
Zagadnienia obowiązujące na egzaminach magisterskich 

na kierunku EKONOMIA 
 

 

Pytania kierunkowe 
1. Efektywność polityki fiskalnej i monetarnej przy różnych systemach kursowych 

2. Determinanty popytu agregatowego. Krzywa AD. 

3. Krzywa agregatowej podaży – ujęcie klasyczne i keynesowskie. 

4. Myśl ekonomiczna starożytnego świata 

5. Doktryna ekonomiczna Keynesa 

6. Ewolucja poglądów na temat roli państwa w gospodarce 

7. Istota ekonomii społecznej - pojęcie, cele, zasady, czynniki i bariery jej rozwoju w Polsce 

8. Podmioty ekonomii społecznej (pojęcie, rodzaje, cele, zasady funkcjonowania), podaj przykłady 

najbardziej powszechnych rodzajów podmiotów w Polsce 

9. Wymień i omów źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz 

sposoby/narzędzia do ich ewaluacji (oceny efektywności/skuteczności ich działania) 

10. Omów pojęcia: region, regionalizacja, regionalizm 

11. Współczesne czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego 

12. Konkurencyjność regionów (pojęcie, czynniki, bariery, mierniki) 

13. Uwarunkowane sposoby rozliczeń – istota i ocena  

14. System kursu płynnego a system kursu sztywnego (wady i zalety) 

15. Międzynarodowy rynek walutowy – istota i funkcje 

16. Charakterystyka współczesnego międzynarodowego podziału pracy oraz założenia koncepcji 

„Przemysł 4.0” 

17. Przejawy procesów globalizacyjnych we współczesnej gospodarce światowej. 

18. Omówić podstawowe standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw 

19. Scharakteryzować metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

20. Omówić podstawowe podejścia stosowane  w wycenie przedsiębiorstw 

21. Istota, pomiar i zastosowanie średnioważonego kosztu kapitału 

22.  Komunikacja wewnętrzna w organizacji - istota, cele i narzędzia 

23. Proces komunikacji oraz jego elementy 

24. Zdefiniuj wartości przedsiębiorstwa i podaj jej determinanty. 

25. Scharakteryzuj źródła informacji na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 

26. Opisz mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa. 

27. Scharakteryzuj niefinansowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa. 

28. Przedstaw współczesne koncepcje rynku pracy. 

29. Scharakteryzuj problem rzadkości zasobów w gospodarce wolnorynkowej. 

30. Podaj jakie zastosowanie w gospodarce ma pojęcie kosztów alternatywnych działalności 

gospodarczej. 

 

 

 

Pytania  dla specjalności: Ekonomia menedżerska 
1. Jakie są etapy racjonalnego podejmowania decyzji? 

2. Jakie są wady i zalety grupowego podejmowania decyzji? Podaj przykłady metod  grupowego 

podejmowania decyzji. 

3. Na czym polega efekt nadmiernej pewności siebie? Podaj przykłady. 

4. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - fazy i ich zakres. 

5. Źródła finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Modele partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

6. Zalety i wady oraz korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy sektora publicznego i 

prywatnego. 

