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Ekonomia – pytania na egzamin dyplomowy – licencjacki 

1. Scharakteryzuj cel i przedmiot analizy przedsiębiorstwa. 

2. Omów konsekwencje utrzymywania niewłaściwego poziomu zapasów. 

3. Omów istotę analizy Du Ponta – budowa i zastosowanie modelu. 

4. Scharakteryzuj metody analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. 

5. Omów zasady analizy potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. 

6. Omów podstawowe wskaźniki wykorzystywane do analizy makrootoczenia rynku. 

7. Scharakteryzuj wskaźniki do analizy sytuacji konkurencyjnej w wybranym sektorze. Wymień 
źródła danych. 

8. Podstawowe źródła pozyskiwania informacji pierwotnych i wtórnych. Omów ich wady i zalety. 

9. Omów zależności występujące między ceną a popytem. 

10. Scharakteryzuj ograniczenia budżetowe konsumenta. 

11. Scharakteryzuj jednorównaniowy model ekonometryczny i jego zastosowania. 

12. Scharakteryzuj rodzaje zmiennych w modelu ekonometrycznym i metody ich doboru. 

13. Omów zasady prognozowania na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. 

14. Omów typy zadań optymalizacji i metody ich rozwiązywania. 

15. Omów tabelę przepływów międzygałęziowych i model Leontieffa. 

16. Omów ideę i zasady interwencji rynkowej. 

17. Scharakteryzuj ewolucję systemu płatności bezpośrednich w rolnictwie. 

18. Omów główne instrumenty handlu zagranicznego. 

19. Omów źródła prawa Unii Europejskiej. 

20. Omów podstawowe zasady jednolitego rynku. 

21. Wyjaśnij pojęcie i strukturę agrobiznesu. 

22. Omów pojęcie i kategorie produkcji w gospodarce żywnościowej. 

23. Scharakteryzuj funkcje rolnictwa w gospodarce żywnościowej. 

24. Omów problem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

25. Omów znaczenie rolnictwa w agrobiznesie i w gospodarce kraju. 

26. Omów cechy szczególne produkcji rolniczej i ich wpływ na wyniki ekonomiczne oraz organizację 
gospodarstwa rolniczego. 

27. Omów związki występujące między gospodarstwem domowym i gospodarstwem rolniczym. 

28. Omów podstawowe sprawozdania finansowe i powiązania między nimi. 

29. Scharakteryzuj podstawowe klasyfikacje kosztów w przedsiębiorstwie i ich przydatność 
w zarządzaniu. 

30. Omów fazy inwestowania (rozwojowe) gospodarstwa rolniczego i ich wpływ na strukturę 
majątkowo-kapitałową. 

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

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

33. Omów różnice pomiędzy deficytem budżetowym a długiem publicznym. 

34. Scharakteryzuj przyczyny powstania długu publicznego. 
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35. Scharakteryzuj obligatoryjne i fakultatywne elementy konstrukcji podatku. 

