
 

Zał. nr 2 do uchwały nr 5/2019 Rady dydaktycznej kierunku ekonomia z dnia 18.12.2019 r.  

  

  

Zagadnienia do egzaminu końcowego  

Kierunek: EKONOMIA 1 stopnia  

Studia stacjonarne i niestacjonarne  

   

  

Obowiązują od roku akademickiego 2019/2020  

  

  

Pytania do specjalności ekonomia i gospodarka finansowa (podczas egzaminu zadane jest 1 

pytanie ze specjalności): 

 

1. Oszczędzanie w gospodarstwach domowych (Istota i rodzaje oszczędności, stopa 

oszczędzania, motywy oszczędzania, produkty oszczędnościowe).  

2. Nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych (przyczyny i skutki, instytucjonalne 

sposoby pomocy wyjścia kredytobiorcom z nadmiernego zadłużenia: restrukturyzacja 

należności, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, upadłość konsumencka).  

3. Dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego (IKE, IKZE, PPE, PPK, ubezpieczenie 

rynkowe,  odwrócona hipoteka).  

4. Zarządzanie finansami jako obszar zarządzania przedsiębiorstwem (cel, funkcja i rola 

zarządzania finansami).  

5. Czynniki kształtujące przychody i koszty w przedsiębiorstwie (podstawowe grupy 

przychodów i kosztów).  

6. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie (rodzaje inwestycji (finansowe i rzeczowe), 

metody oceny efektywności (rentowności) projektów inwestycyjnych).  

7. Banki i system bankowy (pojęcie banku, funkcje i rola banków w gospodarce narodowej, 

rodzaje banków, system bankowy, modele systemu finansowego).  

8. Działalność gospodarcza (zasada wolności działalności gospodarczej, cechy działalności 

gospodarczej, pojęcie firmy i przedsiębiorstwa, działalność nieewidencjonowana)  

9. Operacje bankowe i ich rodzaje (operacje aktywne, operacje pasywne, operacje 

pośredniczące)  

10. Rachunkowość budżetowa (pojęcie, podstawa prawna rachunkowości budżetowej, 

jednostki sektora finansów publicznych wg obowiązującej ustawy o finansach publicznych, 

cechy jednostki budżetowej).  

11. Klasyfikacja budżetowa (pojęcie, akty prawne dotyczące klasyfikacji budżetowej, stopnie 

podziałki klasyfikacyjnej , przykłady stosowania w praktyce klasyfikacji budżetowej).  

12. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa (zasady sporządzania sprawozdań budżetowych 

związanych z gromadzeniem dochodów, ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej, 



wydatków strukturalnych, operacji finansowych, sprawozdania finansowe jednostki 

budżetowej).  

13. Giełda papierów wartościowych (Istota giełdy, organy i uczestnicy giełdy, warunki 

dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, indeksy, rodzaje zleceń 

giełdowych).  

14. Podatek jako obciążenie działalności gospodarczej (istota, funkcje, klasyfikacja podatków)    

15. Bank centralny i jego polityka pieniężna (cele i funkcje banku centralnego, instrumenty 

oddziaływania banku centralnego, pojęcie, klasyfikacja instrumentów oraz cele polityki 

monetarne (pieniężnej) banku centralnego, mechanizmy transmisji impulsów polityki 

pieniężnej)  

16. Reglamentacja działalności gospodarczej (koncesja, zezwolenie, zgoda, rejestr działalności 

regulowanej; zakres koncesji i zezwoleń; postępowanie w sprawach koncesji i zezwoleń, 

organy właściwe do udzielania koncesji i zezwoleń).  

17. Spółki osobowe i kapitałowe (rodzaje spółek, cechy spółek, różnice między spółkami 

osobowymi i kapitałowymi, sposób zakładania, prowadzenia spraw i reprezentacji, zasady 

odpowiedzialności wspólnika).  

18. Próg rentowności (założenia progu rentowności, pojęcie progu rentowności ilościowego, 

pojęcie progu rentowności wartościowego, pojęcie marginesu bezpieczeństwa).  

19. Rachunek kosztów zmiennych (pojęcie rachunku kosztów zmiennych, różnice między 

rachunkiem kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych, wady i zalety stosowania w 

przedsiębiorstwie rachunku kosztów zmiennych).  

20. Rachunek kosztów działań (pojęcie rachunku kosztów działań, rozliczanie kosztów 

pośrednich w rachunku kosztów działań).  


