
Pytania na egzamin licencjacki dla kierunku Ekonomia   

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019  
  

  

1. Istota mechanizmu rynkowego (popyt, podaż, równowaga rynkowa) 

2. Rodzaje rynków (pojęcie rynku, klasyfikacja rynków według wybranych kryteriów) 

3. Podstawowe modele struktur rynku (cechy konkurencji doskonałej, konkurencji 

monopolistycznej, oligopolu i monopolu) 

4. Elastyczność popytu (pojęcie elastyczności popytu, rodzaje elastyczności popytu 

oraz ich współczynniki) 

5. Zachowania i preferencje konsumenta (cechy preferencji konsumentów, czynniki 

wpływające na decyzje wyboru konsumenta) 

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

PKB, PKB w cenach bieżących i stałych)  

7. Inflacja (pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki, mierniki) 

8. Bezrobocie (pojęcie, rodzaje, metody zwalczania)  

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

10. Podatki (pojęcie i cechy podatku, rodzaje podatków według wybranych kryteriów) 

11. Dług publiczny (pojęcie, przyczyny powstawania i konsekwencje)  

12. Polityka gospodarcza państwa (istota, główne obszary i instrumenty) 

13. Polityka fiskalna (istota, aktywna i pasywna polityka fiskalna, instrumenty)  

14. Bank centralny (główne cele i funkcje)  

15. Polityka pieniężna (istota, cele i instrumenty)   

16. Istota handlu zagranicznego w gospodarce (pojęcie i funkcje handlu zagranicznego) 

17. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego (teoria kosztów absolutnych, teoria 

kosztów względnych, prawo wzajemnego popytu) 

18. Neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego (teoria kosztów realnych, teoria 

kosztów alternatywnych, teoria obfitości zasobów) 

19. Protekcjonizm a liberalizm w wymianie międzynarodowej (pojęcie wolnego handlu 

i protekcjonizmu, argumenty za wolnym handlem i protekcjonizmem, przykładowe 

instrumenty protekcjonizmu) 

20. Czynniki wpływające na kursy walut (PKB, inflacja, stopy procentowe, inwestycje 

zagraniczne, stabilność polityczna) 

21. Usługi w gospodarce narodowej (definicja i cechy usług, funkcje, klasyfikacje) 

22. Integracja europejska (przesłanki, etapy i korzyści) 



23. Wspólna Polityka Rolna (cele, zasady, ewolucja, filary, beneficjenci) 

24. Polityka spójności (istota, cele, instrumenty) 

25. Rozwój regionalny (istota i czynniki rozwoju) 

26. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw (rodzaje i ogólna charakterystyka)  

27. Zarządzanie w przedsiębiorstwie (istota i funkcje) 

28. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa (definicja, rodzaje, wady i zalety 

wybranych struktur organizacyjnych)  

29. Style kierowania w organizacji (pojęcie stylu kierowania, typologia stylów 

kierowania)  

30. Koszty i ich rodzaje (pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według: źródła 

powstawania, miejsca powstawania, charakteru związku z produkcją, zakresu 

kosztów) 

31. Pojęcie funkcji produkcji (nakład czynnika a produkt całkowity, krzywa produkcji, 

malejąca wydajność nakładów)  

32. Próg rentowności (pojęcie i istota progu rentowności, zasady konstrukcji 

wskaźnika) 

33. Podstawowe czynniki produkcji (zasoby, nakłady i koszty)  

34. Efektywność wytwarzania (definicja i rodzaje mierników efektywności) 

35. Marketing w przedsiębiorstwie (pojęcie i instrumenty) 

36. Źródła finansowania majątku i działalności przedsiębiorstw (źródła własne i obce, 

źródła zewnętrzne i wewnętrzne, zalety i wady finansowania kapitałem własnym i 

obcym)  

37. Podobieństwa i różnice między kredytem a pożyczką (pojęcie kredytu i pożyczki, 

podmioty udzielające, regulacje prawne, cel kredytu i pożyczki, przedmiot kredytu i 

pożyczki)  

38. Podstawowe zasady w rachunkowości (memoriału, współmierności, periodyzacji, 

ciągłości, istotności, ostrożnej wyceny, wyższości treści nad formą, kontynuacji 

działalności) 

39. Bilans majątkowy przedsiębiorstwa (pojęcie bilansu, aktywa, pasywa, zasada 

równowagi bilansowej) 

40. Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa (pojęcie, rodzaje, przychody, koszty, 

wyniki finansowe)  

41. Przepływy pieniężne (pojęcie, rodzaje) 

42. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (wskaźniki płynności, 

zadłużenia, sprawności, rentowności)  

43. Analiza SWOT przedsiębiorstwa (konstrukcja macierzy i zastosowanie analizy 

SWOT) 



44. Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe kredytów (cechy zabezpieczeń osobistych i 

rzeczowych, rodzaje zabezpieczeń należące do poszczególnych grup)  

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

warunki klimatyczne, organizmy żywe, samoreprodukcja, sezonowość, 

towarowość) 

46. Koszty czynników produkcji w rolnictwie (koszty pracy własnej i najemnej, 

amortyzacja, czynsz dzierżawny, oprocentowanie wartości ziemi, renta gruntowa) 

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

48. Etapy badania statystycznego (cel badania, przedmiot badania, przestrzeń badania, 

obserwacja statystyczna, grupowanie statystyczne, opis statystyczny) 

49. Miary statystyczne (podział i charakterystyka, przykłady miar) 

50. Modele ekonometryczne (ogólna formalna postać modelu ekonometrycznego, etapy 

budowy modelu ekonometrycznego, postaci analityczne modeli ekonometrycznych) 

   

 

 Dziekan  

    Wydziału Ekonomiczno-Społecznego  

  

 (-) prof. dr hab. Walenty Poczta  