7. Istota gospodarki niskoemisyjnej 



8. Wymień bezpośrednie i pośrednie skutki gospodarczej i pozagospodarczej działalności człowieka 

dla środowiska naturalnego 

9. Gospodarka odpadami i sposoby zagospodarowania odpadów 

10. Wymień typy osobowości i omów ich wpływ na pełnienie ról zawodowych 

11. Wymień elementy inteligencji emocjonalnej i określ wpływ emocji na działanie ludzi 

12. Omów wpływ typu osobowości na skuteczność działania pracownika 

13. Pojęcie i formy inwestycji zagranicznych 

14. Motywy zagranicznych inwestycji bezpośrednich 

15. Wpływ zagranicznych inwestycji  bezpośrednich na gospodarkę kraju importera kapitału. 

16. Korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej 

17. Formy przejęcia własności w ramach inwestycji zagranicznych 

18. Znaczenie inwestycji bezpośrednich dla polskiej gospodarki 

19. Wymienić i omówić najważniejsze rodzaje aktywów niematerialnych 

20. Omówić główne podejścia stosowane w wycenie wartości niematerialnych 

21. Istota fuzji i przejęć. Główne motywy i formy fuzji i przejęć 

22. W jakich sytuacjach wskazane jest przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych? 

23. Na czym polega due dilligence, kiedy i przez kogo jest przeprowadzane? 

24. Na czym polega wspomaganie decyzji inwestycyjnych 

25. Na czym polega wspomaganie decyzji finansowych 

26. Na czym polega wspomaganie decyzji w zakresie dywidendy 

27. Na czym polega wspomaganie decyzji w sytuacji niewypłacalności przedsiębiorstwem 

28. Na czym polega wspomaganie decyzji w sytuacji fuzji, zagrożenia przejęciem, przekształceń 

własnościowych 

29. Cel działalności przedsiębiorstwa a wspomaganie decyzji operacyjnych 

30. Przedstaw istotę BEP. 

31. Scharakteryzuj proces ustalania marży cenowej w przedsiębiorstwie 

32. Podaj i uzasadnij która ze struktur rynkowych jest najlepszym rozwiązaniem dla menedżera 

prowadzącego firmę? 

 

 

Pytania dla specjalności: Analizy gospodarcze 
1. Pomiar dobrobytu społecznego. Problem nierówności społecznych i ubóstwa. 

2. Rozwój ekonomiczny a rozwój społeczny. 

3. Mierniki wyprzedzające koniunkturę gospodarczą. 

4. Mierniki równoległe koniunktury gospodarczej. 

5. Pomiar rozwoju społecznego. 

6. Państwo a rozwój społeczno-gospodarczy. 

7. Rola sektora MŚP w gospodarce 

8. Finansowanie sektora MŚP w Polsce 

9. Polityka wspierania sektora MŚP w Polsce 

10. Polityka regionalna a polityka rozwoju regionu 

11. Dokumenty strategiczne dla polityki regionalnej 

12. Zasady polityki regionalnej 

13. Czynniki wpływające na innowacyjność gospodarki; dlaczego Polska jest krajem mało 

innowacyjnym? 

14. Przyczyny przekształcania się tradycyjnych rynków zorganizowanych w rynki elektroniczne 

15. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem handlu elektronicznego 

16. Pojęcie i czynniki wpływające na poziom międzynarodowej pozycji inwestycyjnej 

17. Problemy równowagi zewnętrznej gospodarki 

18. Przyczyny i skutki globalnej nierównowagi płatniczej 

19. Omówić istotę i scharakteryzować rodzaje ryzyka w gospodarce 

20. Wymienić najważniejsze metody analizy ryzyka 

21. Omówić metodę analizy wrażliwości 

22. W jaki sposób przedsiębiorstwo może zabezpieczać się przed ryzykiem? 

23. Geneza, istota i rodzaje benchmarkingu. 



24. Korzyści bezpośrednie i pośrednie  przeprowadzania benchmarkingu dla przedsiębiorstw 

25. Programy i działania unijnych programów benchmarkingu przedsiębiorstw. 

26. Tradycyjne systemy oceny efektywności przedsiębiorstwa 

27. Na czym polega wielokryterialne podejście do systemowej oceny efektywności przedsiębiorstwa 

28. Strategiczna Karta Wyników 

29. Przedstaw koncepcję rachunku różniczkowego, która jest wykorzystywana w oszacowaniu 

optymalnej produkcji. 

30. Omów na przykładzie prawo nieproporcjonalnych przyrostów. 

31. Przedstaw w jaki sposób wyznaczane są ceny w strukturach niedoskonałych rynku. 

 


