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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 oceny dostatecznej z każdej odpowiedzi. 

 
1. Formy prawne działalności gospodarczej  w warunkach gospodarki rynkowej. 
2. Czynniki determinujące popyt i podaż towaru na rynku. 
3. Istota i rodzaje elastyczności popytu i podaży. 
4. Kategorie wyznaczające punkt równowagi konsumenta. 
5. Cechy konkurencji doskonałej. 
6. Na czym polega konkurencja monopolistyczna. Źródła zysku monopolistycznego. 
7. Oligopol i jego strategie działania. 
8. Pojęcie przedsiębiorstwa. Ekonomiczne i pozaekonomiczne cele działalności 

przedsiębiorstwa.  
9. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce  
10. Utarg przedsiębiorstwa, zysk ekonomiczny i zysk księgowy 
11. Pojęcie kosztów i ekonomiczna i ich klasyfikacja: koszty stałe i zmienne, koszty całkowite, 

przeciętne i krańcowe.   
12. Działalność antymonopolowa państwa 
13. Rodzaje czynników produkcji i ich efektywność. Znaczenie wykorzystania wiedzy              

w gospodarce.  
14. Pojęcie, rodzaje i skutki inflacji 
15. Pojęcie, czynniki i bariery wzrostu gospodarczego 
16. Mierniki rachunkowości społecznej (PKB, PNB) i wskaźniki dobrobytu społecznego 
17. Pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce 
18. Funkcje i zadania banku centralnego. 
19. Cele i instrumenty polityki pieniężnej 
20. Znaczenie wysokości stop procentowych dla sytuacji gospodarczej 
21. Przyczyny i  charakterystyka przebiegu cyklu koniunkturalnego. 
22. Interwencjonizm państwowy: definicja, metody, argumenty za i przeciw 
23. Instrumenty polityki fiskalnej państwa. 
24. System podatkowy w Polsce.  
25. Omówić pojęcie i funkcje budżetu państwa. 
26. Charakterystyka dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 
27. Podstawowe rodzaje i struktura wydatków budżetu państwa 
28. Konsekwencje deficytu i długu publicznego. Regulacje prawne w zakresie długu 

publicznego. 
29. Narzędzia międzynarodowej polityki handlowej i korzyści ich stosowania  
30. Współczesny międzynarodowy system walutowy. 
31. Systemy kursu walutowego. Czynniki kształtujące poziom kursu walutowego. 
32. Międzynarodowe instytucje finansowe i ich rola w gospodarce światowej. 
33. Formy międzynarodowej integracji gospodarczej. 
34. Zasady funkcjonowania Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. 
35. Warunki przystąpienia do strefy euro (kryteria zbieżności) a perspektywy przyjęcia waluty 

euro przez Polskę. 
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36. Bilans płatniczy kraju; jego struktura i saldo. 
37. Giełda Papierów Wartościowych, jej znaczenie w gospodarce. 
38. Zabezpieczenie społeczne: system ubezpieczenia społecznego i opieki socjalnej. 
39. Znaczenie i rodzaje polityki regionalnej.  
40. Rola polityki gospodarczej w rozwoju kraju. 
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