
ZESTAW PYTAŃ NA MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 
KATEDRA EKONOMII I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 
MIKROEKONOMIA 

1. Rynek i jego formy zorganizowania. 
2. Cena równowagi rynkowej w warunkach zmiany czynników pozacenowych popytu. 
3. Cena równowagi rynkowej w warunkach zmiany czynników pozacenowych podaży. 
4. Cena równowagi a niedobór rynkowy i nadwyżka rynkowa. 
5. Elastyczność cenowa popytu a przychody producentów. 
6. Elastyczność cenowa popytu - czynniki kształtujące elastyczność cenową. 
7. Elastyczności mieszane (krzyżowe) popytu. 
8. Elastyczności dochodowe popytu a rodzaje dóbr konsumpcyjnych. 
9. Produktywność przeciętna i krańcowa (marginalna) pracy - pojęcie i interpretacja. 
10. Krótkookresowa krzywa popytu na pracę w warunkach konkurencji doskonałej 

(egzogeniczności cen). 
11. Koszty przeciętne i krańcowe (marginalne) - pojęcie i interpretacja. 
12. Koszty całkowite i przeciętne a progi rentowności w warunkach konkurencji doskonałej 

(egzogeniczności cen). 
13. Krótkookresowa krzywa podaży przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk w 

warunkach konkurencji doskonałej (egzogeniczności cen). 
14. Krzywa popytu a krzywa przychodu całkowitego i krańcowego. 
15. Monopol czysty - wielkość dostaw na rynek i cena monopolowa przedsiębiorstwa 

maksymalizującego zysk. 
16. Cena i wielkości dostaw w warunkach czystego monopolu i konkurencji doskonałej. 
17. Progi rentowności przedsiębiorstwa monopolistycznego. 
18. Rynek konkurencji monopolistycznej. 
19. Rynek oligopolu. 
20. Złamana krzywa popytu na rynku oligopolistycznym. 
 

MAKROEKONOMIA 
1. Charakterystyka gospodarki rynkowej  
2. Ruch okrężny w gospodarce rynkowej. 
3. Dobra publiczne a dobra prywatne. 
4. Niedoskonałości rynku.  
5. PKB - metody obliczania. 
6. PKB - problemy porównań międzynarodowych. 
7. PKB - problemy badania dynamiki (indeksy produkcji). 
8. Typy wielkości ekonomicznych. 
9. Znaczenie relacji oszczędności-inwestycje w skali makroekonomicznej. 
10. Polityka monetarna - cele i instrumenty. 
11. Polityka fiskalna - cele i instrumenty. 

12. Deficyt budżetowy i dług publiczny - wpływ na gospodarkę narodową.  
13. Inflacja - istota, przyczyny, typy. 
14. Bezrobocie - pojęcie, typy, polityka walki z bezrobociem. 
15. Krzywa Phillipsa - krótko- i długookresowa. 
16. Jakie wnioski płyną z krzywej Laffera? 
17. Zinterpretuj równanie ilościowe pieniądza (równanie Fishera). 
18. Funkcje systemu bankowego i funkcje banku centralnego. 
19. Pieniądz współczesny - pojęcie płynności; agregaty pieniądza. 
20. Cykl koniunkturalny - fazy, przebieg, zmiany przebiegu, prognozowanie koniunktury. 

ANALIZA EKONOMICZNA 
1. Jak przedstawia się typowa procedura badań analitycznych w przedsiębiorstwie? 
2. Scharakteryzować ogólne metody analizy ekonomicznej (indukcja, dedukcja, redukcja). 
3. Wyjaśnić podstawowe różnice między metodą deterministyczną a metodą stochastyczną. 
4. Wymienić najważniejsze cele działalności przedsiębiorstwa. 
5. Na podstawie jakich kryteriów wyróżnia się gospodarkę ekstensywną i intensywną? 
6. Na czym polega wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa? 
7. Wyjaśnić "złotą regułę bilansową". 
8. W jaki sposób praktycznie można odróżnić wariant kalkulacyjny od wariantu 

porównawczego rachunku zysku i strat? 
9. Jakie czynniki wpływają na wielkość przychodów ze sprzedaży? 
10. Wymienić trzy kryteria klasyfikacji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym? 
11. Jak można wykorzystać w analizie zamierzenia inwestycyjnego znajomość 

przewidywanych kosztów stałych i kosztów zmiennych oraz przychodów ze sprzedaży? 
12. W jakich formach można przedstawić próg rentowności (break even point)? 
13. Jakie konkretne działania należy podjąć w przedsiębiorstwie, aby poprawić rentowność 

aktywów? 
14. Który ze wskaźników rentowności ma najbardziej syntetyczną postać i powinien być 

analizowany przez potencjalnych akcjonariuszy? Uzasadnić swój wybór. 
15. Wyjaśnić mechanizm powstawania zatorów płatniczych. 
16. Czy znając wskaźnik rotacji zapasów i wskaźnik rotacji należności można obliczyć cykl 

kapitału obrotowego? Uzasadnij odpowiedź. 
17. Dlaczego w analizie kapitału obrotowego (pracującego) należy kierować się różnymi 

kryteriami dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. 
18. Jakie narzędzia analityczne można stosować w ocenie płynności finansowej 

przedsiębiorstwa. 
19. Dlaczego i w jaki sposób w rachunku efektywności projektów inwestycyjnych 

uwzględnia się czynnik czasu? 
20. Zalety i wady wskaźnika NPV w ocenie opłacalności zamierzenia inwestycyjnego. 


