
Pytania na egzamin licencjacki dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące 

od roku akademickiego 2014/2015 

  

1. Bank Centralny i jego funkcje (główny cel NBP, struktura NBP, funkcja emisyjna, banku 

banków, banku państwa, pozostałe działania: zarządzanie rezerwami dewizowymi, działania 

na rzecz systemu płatniczego)  

2. System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce – cele i zasady gwarancji (zadania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uprawnieni do świadczeń, proces wypłaty środków 

gwarantowanych, limit gwarancji)  

3. Pieniądz, jego rodzaje i najważniejsze funkcje (pieniądz endogeniczny i egzogeniczny, 

gotówka, pieniądz bezgotówkowy, fiducjarność, pieniądz: wewnętrzny, zewnętrzny i 

międzynarodowy)  

4. Bilans płatniczy i jego konstrukcja (rachunek obrotów bieżących, rachunek obrotów 

kapitałowych i finansowych, rachunki wyrównawcze)  

5. Model Du Ponta jako narzędzie analizy rentowności w przedsiębiorstwie (czynniki tworzące 

model, analiza przyczynowo-skutkowa)  

6. Interwencjonizm państwa w gospodarce (rola rynku w gospodarce a ekonomiczne funkcje 

państwa, rola i modele państwa w gospodarce rynkowej, przesłanki, cele i instrumenty 

interwencjonizmu)  

7. Pojęcie finansów publicznych (pojęcie, dysponenci, cel gromadzenia, funkcje finansów 

publicznych, cechy finansów publicznych, różnice między finansami publicznymi i 

prywatnymi)  

8. Metody amortyzacji stosowane w rachunkowości (pojęcie amortyzacji, moment  naliczenia 

amortyzacji, amortyzacja liniowa, amortyzacja nieliniowa)  

9. Źródła finansowania przedsiębiorstw (kapitał własny, kapitał obcy, akcje, udziały, zysk 

zatrzymany, kredyty, pożyczki, obligacje, kredyt kupiecki) 

10. Operacje ekwiwalentne i wynikowe w rachunkowości (operacja a zdarzenie gospodarcze, 

cechy operacji gospodarczej, zmiany wywoływane przez operacje gospodarcze)  

11. Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym w przedsiębiorstwie (kontrakty 

forward, futures, opcje, swapy, strategie zabezpieczające) 

12. Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (definicja i klasyfikacja 

dłużnych papierów wartościowych) 

13. Struktura rynku finansowego (instytucje rynku finansowego, rynek: pieniężny, kapitałowy, 

walutowy, instrumentów pochodnych, kredytowo-depozytowy) 

14. Funkcje i instrumenty rynku kapitałowego w gospodarce (definicja rynku kapitałowego, 

rynek pierwotny, rynek wtórny, kapitał, płynność, instrumenty dłużne i udziałowe) 

15. Instytucje nadzorcze rynku finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych) 

16. Ryzyko a niepewność w działalności gospodarczej (definicja ryzyka, niepewności, 

klasyfikacja ryzyka) 

17. Mierniki gospodarki w skali makroekonomicznej (PKB, PNB, PNN) 

18. Budżet państwa -  problem równoważenia budżetu (deficyt budżetu) (pojęcie budżetu, 

funkcje budżetu, konstrukcja budżetu, procedura budżetowa, źródła dochodów i kierunki 

wydatkowania środków, źródła powstawania i rodzaje deficytów budżetowych, wybór 



pomiędzy redukcją wydatków, podnoszeniem podatków a wzrostem zadłużenia – 

ograniczenia związane z polityką gospodarczą)  

19. Systematyka i cechy podatków, zasady podatkowe (definicja podatku, rodzaje podatków, 

cechy podatków, zasady podatkowe)  

20. Marketing usług finansowych, geneza powstania i specyfika (ewolucja marketingu: 

marketing klasyczny produktowy, marketing usług, marketing finansowy, dwa ujęcia 

marketingu finansowego; specyfika: cechy produktów, rozłożenie konsumpcji w czasie, 

uwarunkowania prawne, specyficzna cena, pieniądz jako dobro emocjonalne) 

21. Protekcjonizm a liberalizm w wymianie międzynarodowej (wolnego handlu, 

restrykcje handlowe, argumenty za protekcjonizmem) 

22. Istota analizy przepływów międzygałęziowych (tablica przepływów międzygałęziowych, 

równania bilansowe – podziału produkcji globalnej oraz kosztów w tablicy, model 

Leontiefa) 

23. Zasady rachunkowości (memoriału, współmierności, periodyzacji, ciągłości, istotności 

ostrożnej wyceny, wyższości treści nad formą, kontynuacji działalności)  

24. System rachunkowości i jego funkcje (pojęcie systemu rachunkowości, elementy składowe 

systemu, funkcje rachunkowości)  

25. Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie (pojęcie kosztów, koszt i pojęcia pokrewne, 

podział kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym)  

26. Wycena wartości przedsiębiorstwa (podejście majątkowe, podejście dochodowe, podejście 

porównawcze)   

