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1. Podstawowe modele struktur rynku (cechy konkurencji doskonałej, monopolistycznej, 

oligopolu).  

2. Elastyczność popytu (pojęcie, rodzaje, współczynniki).  
3. Koszty produkcji i ich klasyfikacja (pojęcia, koszty: explicite i implicite, osobowe  

i materiałowe, pośrednie i  bezpośrednie). 

4. Nieefektywność monopolu w porównaniu  do firmy konkurencyjnej (definicja monopolu 

i firmy konkurencyjnej, korzyści netto konsumenta, strata netto producenta, skutki 

nieefektywności). 

5. Ekonomiczne interpretacje pochodnej funkcji jednej zmiennej (rachunek marginalny – 

koszt krańcowy, produkt krańcowy, elastyczności). 

6. Ekstremum lokalne funkcji jednej zmiennej w ekonomii (maksymalizacja i minimalizacja 

procesów produkcji, sprawdzanie warunku koniecznego i wystarczającego istnienia 

ekstremum lokalnego w praktyce, ograniczenia rozwiązań ze względu na nieujemność 

zmiennych w ekonomii). 

7. Miary położenia, zmienności i asymetrii (definicja, cechy charakterystyczne, podział). 

8. Technologie informacyjne w gospodarce i życiu społecznym (pojęcie, znaczenie, 

przykłady zastosowań).  

9. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka (rodzaje, skutki). 

10. Zarządzanie w przedsiębiorstwie (definicja, funkcje). 

11. Style kierowania w przedsiębiorstwie (pojęcie, typologia). 

12. Polityka społeczna (pojęcie, cele, instrumenty).  

13. Inflacja (pojęcie, pomiar, rodzaje, przyczyny, skutki). 

14. Bezrobocie (pojęcie, pomiar, typy, skutki). 

15. Rachunek makroekonomiczny (PKB, PNB, dochód narodowy, metody liczenia PKB, 

PKB w cenach bieżących i stałych). 

16. Model ekonometryczny (definicja, ogólna formalna postać modelu, klasyfikacja 

zmiennych, składnik losowy, etapy budowy, przykłady zastosowań).  

17. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa (cel sporządzania, zakres informacyjny, 

składniki, zasady tworzenia).  

18. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans (operacja gospodarcza a zdarzenie 

gospodarcze, typy operacji gospodarczych, wpływ operacji na wartość składników 

bilansu). 

19. Hipoteza statystyczna (definicja, błędy przy testowaniu hipotez statystycznych I i II 

rodzaju, poziom istotności testu). 

20. Protekcjonizm w wymianie międzynarodowej (pojęcie, argumenty za protekcjonizmem, 

przykładowe instrumenty). 

21. Współczesne teorie handlu międzynarodowego (neotechnologiczne, popytowo-

podażowe).    

22. Rozwój zrównoważony (definicja, przesłanki, cele). 

23. Marketing w przedsiębiorstwie (pojęcie, instrumenty). 

24. Wartości dla klientów w działalności przedsiębiorstw e-biznesu (pojęcie, kategorie). 

25. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (pojęcie, istota, zakres). 

26. Płynność finansowa przedsiębiorstwa (pojęcie, istota, ocena wskaźników). 

27. System finansowy (pojęcie, funkcje). 

28. Rynek pieniężny i kapitałowy (pojęcia, przykłady instrumentów). 

29. Budżet państwa i jego elementy składowe (pojęcie, struktura, zasady budżetowe).  



30. Podatki (pojęcie, cechy, rodzaje podatków według wybranych kryteriów). 

31. Polityka pieniężna (istota, cele, instrumenty). 

32. Przesłanki istnienia polityki gospodarczej (niedoskonałości rynku, efekty zewnętrzne, 

dobra publiczne, niestabilność gospodarki).  

33. Podejście popytowe i podażowe w polityce gospodarczej (podstawowe różnice, przykłady 

działań).  

34. Integracja europejska (przesłanki, etapy, korzyści).  

35. Unifikacja i harmonizacja polityk gospodarczych przez UE (rodzaje polityk, przesłanki).  

36. Specyficzne cechy wytwarzania w sektorze rolno-żywnościowym (rola ziemi, warunki 

klimatyczne, udział organizmów żywych, samoreprodukcja, sezonowość, towarowość).  

37. Gospodarka żywnościowa (pojęcie, etapy kształtowania, agregaty). 

38. Zarządzanie jakością produktów spożywczych (definicja,  elementy składowe, systemy 

zapewniające prawidłową jakość i bezpieczeństwo, elementy zarządzania jakością). 

39. Instytucje w polskim systemie bankowym (rodzaje, zadania w obszarze bezpieczeństwa i 

sprawnego funkcjonowania banków).  

40. Uniwersalność banków komercyjnych w Polsce (istota, przykłady). 

41. Wsparcie sektora rolno-żywnościowego ze środków UE (przesłanki, rodzaje, kierunki). 

42. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa (definicja, rodzaje struktur, wady i zalety 

wybranych struktur organizacyjnych). 

43. Usługi w gospodarce narodowej (definicja, cechy i znaczenie usług w gospodarce 

narodowej). 

44. Istota i rola doradztwa rolniczego (typy instytucji, zadania, zorganizowanie w Polsce, 

system AKIS).  

45. Rozwój regionalny (istota, teorie).   

46. Czynniki rozwoju regionalnego (zewnętrzne i wewnętrzne, makroekonomiczne i 

mikroekonomiczne). 

47. Orientacje lokalizacyjne zakładów przemysłu spożywczego (istota i rodzaje orientacji, 

kryteria klasyfikacji).  

48. Obrót towarowy w przedsiębiorstwie handlowym (problemy decyzyjne w procesie 

zakupu, czynniki wpływające na wielkość i strukturę zapasów, fazy sprzedaży, 

merchandising handlowy). 

49. Czynniki charakteryzujące rynek produktów rolnych (problem siły przetargowej 

rolników, wtórność popytu na produkty rolnicze, biologiczny charakter produkcji, długie 

cykle produkcyjne). 

50. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w gospodarce (definicja, znaczenie w tworzeniu 

PKB, zatrudnieniu, handlu zagranicznym).  
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