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Specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych 

1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej – charakterystyka i zasady 

sporządzania. 

2. Omówić funkcje, zasady rachunkowości oraz regulacje prawne rachunkowości w Polsce. 

3. Wskazać i scharakteryzować metody kalkulacji kosztów. 

4. Przedstawić warianty ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej. 

5. Omówić uproszczone formy ewidencji podatkowych. 

6. Scharakteryzować budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Scharakteryzować  polski system podatkowy. 

8. Omówić źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 

9. Przedstawić istotę, zakres i funkcje rachunkowości zarządczej. 

10. Omówić zasady etyki zawodowej w rachunkowości. 

 

Specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

1. Omówić instrumenty controllingu logistyki.  

2. Przedstawić rangę kosztów logistyki w przedsiębiorstwie. 

3. Omówić podział kosztów logistyki. 

4. Co to jest system TMS (Transportation Management System)? Wymień zalety jego 

stosowania w przedsiębiorstwie? 

5. Na czym polega benchmarking procesu logistycznego? 

6. Przedstawić znaczenie i podział zapasów produkcji w toku. 

7. Omówić prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa. 

8. Jakie są przesłanki utrzymywania zapasów surowcowych w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym? 

9. Na czym polega planowanie procesu dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym? 

10. Jaka jest rola magazynów w przedsiębiorstwie produkcyjnym? 

 

Specjalność: Handel zagraniczny 

1. Przedstaw rolę handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce. 



2. Wymień środki regulacji wymiany handlowej.  

3. Przedstaw funkcje ceł. 

4. Przedstaw poszczególne etapy cyklu transakcji handlu zagranicznego.  

5. Czym jest oferta i jakie skutki rodzi. 

6. Czym są międzynarodowe uzanse handlowe i dlaczego powstały? 

7. Jaka jest rola akredytywy dokumentowej w cyklu transakcji handlu zagranicznego. 

8. Przedstaw rolę Chin w tworzeniu gospodarki światowej. 

9. Przedstaw rolę Światowej Organizacji Handlu w procesie znoszenia barier w wymianie 

handlowej 

10. Jaka jest rola arbitrażu w rozstrzyganiu sporów w handlu międzynarodowym. 

 

Specjalność: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

1. Zdefiniuj pojęcie integracji międzynarodowej.  

2. Przedstaw proces tworzenia strefy unii celnej. 

3. Określ korzyści i koszty związane z utworzeniem unii monetarnej. 

4. Przedstaw znaczenie efektu przesunięcia wymiany handlowej dla ugrupowań 

integracyjnych. 

5. Globalizacja i jej znaczenie dla funkcjonowania gospodarki światowej. 

6. Międzynarodowe przepływy zasobów pracy i jego korzyści dla kraju przyjmującego.  

7. Merkantylizm i jego wpływ na rozwój handlu międzynarodowego. 

8. Określ przesłanki powstania Unii Europejskiej. 

9. Rola ONZ w kształtowaniu procesów globalizacji. 

10. Określ rolę Banku Światowego w gospodarce światowej.  

 

Specjalność: Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami 

1. Rzeczoznawca majątkowy jako podmiot rynku nieruchomości. 

2. Rodzaje wartości nieruchomości i ich charakterystyka. 

3. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości w Polsce. 

4. Metodologia wyceny nieruchomości leśnych i rolnych. 

5. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. 

6. Zasada swobody umów. 

7. Tryb zawarcia umów - oferta, aukcja, przetarg. 

8. Uczestnicy rynku nieruchomości. 



9. Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

10. Charakterystyka umowy sprzedaży nieruchomości. 

Specjalność:  Organizacja handlu i usług 

1.    Omów podstawowe strategie cenowe. 

2.    Omów metody pomiaru realizacji strategii sprzedaży. 

3.    Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w handlu i usługach. 

4.    Omów zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą w organizacji. 

5.    Omów etapy procesu sprzedaży i proces planowania sprzedaży. 

6.    Omów zasady postępowania z trudnym klientem. 

7.    Omów etapy planowania produktu, ze szczególnym uwzględnieniem usług. 

8.    Omów podstawowe regulacje prawne związane z handlem internetowym. 

9.    Omów cykl życia produktu w handlu i usługach. 

10.    Omów zagadnienia związane z modelowaniem zachowań klientów. 

Specjalność: Analityka gospodarcza 

1. Źródła informacji demograficznej. 

2. Konstrukcja kwestionariusza ankiety. 

3. Co jest celem wizualizacji danych? 

4. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. 

5. Co to jest statystyka publiczna? Jaki akt prawny reguluje system jej funkcjonowania? Na 

czym polega: rzetelność, obiektywizm i profesjonalizm, a także niezależność  

w prowadzeniu badań statystycznych przez GUS?   

6. Karta kontrolna jako narzędzie diagnostyczne. 

7. Jakie są różnice pomiędzy metodami klasyfikacji ABC i XYZ? 

8. Czym jest pojemność rynku i jak można ją wyznaczyć? 

9. Procedura badania taksonomicznego. 

10. Istota analizy skupień. 

 

 

 

 

 