27. Zasady tworzenia planu kont w przedsiębiorstwie (definicja planu kont, zespoły kont, 

symbole kont) 

28. Struktura rachunku zysków i strat (rodzaje działalności w rachunku zysków i strat, kategorie 

składowe wyniku finansowego) 

29. Zadania rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie (użytkownik informacji z systemu 

rachunkowości, rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza, zadania 

rachunkowości)  

30. Polityka finansowa państwa i jej funkcje (pojęcie i zakres polityki finansowej, funkcja 

stabilizacyjna, redystrybucyjna, alokacyjna)  

31. Deficyt budżetowy i dług publiczny w finansach publicznych (źródła powstawania i rodzaje 

deficytów budżetowych, wybór pomiędzy redukcją wydatków, podnoszeniem podatków a 

wzrostem zadłużenia – ograniczenia związane z polityką gospodarczą, prawo rosnących 

wydatków, związek pomiędzy wzrostem zadłużenia a wzrostem gospodarczym)  

32. Giełda i jej znaczenie w gospodarce (definicja giełdy, funkcje giełdy)  

33. Stopy procentowe – pojęcie i rodzaje. Zasada procentu prostego i składanego (pojęcie i 

sposób wyrażania stopy procentowej, nominalna stopa procentowa, okresowa stopa 

procentowa, efektywna stopa procentowa, model oprocentowania prostego, składanego oraz 

ciągłego - różnice w sposobie naliczania odsetek/procentu od pożyczonego kapitału lub 

lokaty) 

34. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwie (konstrukcja cyklu 

operacyjnego i cyklu konwersji gotówki, cykle cząstkowe cyklu konwersji gotówki, 

interpretacja wskaźników)  

35. Kredyty – schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczywista stopa procentowa kredytu (spłata 

kredytu w równych ratach kapitałowych, tzw. "raty malejące", spłata kredytu w równych 



płatnościach, tzw. "równe raty", różnica w koszcie/odsetkach kredytu w obu przypadkach, 

rzeczywista stopa procentowa uwzględniająca inflację) 

36. Sprawozdanie finansowe (pojęcie i elementy składowe obligatoryjne i fakultatywne)  

37. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej (miejsce 

analizy wskaźnikowej w analizie finansowej, obszary analizy wskaźnikowej wskaźników, 

źródła danych do analizy)  

38. Rynek instrumentów pochodnych i jego funkcje w gospodarce (definicja, podział 

instrumentów pochodnych, funkcje) 

39. Procedury i zasady budżetowe – dyscyplina finansowo – budżetowa i kontrola finansowa 

(budżet państwa i budżety samorządów, procedura uchwalania budżetu państwa i budżetów 

samorządów, kontrola wykonania budżetu, instytucje powołane do kontroli jednostek 

publicznych i ich uprawnienia)  

40. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza (wpływ wydatków państwa i opodatkowania na 

efektywny popyt, dochód narodowy i zatrudnienie) 

41. Wydatki publiczne a polityka społeczna (bezpieczeństwo socjalne, wtórny podział 

dochodów, pułapka dobrobytu)  

42. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (pojęcie zdolności kredytowej, kategorie 

zdolności kredytowej, metody oceny zdolności kredytowej: ratingowe, oceny ilościowej, 

punktowe, eksperckie)  

43. Ocena sytuacji finansowej banku (źródła informacji wykorzystywane w ocenie kondycji 

finansowej, wstępna analiza sprawozdań finansowych, ocena płynności i wypłacalności, 

rentowności, jakości aktywów, wykorzystania zasobów) 

44. Funkcje ubezpieczeń (ochrony ubezpieczeniowej, prewencyjna i finansowa) 

45. Ubezpieczenia gospodarcze a społeczne (przedmiot ubezpieczenia, sposób powstawania 

stosunku ubezpieczenia, charakter świadczeń ubezpieczeniowych) 

46. Specyficzne cechy wytwarzania w sektorze rolno-żywnościowym (rola ziemi, warunki 

klimatyczne, organizmy żywe, samoreprodukcja, sezonowość, towarowość) 

47. Główne kierunki przemian we współczesnym kompleksie gospodarki żywnościowej 

(intensyfikacja, koncentracja, integracja, postęp techniczny, zrównoważony rozwój) 

48. Konsumpcja – determinanty i prawidłowości sfery konsumpcji (czynniki ekonomiczne i 

pozaekonomiczne, prawo Engla, prawo Marshala, prawa Gossena) 

49. Koszty czynników produkcji w rolnictwie (koszty pracy własnej i najemnej, amortyzacja, 

czynsz dzierżawny, oprocentowanie wartości ziemi, renta gruntowa) 

50. Gospodarka żywnościowa – pojęcie, etapy kształtowania, agregaty (zaopatrzenie, rolnictwo, 

przetwórstwo i obrót) 

  

  

  

  
Dziekan  

    Wydziału Ekonomiczno-Społecznego  

  

 (-) prof. dr hab. Walenty Poczta  

  


