
Zestaw pytań na egzamin dyplomowy  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

1. Omów polski system podatkowy. 

2. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. 

3. Omów finanse ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Zasady księgowania operacji gospodarczych. 

5. Mierzenie Produktu Krajowego Brutto. 

6. Inflacja w Polsce - definicja, rodzaje, wskaźnik, analiza. 

7. Analiza budżetu JST ze szczególnym uwzględnieniem gminy. Dochody i wydatki. 

8. Giełda papierów wartościowych. 

9. Teoria oczekiwań użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna. 

10. Anomalie w kształtowaniu się preferencji (efekt pewności, efekt odwrócenia, efekt 

izolacji), jako rzeczywiste zachowanie się oraz podejmowanie decyzji w warunkach 

niepewności. 

11. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń. 

12. Mierniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. 

13. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny. Pośrednie i 

bezpośrednie. 

14. Dług publiczny. 

15. EBIT - earnings before interest and taxes. 

16. Jakie warunki musi spełnić państwo członkowskie Unii Europejskiej aby 

wejść do strefy euro (przyjąć walutę Euro – tzw. kryteria konwergencji z 

Maastricht)? 

17. Jakie warunki powinien spełnić kraj kandydacki aby uzyskać członkostwo 

w Unii Europejskiej (tzw. kryteria kopenhaskie)? 

18. Wymienić cztery podstawowe swobody funkcjonowania Jednolitego Rynku 

Europejskiego? 

19. Jakie obszary działalności reguluje i odpowiada wyłącznie  Unia 

Europejska? 



20. Za jakie obszary działalności w Unii Europejskiej odpowiadają  głównie 

jej kraje członkowskie? 

21. Scharakteryzuj rodzaje kalkulacji cenowych. 

22. Wymień i omów odmiany rachunku kosztów. 

23. Co pozwala badać relacja "produkcja - koszty - zysk"? 

24. Podaj i omów metody wyceny przedsiębiorstwa. 

25. Wymień i scharakteryzuj sposoby wyceny zużycia czynników produkcji. 

26. Wyjaśnić określenia „spółka dominująca” i „”spółka zależna” 

27. Wyjaśnić określenia „znaczący inwestor”, „spółka współkontrolowana”, spółka 

stowarzyszona”. 

28. Omówić wskaźniki płynności I, II i III stopnia. 

29. Omówić pojęcie ryzyka i wzór na wartość ryzyka. 

30. Omówić źródła i obszary ryzyka. 

31. Wymień i omów funkcje budżetu. 

32. Omów klasyfikację dochodów budżetowych. 

33. Instrument finansowy a papier wartościowy – różnice. 

34. Omów strukturę polskiego systemu bankowego. 

35. Wymień i omów rodzaje kart płatniczych. 

 

 

 


