Pytania na egzamin licencjacki dla kierunku Finanse i Rachunkowość
Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019
1. Bank centralny (główne cele i funkcje)
2. System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce (cele i zasady gwarancji, zadania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)
3. Pieniądz (definicja pieniądza, rodzaje pieniądza według wybranych kryteriów, funkcje)
4. Bilans płatniczy i jego konstrukcja (definicja bilansu płatniczego, rachunek obrotów
bieżących, rachunek obrotów kapitałowych i finansowych, rachunki wyrównawcze)
5. Finanse publiczne (pojęcie, funkcje i cechy finansów publicznych, różnice między finansami
publicznymi i prywatnymi)
6. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza (wpływ wydatków państwa i opodatkowania na
efektywny popyt, dochód narodowy i zatrudnienie)
7. Mierniki gospodarki w skali makroekonomicznej (PKB, PNB, PNN)
8. Budżet państwa (pojęcie budżetu, funkcje budżetu, konstrukcja budżetu)
9. Deficyt budżetowy (źródła powstawania i rodzaje deficytów budżetowych, wybrane
mechanizmy wyrównywania deficytu)
10. Procedury i zasady budżetowe JST (pojęcie i struktura budżetu JST, procedura uchwalania
budżetu)
11. Podatki (definicja podatku, rodzaje podatków, cechy podatków, zasady podatkowe)
12. Polityka finansowa państwa (pojęcie i zakres polityki finansowej, funkcja stabilizacyjna,
redystrybucyjna, alokacyjna)
13. Giełda i jej znaczenie w gospodarce (definicja giełdy, funkcje giełdy)
14. Stopy procentowe (pojęcie i sposób wyrażania stopy procentowej, rodzaje stóp
procentowych)
15. Rynek finansowy (instytucje rynku finansowego, klasyfikacja rynków finansowych według
kryterium: rodzaju instrumentów będących przedmiotem obrotu, momentu rozliczania
transakcji, formy organizacyjnej, zasięgu geograficznego)
16. Instytucje nadzorcze rynku finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych)
17. Rynek kapitałowy (definicja rynku kapitałowego, funkcje, rodzaje, instrumenty)
18. Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (definicja i klasyfikacja
dłużnych papierów wartościowych)
19. Ryzyko a niepewność w działalności gospodarczej (definicja ryzyka, niepewności,
klasyfikacja ryzyka)
20. Rynek instrumentów pochodnych (definicja, podział instrumentów pochodnych, funkcje w
gospodarce)
21. Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym w przedsiębiorstwie (kontrakty
forward, futures, opcje, swapy, strategie zabezpieczające)
22. Funkcje ubezpieczeń (ochrony ubezpieczeniowej, prewencyjna i finansowa)
23. Interwencjonizm państwa w gospodarce (przesłanki, cele i instrumenty interwencjonizmu)

24. Protekcjonizm a liberalizm w wymianie międzynarodowej (pojęcie wolnego handlu i
protekcjonizmu, argumenty za wolnym handlem i protekcjonizmem, przykładowe
instrumenty protekcjonizmu)
25. Istota standardów rachunkowości (pojęcie, cel, rodzaje)
26. Zasady rachunkowości (memoriału, współmierności, periodyzacji, ciągłości, istotności
ostrożnej wyceny, wyższości treści nad formą, kontynuacji działalności)
27. System rachunkowości i jego funkcje (pojęcie systemu rachunkowości, elementy składowe
systemu, funkcje rachunkowości)
28. Zadania rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie (użytkownik informacji z systemu
rachunkowości, rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza, zadania
rachunkowości)
29. Operacje ekwiwalentne i wynikowe w rachunkowości (operacja a zdarzenie gospodarcze,
cechy operacji gospodarczej, zmiany wywoływane przez operacje gospodarcze)
30. Zasady tworzenia planu kont w przedsiębiorstwie (definicja planu kont, zespoły kont,
symbole kont)
31. Sprawozdanie finansowe (pojęcie i elementy składowe obligatoryjne i fakultatywne)
32. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej (źródła
danych do analizy, obszary analizy wskaźnikowej wskaźników)
33. Wstępna analiza sprawozdań finansowych (analiza pionowa i pozioma bilansu, analiza
pionowa i pozioma rachunku wyników, analiza przepływów pieniężnych)
34. Struktura rachunku zysków i strat (rodzaje działalności w rachunku zysków i strat, kategorie
składowe wyniku finansowego)
35. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa (pojęcie i wskaźniki płynności)
36. Analiza rentowności przedsiębiorstwa (pojęcie i wskaźniki rentowności, model Du Ponta)
37. Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa (pojęcie i wybrane wskaźniki zadłużenia)
38. Analiza sprawności gospodarowania w przedsiębiorstwie (pojęcie i wybrane wskaźniki
sprawności)
39. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwie (konstrukcja cyklu
operacyjnego i cyklu konwersji gotówki, cykle cząstkowe cyklu konwersji gotówki,
interpretacja wskaźników)
40. Źródła finansowania przedsiębiorstw (charakterystyka źródeł finansowania: własnych i
obcych, wewnętrznych i zewnętrznych)
41. Kredyty (definicja kredytu, klasyfikacja i schematy spłaty)
42. Zasada procentu prostego i składanego (model oprocentowania prostego, składanego oraz
ciągłego - różnice w sposobie naliczania odsetek/procentu od pożyczonego kapitału lub
lokaty)
43. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (pojęcie zdolności kredytowej, kategorie
zdolności kredytowej, metody oceny zdolności kredytowej)
44. Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie (pojęcie kosztów, koszt i pojęcia pokrewne,
podział kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym)
45. Metody amortyzacji stosowane w rachunkowości (pojęcie amortyzacji, metody obliczania
amortyzacji)
46. Wycena wartości przedsiębiorstwa (podejście majątkowe, podejście dochodowe, podejście
porównawcze)

47. Miary statystyczne (podział i charakterystyka, przykłady miar)
48. Modele ekonometryczne (ogólna formalna postać modelu ekonometrycznego, etapy budowy
modelu ekonometrycznego, postaci analityczne modeli ekonometrycznych)
49. Koszty czynników produkcji w rolnictwie (koszty pracy własnej i najemnej, amortyzacja,
czynsz dzierżawny, oprocentowanie wartości ziemi, renta gruntowa)
50. Gospodarka żywnościowa (pojęcie, etapy kształtowania, agregaty)
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