36. Omów pojęcie oraz typy regionu ekonomicznego. 

37. Scharakteryzuj pojęcie i czynniki rozwoju regionalnego. 

38. Scharakteryzuj pojęcie i rodzaje konkurencyjności regionu. 

39. Omów rolę klastrów w rozwoju regionu. 

40. Scharakteryzuj pojęcia i podmioty polityki regionalnej. 

41. Scharakteryzuj elementy czteroskładnikowego modelu informacji i opisz jeden z nich. 

42. Scharakteryzuj grupy sygnałów niewerbalnych. 

43. Przedstaw źródła zakłóceń w procesie komunikowania. 

44. Podaj cechy komunikowania i omów jedną z nich. 

45. Przedstaw techniki aktywnego słuchania. 

46. Wymień podstawowe kategorie makroekonomiczne i mów dwie z nich. 

47. Zdefiniuj pojęcie inflacji popytowej i omów jej przyczyny. 

48. Od czego zależy podaż pracy w gospodarce narodowej? 

49. Wymień i omów podstawowe funkcje banku centralnego. 

50. Zdefiniuj deficyt budżetowy i scharakteryzuj sposoby jego finansowania. 

51. MSG jako nauka – źródła w innych naukach (nauki pokrewne). 

52. Omów politykę kursów walutowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 

53. Omów pojęcie polityki handlowej. Przedstaw jej stan obecny i perspektywy w Polsce. 

54. Omów główne instrumenty polityki handlu zagranicznego. 

55. Omów zagadnienie unii celnej i walutowej. 

56. Omów czynniki wpływające na podaż oraz sposób mierzenia siły ich wpływu. 

57. Omów rodzaje cenowej elastyczności popytu. 

58. Omów rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie w krótkim okresie. 

59. Omów równowagę przedsiębiorstwa działającego na rynku monopolu. 

60. Omów czynniki wpływające na podaż pracy indywidualnego pracownika. 

61. Scharakteryzuj proces podejmowania decyzji. 

62. Organizacja, struktura organizacyjna, cykl życia organizacji – pojęcia, rodzaje, znaczenie. 

63. Omów czynniki motywacyjne w organizacji. 

64. Charakterystyka funkcji zarządzania. 

65. Omów problemy pojawiające się w procesach kontroli (na podstawie etapów kontroli). 

66. Omów cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE. 

67. Przedstaw Instytucje i agencje realizujące WPR w Polsce. 

68. Scharakteryzuj instrumenty interwencjonizmu na rynkach produktów rolnych w Polsce. 

69. Omów sposoby finansowania rolnictwa w ramach WPR. 

70. Omów źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie i w gospodarce narodowej. 

71. Scharakteryzuj główne cele i narzędzia makroekonomicznej polityki gospodarczej? 

72. Scharakteryzuj cele i narzędzia polityki pieniężnej w Polsce? 
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73. Przedstaw główne argumenty za i przeciw interwencją państwa w gospodarce? 

74. Czy polską politykę gospodarczą można uznać za politykę typu keynesowskiego? 

75. Czy polityka gospodarcza przyczyniła się do globalnego kryzysu finansowego w 2007-2009? 

76. Scharakteryzuj pojęcie „polityka społeczna”. Jaka jest geneza tej polityki? 

77. Omów podstawowe cele polityki społecznej. 

78. Czym jest kwestia społeczna i jakie są jej główne przejawy? 

79. Czym jest polityka ludnościowa i jakie są jej trzy główne kierunki? 

80. Co oznacza termin „ubóstwo” i jakie trzy podstawowe charakterystyki są stosowane do jego 
pomiaru? 

81. Scharakteryzuj krajowe źródła powszechnie obowiązującego prawa. 

82. Scharakteryzuj zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych. 

83. Trybunał Konstytucyjny – omów kompetencje, sposób działania, skład. 

84. Co to jest testament, wymień i omów jego rodzaje. 

85. Omów uprawnienia konsumenta wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową. 

86. Scharakteryzuj pojęcie psychologia pracy – obszary zainteresowania tej dziedziny. 

87. Scharakteryzuj procesy psychiczne i poznawcze stymulujące rozwój zawodowy człowieka. 

88. Jakie funkcje konstruktywne i destrukcyjne pełni praca w życiu człowieka. 

89. Scharakteryzuj obiektywne i subiektywne źródła konfliktów w zespole pracowniczym. 

90. Jakie są konsekwencje zbyt wysokiego poziomu stresu w organizmie człowieka. 

91. Omów cechy, funkcje rynku pieniężnego i rodzaje instrumentów na tym rynku. 

92. Omów systemy notowań, rodzaje zleceń i rynki na GPW w Warszawie. 

93. Omów cechy, funkcje rynku kapitałowego i rodzaje instrumentów na tym rynku. 

94. Scharakteryzuj rodzaje papierów wartościowych. 

95. Scharakteryzuj zasady obrotu giełdowego. 

96. Jak zmierzyć nierówność dochodów w społeczeństwie? 

97. Wyjaśnij różnice w znaczeniu następujących określeń: wartość najczęstsza, wartość przeciętna, 
wartość środkowa. Przyporządkuj do każdego z określeń odpowiednią miarę statystyczną. 

98. Które z miar zmienności są odporne na występowanie obserwacji odstających? 

99. Czego dotyczy prawo trzech sigm? Czy również w przypadku wysokiej kurtozy prawo to będzie 
obowiązywać? 

100. Omów istotę funkcji regresji i wyjaśnij czemu służy? 
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