
ZESTAW PYTAN NA MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 
KATEDRA MARKETINGU 

 
1. Istota marketingu i fazy jego rozwoju 
2. Interpretacja marketingu w literaturze przedmiotu 
3. System marketingu i jego elementy 
4. Ewolucja poglądów na rolę marketingu w zarządzaniu firmą 
5. Istota i rodzaje otoczenia organizacji 
6. Instrumenty marketingu mix 
7. Istota marketingu wewnętrznego 
8. Istota marketingu relacji 
9. Elementy mieszanki marketingowej w usługach 
10. Podstawy decyzji marketingowych 
11. Polityka produktu 
12. Polityka cen 
13. Polityka dystrybucji 
14. Polityka promocji 
15. Istota planowania marketingowego 
16. Struktura planu marketingowego 
17. Kluczowe elementy marketingu relacji 
18. Istota i geneza marketingu usług 
19. Makrootoczenie przedsiębiorstwa 
20. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 
21. Cykl Ŝycia produktów a strategie marketingowe 
22. Zachowania podmiotów rynkowych 
23. Analiza SWOT 
24. Kryteria segmentacji rynku 
25. Istota orientacji marketingowej przedsiębiorstwa 
26. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa 
27. Metody doboru próby 
28. Cele marketingowe przedsiębiorstwa 
29. Strategie marketingowe ze względu na konkurencję 
30. Testowanie w procesie rozwoju produktu 
31. Formy (instrumenty) promocji 
32. Etapy projektowania programu promocji 

33. Korzyści wynikające ze stosowania marketingu 
34. Podstawowe etapy procesu badania marketingowego 
35. Istota pomiaru oraz podstawowe jego poziomy 
36. Kwestionariusz ankietowy oraz jego struktura 
37. Podstawowe metody gromadzenia danych pierwotnych 
38. Etapy procesu doboru próby 
39. Metody analizy danych marketingowych ze względu na 

liczbę zmiennych 
40. Pojęcie konkurencji w gospodarce rynkowej 
41. Czynniki konkurencji w modelu Portera 
42. Główne formy rynku 
43. Podstawowe rodzaje analiz rynku 
44. NajwaŜniejsze źródła wzrostu rynku 
45. Elastyczność popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych 
46. Kluczowe czynniki sukcesu firmy 
47. Sposoby osiągania przewagi konkurencyjnej 
48. Elementy modelu zachowań strategicznych Ansoffa 
49. Zakres marketingu międzynarodowego 
50. Międzynarodowe otoczenie firmy 
51. Polityka produktu na rynku międzynarodowym 
52. Polityka cen na rynku międzynarodowym 
53. Polityka promocji na rynku międzynarodowym 
54. Polityka dystrybucji na rynku międzynarodowym 
55. Cechy charakterystyczne produktu globalnego 
56. Kryteria klasyfikacji marki globalnej 
57. Strategie wejścia na rynki zagraniczne z punktu widzenia 

form działalności 
58. Strategie wejścia na rynki zagraniczne z punktu widzenia 

stopnia 
koncentracji i rozproszenia geograficznego 
59. Strategie wejścia na rynki zagraniczne w układzie produkt 

– rynek 
60. Zakres badań marketingowych na rynku międzynarodowym 



ZESTAW PYTAN NA INśYNIERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 
KATEDRA MARKETINGU 

 
 

1. Określić na czym polega orientacja marketingowa 
przedsiębiorstwa 

2. Scharakteryzować makrootoczenie marketingowe 
przedsiębiorstwa 

3. Scharakteryzować otoczenie rynkowe (mikrootoczenie) 
przedsiębiorstwa 

4. Omówić ogólny proces badania marketingowego 
5. Przedstawić kryteria segmentacji rynku dóbr 

konsumpcyjnych 
6. Scharakteryzować proces segmentacji rynku 
7. Określić warunki efektywnej segmentacji rynku 
8. Omówić proces podejmowania decyzji zakupu 
9. Zdefiniować pojęcie udziału w rynku 
10. Scharakteryzować cele marketingowe przedsiębiorstwa 
11. Omówić strategie marketingowe ze względu na 

konkurencję 
12. Wyjaśnić pojęcie kompozycji marketingowej (Marketing 

Mix) 
13. Scharakteryzować poziomy produktu 
14. Omówić rodzaje (strategie) nadawania marki 
15. Scharakteryzować proces rozwoju nowego produktu 
16. Wyjaśnić pojęcie cyklu Ŝycia produktu na rynku 
17. Określić czynniki wpływające na cenę 
18. Wyjaśnić róŜnicę między penetracją , ceną, a zbieraniem 
śmietanki 
19. Scharakteryzować rabaty (opusty) cenowe 
20. Scharakteryzować strumienie przepływające w kanale 

dystrybucji 
21  Scharakteryzować typowe kanały dystrybucji dóbr 

konsumpcyjnych 

22. Scharakteryzować typowe kanały dystrybucji produktów 
przemysłowych 

23. Scharakteryzować dystrybucję fizyczną 
24. Określić elementy procesu komunikacji marketingowej 
25. Scharakteryzować główne formy (instrumenty) promocji 
26. Omówić etapy projektowania programu promocji 
27. Omówić metody ustalania budŜetu promocyjnego 
28. Scharakteryzować strukturę słuŜb marketingowych 

zorientowaną funkcjonalnie 
29. Scharakteryzować strukturę słuŜb marketingowych 

zorientowaną według produktów 
30. Scharakteryzować strukturę słuŜb marketingowych 

zorientowaną rynkowo (według grup klientów) 
 
 


