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Uwaga: Na egzaminie dyplomowym, student odpowiada na dwa pytania. Jedno losuje z niżej wymienionych, a drugie zostaje zadane 
mu przez komisję i dotyczy problematyki pracy dyplomowej. Każde pytanie jest oceniane oddzielnie. Warunkiem zdania egzaminu 
jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej odpowiedzi. 
 

 
1. Istota zasady organizacji rachunkowości. 
2. Polityka rachunkowości (plan kont, księgi rachunkowe). 
3. Cechy dowodu księgowego i zasady jego sporządzania  
4. Bilans jednostki gospodarczej. Charakterystyka aktywów i pasywów bilansu przedsiębiorstwa. 
5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych. 
6. Znaczenie zestawienia obrotów i sald w praktyce gospodarczej. 
7. Istota i elementy rachunku zysków i strat. 
8. Metody ustalania wyniku finansowego. 
9. Charakterystyka i zasady ewidencji przychodów w jednostce gospodarczej. 
10. Pojęcie, klasyfikacja i zasady ewidencji kosztów. 
11. Środki trwałe przedsiębiorstwa, charakterystyka, klasyfikacja i wycena. 
12. Metody amortyzacji środków trwałych.  
13. Materiały – istota, wycena i zasady ewidencji. 
14. Towary – istota,  wycena i zasady ewidencji.  
15. Produkty gotowe – istota,  wycena i zasady ewidencji.  
16. Zasady gospodarki kasowej i jej dokumentacja. 
17. Zasady ewidencja rozrachunków z dostawcami.  
18. Źródła finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstwa: finansowanie kapitałem własnym  
 i obcym. 
19. Cechy i wymogi formalne sprawozdań finansowych. 
20. Scharakteryzować zakres sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa: bilansu, rachunku zysków i strat, 

rachunku przepływów pieniężnych (cash-flow) 
21. Omówić istotę i klasyfikację kapitałów i ich strukturę w zależności od form prawnych podmiotu gospodarczych 
22. Rodzaje kalkulacji kosztów jednostkowych i ich charakterystyka. 
23. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. 
24. Planowanie jako element procesu zarządzania. Rodzaje planów. 
25. Rodzaje kontroli i jej proces przeprowadzania w organizacjach. 
26. Cele i instrumenty analizy finansowej. 
27. Wstępna analiza bilansu i rachunku zysków i strat. 
28. Omów pojęcie zysku na działalności operacyjnej, zysku netto i zysku brutto. 
29. Mierniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  
30. Próg rentowności przedsiębiorstwa i jego praktyczne znaczenie w działalności przedsiębiorstwa. 
31. Wykorzystywanie dźwigni finansowej w finansowaniu firmy. 
32. Sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki. 
33. Metody oceny projektów inwestycyjnych. 
34. Metody wyceny przedsiębiorstwa. 
35. Pojęcie i funkcje finansów publicznych  
36. Budżet zadaniowy a budżet operacyjny w jednostkach sektora finansów publicznych. 
37. Pojęcie i elementy konstrukcyjne podatku. 
38. Scharakteryzuj pojęcie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów publicznych 
39. Omów pojęcie systemu podatkowego oraz klasyfikację podatków w Polsce  
40. Źródła finansowania deficytu budżetowego oraz konsekwencje  nadmiernego długu publicznego.  
41. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych oraz zakres odpowiedzialność za jej naruszenie. 
42. Omów istotę Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
43. Omów pojęcie, rodzaje i zasady kontroli finansowej. 
44. Pojęcie i podział rynku kapitałowego.  
45. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny 
46. Istota i rodzaje ryzyka bankowego. 
47. Omów istotę i rodzaje ubezpieczeń gospodarczych. 
48. Gospodarcze znaczenie kursu walutowego.  
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49. Europejska Unia Monetarna – zasady przystępowania do Unii i jej działania. 
50. Międzynarodowe instytucje finansowe i ich rola w gospodarce światowej. 
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