
Zestaw pytao na egzamin dyplomowy II stopnia 

1. Definicja analizy finansowej i jej miejsce w systemie analiz. 

2. Źródła analizy finansowej w przedsiębiorstwie. 

3. Analiza dynamiki i struktury bilansu. 

4. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat. 

5. Wskaźniki obrotowości w analizie finansowej. 

6. Wartość pieniądza w czasie. Omówić wartość przyszłą (FV). Podać krótki przykład 

praktyczny oraz wzór. 

7. Omów funkcję fiskalna, regulacyjną, stymulacyjną podatków. 

8. Omów główne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiązywanych w ramach 

rachunkowości zarządczej. 

9. Linia ograniczenia budżetowego w teorii wyboru konsumenta – pojęcie, cechy i 

determinanty. 

10. Krzywe obojętności w teorii wyboru konsumenta dla różnych rodzajów dóbr – pojęcie 

i cechy charakterystyczne. 

11. Równowaga konsumenta i jej zmiany. 

12. Ścieżka ekspansji cenowej i dochodowej, krzywa Engla  - pojęcie i cechy. 

13. Efektywność rynku doskonale konkurencyjnego. 

14. Dobra publiczne a nieefektywność rynku. 

15. Efekty zewnętrzne a nieefektywność rynku. 

16. Asymetria informacji a nieefektywność rynku. 

17. Dylemat więźnia i równowaga Nash’a. 

18. Równowaga Nash’a w strategiach mieszanych teorii gier. 

19. Transakcyjny popyt na pieniądz według Baumola.  

20. Teoria optymalnego zasobu ostrożnościowego według Whalena i Tsianga. 

21. Spekulacyjny popyt na pieniądz w ujęciu portfolio według J. Tobina. 

22. Popyt na pieniądz w ujęciu M. Friedmana. 

23. Pojęcie i rodzaje cykli koniunkturalnych. 

24. Fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego – cechy i uwarunkowania. 

25. Równowaga makroekonomiczna w modelu AS/AD – ujęcie klasyczne i 

keynesowskie. 

26. Pojęcie, cechy i determinanty krzywej IS i LM. 

27. Równowaga i mechanizm dochodzenia do równowagi w modelu IS/LM. 



28. Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na równowagę makroekonomiczną w modelu 

IS/LM. 

29. Jak należy pojmować pojęcie – „bezpieczeństwa”? 

30. Przedstaw podstawowe zadania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa. 

31. Kto w Polsce może wprowadzić stan wyjątkowy i w jakiej sytuacji? 

32. Na czym polega zarządzanie kryzysowe? 

33. Wymień szczególne uprawnienia policji. 

34. Podaj różnice pomiędzy wersją kalkulacyjną i porównawczą rachunku zysków i strat. 

35. Zdefiniuj cash flow. 

36. Proszę wymienić elementy aktywów i pasywów bilansu. 

 

 


