
Zagadnienia na egzamin dyplomowy licencjacki dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 

 

1. Nieefektywność monopolu a firma konkurencyjna (definicja monopolu i firmy 

konkurencyjnej, korzyści netto konsumenta, strata netto producenta, skutki 

nieefektywności) 

2. Klasyfikacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (pojęcia, koszty implicite i 

explicite, koszt marginalny i alternatywny) 

3. Ekstremum lokalne funkcji jednej zmiennej w zastosowaniach ekonomicznych 

(wyznaczanie, warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum lokalnego, 

zastosowanie w ekonomii) 

4. Miary położenia, zmienności oraz asymetrii (pojęcia, charakterystyka i zastosowanie) 

5. Uwarunkowania i etapy rozwoju integracji w Europie (przyczyny integracji, warunki, etapy) 

6. Teoria optymalnego obszaru walutowego (pojęcie, formy integracji monetarnej, korzyści i 

koszty)  

7. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka (pojęcie dóbr osobistych, ochrona) 

8. Zastosowania podstawowych narzędzi technologii informacyjnych  w opracowaniu danych 

w finansach i rachunkowości (arkusz kalkulacyjny Excel – filtrowanie danych, funkcje 

statystyczne, funkcje finansowe, tabele przestawne, różnego typu wykresy) 

9. Kluczowe reguły postępowania w procesie negocjacyjnym (negocjacje, przykład –

Harvardzki Projekt Negocjacyjny) 

10. Funkcje zarządzania (pojęcie funkcji zarządzania, kryteria oceny efektywności działań) 

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

12. Bezrobocie (pojęcie, mierzenie, typy, skutki) 

13. Pomiar makroekonomiczny (System Rachunków Narodowych, PKB, PNB, metody 

liczenia PKB, PKB w cenach bieżących i stałych)  

14. Budżet państwa (pojęcie budżetu, funkcje budżetu, konstrukcja budżetu)  

15. Deficyt budżetowy (źródła powstawania i rodzaje deficytów budżetowych, wybrane 

mechanizmy wyrównywania deficytu)  

16. Pieniądz (definicja pieniądza, rodzaje pieniądza według wybranych kryteriów, funkcje) 

17. Zasady rachunkowości (memoriału, współmierności, periodyzacji, ciągłości, istotności 

ostrożnej wyceny, wyższości treści nad formą, kontynuacji działalności) 

18. Operacje ekwiwalentne i wynikowe w rachunkowości (operacja a zdarzenie gospodarcze, 

cechy operacji gospodarczej, zmiany wywoływane przez operacje gospodarcze) 

19. Stopy procentowe (pojęcie stopy procentowej, rodzaje stóp procentowych) 

20. Modele spłaty kredytu (model równych rat kapitałowych, model równych rat płatności) 



21. Hipoteza statystyczna, błędy popełniane przy testowaniu hipotez statystycznych (błąd I i 

II rodzaju, poziom istotności testu i jego wartości w naukach społeczno-ekonomicznych) 

22. Bilans płatniczy i jego konstrukcja (definicja bilansu płatniczego, rachunek obrotów 

bieżących, rachunek obrotów kapitałowych i finansowych,  rachunek zmian rezerw 

rządowych) 

23. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (pojęcie spółki, rodzaje spółek) 

24. Modele ekonometryczne (definicja modelu ekonometrycznego, etapy budowy) 

25. Formy prowadzenia ewidencji księgowej a formy opodatkowania (pełna i uproszczona 

ewidencja, opodatkowanie dochodu ryczałtowe i na zasadach ogólnych) 

26. Sprawozdanie finansowe (istota, pojęcie, elementy składowe)  

27. Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie (koszt i pojęcia pokrewne, podział kosztów w 

układzie rodzajowym i kalkulacyjnym) 

28. Bank centralny (główne cele i funkcje)  

29. System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce (cele i zasady gwarancji, zadania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)  

30. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (pojęcie zdolności kredytowej, kategorie 

zdolności kredytowej, metody oceny zdolności kredytowej)  

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

dobra publiczne, niestabilność gospodarki) 

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

działań)   

33. Otoczenie przedsiębiorstw międzynarodowych (definicja, podział i wymiary otoczenia 

międzynarodowego) 

34. Pojęcie i specyfika korporacji transnarodowych (definicja i cechy charakterystyczne 

korporacji transnarodowej) 

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

36. Kapitał obrotowy i cykl operacyjny w przedsiębiorstwie (pojęcie i znaczenie, cykle 

cząstkowe)  

37. Źródła finansowania przedsiębiorstw (własne i obce, zalety i wady)  

38. Finanse publiczne (pojęcie, funkcje i cechy finansów publicznych, różnice między 

finansami publicznymi i prywatnymi) 

39. Podatki (definicja podatku, rodzaje podatków, cechy podatków, zasady podatkowe) 

40. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa (pojęcie i wskaźniki płynności)  

41. Analiza rentowności przedsiębiorstwa (pojęcie i wskaźniki rentowności, model Du Ponta)  

42. Biznes plan (istota, funkcje) 



43. Giełda i jej znaczenie w gospodarce (definicja, funkcje) 

44. Różnice między rynkiem pieniężnym a rynkiem kapitałowym (definicje, funkcje, rodzaje, 

instrumenty)  

45. Różnice pomiędzy ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi (pojęcia, cechy 

charakterystyczne) 

46. Funkcje ubezpieczeń (ochrona ubezpieczeniowa, prewencyjna i finansowa) 

47. Planowanie finansowe (istota, funkcje, zakres) 

48. Wsparcia sektora rolno-żywnościowego ze środków UE (przesłanki, rodzaje i kierunki) 

49. Wartości dla klientów w działalności przedsiębiorstw e-biznesu (pojęcie i kategorie) 

50. Wycena nieruchomości (definicja, prawa rzeczowe podlegające wycenie, rodzaje metod 

wyceny nieruchomości) 
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