 

 

Pytania z przedmiotów specjalnościowych (15) 

 

Specjalność: Ekonomia menedżerska  

1. Strategie i techniki negocjacyjne stosowane w biznesie - opisz i przedstaw przykłady. 

2. Określ relacje (poziom kompetencji) między właścicielem firmy a menadżerem. 

3. Bariery i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie Polski. 



4. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. 

5. Rola komunikacji interpersonalnej i umiejętności „miękkich” w pracy menadżera. 

6. Handel elektroniczny na rynku usług konsumpcyjnych - zalety i wady. 

7. Wpływ rozwoju usług e-commerse na prowadzenie działalności gospodarczej na 

rynku.  

8. Porównaj przedsiębiorstwa: uczące się i tradycyjne pod względem źródeł przewagi 

konkurencyjnej, cech zasobów ludzkich i źródeł wartości rynkowej. 

9. Wymień i omów funkcje prognoz gospodarczych. 

10. Zasady racjonalnego gospodarowania i ekonomiczne efekty jego zastosowań w 

przedsiębiorstwie. 

11. Ilościowe i jakościowe metody analizy i diagnostyki ekonomicznej. 

12. Optymalizacja procesu gospodarczego - znaczenie i zalety. 

13. Scharakteryzuj struktury rynkowe i znaczenie polityki cenowej. 

14. Znaczenie modelowania procesów ekonomicznych. 

15. Zakres i rodzaje analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie. 

 

Specjalność: Ekonomika sektora publicznego 

1. Scharakteryzuj podstawowe rodzaje wpływów budżetowych (dochody i przychody). 

2. Omów kierunki wydatkowania środków budżetowych (wydatki i rozchody). 

3. Określ zależności między budżetem wiodącym i cząstkowym. 

4. Ogólne zasady funkcjonowania finansów publicznych. 

5. Tryby dokonywania zamówień publicznych. 

6. Charakterystyka podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych. 

7. Pojęcie pomocy publicznej i dopuszczalność jej udzielania. 

8. Istota, zalety i wady partnerstwa publiczno - prywatnego. 

9. Zarządzanie jakością w administracji publicznej jako procesy identyfikowania potrzeb 

klienta i doskonalenia organizacji. 

10. Znaczenie marketingu w sektorze publicznym i społecznym. 

11. Narzędzia marketingowe wykorzystywane w sektorze publicznym. 

12. Zasady postępowania administracyjnego. 

13. Rodzaje postępowania administracyjnego. 

14. Istota zarządzania instytucją publiczną. 

15. Charakterystyka podmiotów rachunkowości budżetowej. 

 



 

Specjalność: Rachunkowość i Controlling 

1. Nadrzędne zasady rachunkowości. 

2. Istota controllingu i jego funkcje.  

3. Instrumenty controllingu. 

4. Funkcje współczesnej rachunkowości. 

5. Zakres, zasady i terminy sporządzania sprawozdania finansowego jednostki. 

6. Cele, zakres i metody badania sprawozdania finansowego. 

7. Porównanie cech kalkulacji wstępnej i wynikowej. 

8. Utrzymywanie i utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

9. Porównanie analizy pionowej i poziomej bilansu. 

10. Budowa rachunku kosztów. 

11. Ustalanie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie w sposób księgowy.  

12. Sposoby ewidencji i rozliczania kosztów. 

13. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych i ich zastosowanie. 

14. Poufność danych, zarządzanie obiegiem informacji. 

15. Zadania i rodzaje analizy finansowej w przedsiębiorstwie. 


