
EKONOMIA 

1. Mikroekonomia a makroekonomia – obszary zainteresowań. 

2. Teoria rynku. 

3. Mechanizm rynkowy i jego efektywność. 

4. Podmioty gospodarki rynkowej. 

5. Rzadkość dóbr jako podstawa wyborów ekonomicznych. 

6. Modele konkurencji rynkowej: konkurencja doskonała, monopol, konkurencja 

monopolistyczna, oligopol. 

7. Rynek czynników produkcji. 

8. Produkt i dochód narodowy jako miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

9. Cykl koniunkturalny – przyczyny, przebieg, skutki. 

10. Bezrobocie – przyczyny, rodzaje, sposoby przeciwdziałania. 

11. Inflacja – formy, przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, miary inflacji. 

12. Budżet państwa, podatki, polityka budżetowa i podatkowa. 

13. Rola Rządu w gospodarce rynkowej (polityka fiskalna; podatki bezpośrednie i pośrednie). 

14. Polityka pieniężna Banku Centralnego. 

15. Metody prognozowania w gospodarce. 

16. Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej. 

17. Środki gospodarcze i źródła ich finansowania. 

18. Konto księgowe i jego rola w ewidencji. 

19. Wynik finansowy – zasady ustalania. 

20. Zasady sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (bilans, rachunek wyników). 

21. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

22. Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa. 

23. Struktura kapitałowa w przedsiębiorstwie. 

24. Rynek pieniądza i kapitału. 

25. Rynek papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje, akcje). 

26. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstw 

27. Proces decyzyjny w organizacji. 

28. Deficyt budżetowy, dług publiczny. 

29. Uwarunkowania polityki gospodarczej – zewnętrzne, wewnętrzne. 

30. Współczesne zagadnienia polityki gospodarczej. 

31. Główne zadania polityki społecznej. 

32. Instrumenty służące realizacji polityki ludnościowej. 

33. Małe i średnie przedsiębiorstwa – cele, cechy, funkcje, znaczenie. 

34.  Inwestycje rzeczowe – uwarunkowania, metody oceny efektywności ekonomicznej 

35. Użyteczność jako miara preferencji konsumenta. 

36. Pojęcie kapitału i jego źródeł. 

37. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 

38. Podobieństwa i różnice kredytu i pożyczki. 

39. Cechy rynku kapitałowego. 

40. Cechy rynku pieniężnego. 

41. Sfera społeczna w budżecie państwa. 

42. Wybór ekonomiczny w warunkach niepewności a wybór w warunkach ryzyka i pewności. 

43. Cena jako kategoria ekonomiczna – istota, funkcje, rodzaje cen. 

44. Popyt i podaż oraz czynniki determinujące ich zmiany. 

45. Wzrost a rozwój gospodarczy. 

46. Ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna – cele i narzędzia. 

47. . Rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym. 

48. Ubezpieczenia społeczne – pojęcie i podział. 

49. Różnice między gwarancją a ubezpieczeniem. 

50. Zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej w korzystaniu ze środowiska. 


