
Strona | 1  

 

Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku Ekonomia  

Pytania z treści ogólnych, podstawowych i kierunkowych: 

1.  
Na wybranych przykładach, przedstawić znaczenie i rozmieszczenie odnawialnych 

i nieodnawialnych zasobów przyrodniczych we współczesnej gospodarce światowej. 

2.  
Wyjaśnić pojęcie i przedstawić główne cechy społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy. 

3.  
Przedstawić pojęcie polityki gospodarczej państwa i wymienić główne rodzaje tych 

polityk. 

4.  
Na wybranym przykładzie, przedstawić i omówić relacje pomiędzy polityką 

ekonomiczną Unii Europejskiej a polityką krajową. 

5.  Przedstawić pojęcie regionu i sposoby jego rozumienia. 

6.  Jakie są relacje między budżetem a skarbem państwa? 

7.  Przesłanki i metody zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. 

8.  
Uzasadnić korzyści wynikające ze stosowania modeli ekonometrycznych w badaniach 

zjawisk ekonomicznych. 

9.  
Podać przykład zastosowania modeli ekonometrycznych w badaniach zjawisk 

ekonomicznych. Podać zmienną objaśnianą i zmienne objaśniające. 

10.  
Wyjaśnić pojęcie i znaczenie analizy ekonomicznej we współczesnym 

przedsiębiorstwie. 

11.  
Scharakteryzować wybrany rodzaj (zakres) analizy ekonomicznej w 

przedsiębiorstwie. 

12.  
Wyjaśnić pojęcie oraz zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych we 

współczesnej gospodarce światowej. 

13.  
Na wybranych przykładach, przedstawić i scharakteryzować instrumenty taryfowe, 

pozataryfowe i parataryfowe. 

14.  Wyjaśnić pojęcie i rolę systemu podatkowego we współczesnej gospodarce. 

15.  Omówić podział podatków według podziału dochodów podatkowych. 

16.  Przedstawić i porównać koncepcje tradycyjne i współczesne przedsiębiorstwa. 

17.  Omówić rodzaje przedsiębiorstw.  

18.  Omówić dowolny instrument rynku pieniężnego. 

19.  Omówić dowolny instrument rynku kapitałowego. 

20.  Omówić cel i zakres polityki rachunkowości. 
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21.  Omówić cel, zakres i sporządzanie sprawozdania finansowego. 

22.  Omówić zasady doboru i metody kalkulacji kosztów. 

23.  Wymienić wady i zalety Rachunku kosztów zmiennych. 

24.  Jakie równości zachodzą w ilościowym progu rentowności? 

25.  
Co to jest model ekonomiczny? Omówić istotę i zasady racjonalnego 

gospodarowania. Podać przykłady działań racjonalnych i nieracjonalnych. 

26.  

Scharakteryzować model gospodarki rynkowej oraz na konkretnym przykładzie, 

omówić sposób działania mechanizmu rynkowego umożliwiającego dopasowanie 

popytu i podaży. 

27.  
Podać definicję produktu narodowego brutto PNB oraz omówić metodę liczenia 

produktu narodowego brutto PNB, opartą na podejściu wydatkowym. 

28.  
Jakie czynniki warunkują skuteczność aktywnej polityki fiskalnej oraz jakie są 

uboczne skutki aktywnej polityki fiskalnej? 

29.  
Przedstawić różnicę między spojrzeniem klasycznym a behawioralnym w teorii 

organizacji i zarządzania. 

30.  Omówić poszczególne elementy otoczenia organizacji. 

31.  
Co to jest system finansowy? Przedstawić podstawowe klasyfikacje rynków 

finansowych. 

32.  
Wymienić i omówić podstawowe wskaźnik wykorzystywane w analizie 

wskaźnikowej. 

33.  Wymienić znane gałęzie prawa i scharakteryzować je. 

34.  Zdefiniować pojęcie "stosunku prawnego" i wymienić znane stosunki prawne. 

35.  
Omówić modele polityki społecznej wg R. Titmusa i G.Espinga-Andresena oraz ich 

relacje z ekonomią. 

36.  Współczesne kwestie społeczne (pojęcie kwestii społecznej i przykłady). 

37.  Przedstawić umiejętności interpersonalne i ich znaczenie w środowisku zawodowym. 

38.  Omówić techniki wywierania wpływu. 

39.  Przedstawić dwa podejścia do zarządzania zmianą - kaizen i reengineering. 

40.  Omówić fazy zmian w organizacji. 

 


