
MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY 
Kierunek: Finanse i rachunkowość 

 
1. Co to jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu? Proszę pokazać wykorzystanie 

elastyczności popytu do podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo? 
2. Co to jest kurs walutowy i jakie czynniki (teorie) go wyjaśniają? 
3. Co to jest popyt na pieniądz i jakie czynniki go determinują? 
4. Co to jest stopa procentowa i jakie czynniki ją wyznaczają? 
5. Co to są agregaty pieniężne i jakie są ich rodzaje? 
6. Omów wpływ polityki podatkowej na treść raportów o sytuacji majątkowo-finansowej 

przedsiębiorstwa 
7. Inflacja i jej skutki finansowe oraz społeczne. 
8. Jaka jest rola i zadania instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. 
9. Jaka jest rola i zadania otoczenia infrastrukturalnego sektora finansowego? 
10. Jaka jest rola polityki pieniężnej i banków centralnych w polityce gospodarczej 

państwa? 
11. Jaka jest różnica pomiędzy wartością a ceną pieniądza. 
12. Jaki jest wpływ otoczenia na działalność banków i ich strategie działania? 
13. Jaki jest wpływ polityki pieniężnej na rynki finansowe. 
14. Jaki jest związek kalkulacji kosztów z procesem wytwarzania? 
15. Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu bankowego? 
16. Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się kursu walutowego? 
17. Jakie czynniki wpływają na opodatkowanie dochodu przedsiębiorstwa? 
18. Omów znaczenie Międzyanrodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF) w procesie komunikowania się w biznesie 
19. Jakie pozycje kosztów obejmuje koszt wytworzenia produktu?  
20. Jakie są funkcje i rodzaje podatków? 
21. Jakie są powiązania i zależności pomiędzy stabilnością finansową a celami polityki 

pieniężnej. 
22. Jakie są funkcje pieniądza i ich znaczenie w działalności banku centralnego - wskaż na 

powiązania.  
23. Jakie są główne kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczości 

finansowej i rachunków decyzyjnych/zarządczych? 
24. Jakie są różnice między kosztem wytworzenia produktu a kosztem poniesionym w 

danym okresie? 
25. Jakie są strony umowy ubezpieczenia oraz jaki jest ich wpływ na strony stosunku 

ubezpieczeniowego? 
26. Jakie są techniki zarządzania ryzykiem i w których sytuacjach zastosowanie techniki 

ubezpieczeniowej jest najbardziej odpowiednie? 
27. Jakie znasz strategie polityki pieniężnej? 
28. Koncepcja ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
29. Krzywa dochodowości - pojęcie, jej możliwe kształty i teorie wyjaśniające. 
30. Na czym polega system Solvency II? 
31. Objaśnij specyfikę wariantów sprawozdawczych rachunku zysków i strat i ich walory 

informacyjne w ocenie rentowności przedsiębiorstwa.  
32. Omów ewolucję polityki pieniężnej po globalnym kryzysie finansowym. 



33. Omów gospodarkę rzeczowymi aktywami przedsiębiorstwa oraz jej znaczenie dla 
rentowności przedsiębiorstwa.  

34. Omów istotę i użyteczność rachunku kosztów normatywnych. 
35. Omów mechanizm dźwigni finansowej oraz cele, korzyści i zagrożenia związane z 

wykorzystaniem dźwigni finansowej przez przedsiębiorstwa.   
36. Omów metody bilansowej wyceny instrumentów finansowych, prezentację 

sprawozdawczą ich skutków oraz znaczenie informacyjne dla interesariuszy 
przedsiębiorstwa.   

37. Omów modele nadzoru nad rynkiem finansowym. 
38. Omów podstawowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz zalety i 

ograniczenia ich stosowania.  
39. Omów proces budżetowania w przedsiębiorstwie oraz kontrolowania jego wykonania.   
40. Omów proces tworzenia i sprzedaży produktu ubezpieczeniowego 
41. Omów relację: polityka rachunkowości – przesłanki wyboru wariantów ewidencyjnych 

kosztów – metody kalkulacji. 
42. Omów relację: rachunek kosztów – zarządzanie – rachunkowość zarządcza – 

rachunkowość finansowa.   
43. Omów rolę kosztów w polityce cenowej przedsiębiorstwa? 
44. Omów rolę ubezpieczeń w gospodarce 
45. Omów specyfikę rachunku kosztów działań i jego przydatność zarządczą.   
46. Omów syntetycznie zawartość informacyjną poszczególnych elementów sprawozdania 

finansowego i oceń ich użyteczność dla zewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa. 
47. Omów wpływ kapitału wysokiego ryzyka (private equity/venture capital) na 

przedsiębiorczość i innowacyjność w gospodarce. 
48. Omów zakres informacyjny kategorii „wartości niematerialne” w ujęciu rachunkowości 

finansowej i zarządczym.   
49. Omów znaczenie informacyjne polityki rachunkowości i na tym tle krótko 

scharakteryzuj metody wyceny aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa. 
50. Omów znaczenie kapitału własnego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz 

podstawowe źródła kapitału własnego w zależności od etapu rozwoju 
przedsiębiorstwa (fazy cyklu życia). 

51. Operacje otwartego rynku - istota i rodzaje. 
52. Podaj przykłady możliwości identyfikowania obszarów ryzyka na podstawie 

sprawozdań finansowych.   
53. Pojęcie zrównoważonego rozwoju i jego znacznia ekologicznego są ze sobą powiązane. 

Wskaż przykłady takich powiązań. 
54. Proszę omówić grę typu „dylemat więźnia” zastosowaną do oligopolu oraz równowagę 

Nasha. 
55. Proszę omówić koncepcję czystej straty społecznej (straty dobrobytu) (deadweight 

loss).  
56. Proszę podać warunek (warunki) maksymalizacji zysku i omówić decyzje produkcyjne 

przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie. 
57. Proszę scharakteryzować oraz dokonać oceny wpływu restrykcyjnej polityki pienieżnej 

na rozwój gospodarczy kraju   
58. Proszę scharakteryzować oraz dokonać oceny wpływu ekspansywanej polityki 

pienieżnej na rozwój gospodarczy kraju   
59. Proszę wyjaśnić specyfikę oraz gowne instytycje i instrumnety rynku kapitałowego 



60. Proszę wskazać ograniczenia informacyjne sprawozdania finansowego jako źródła 
informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej przedsiębiorstwa. 

61. Proszę wskazać znaczenie dyskontowania w procesie budżetowania kapitałowego 
(długoterminowego). 

62. Proszę przedstawić alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw na wczesnym 
etapie ich rozwoju. 

63. Proszę przedstawić korzyści i zagrożenia dla spółki akcyjnej wynikające z wejścia jej 
akcji do obrotu giełdowego. 

64. Proszę przedstawić pojęcie i  funkcje walut międzynarodowych 
65. Proszę przedstawić i omówić funkcje banku centralnego  
66. Proszę wyjanić pojęcie kosztu kapitału i wskaż wpływ kosztu kapitału na wartość 

przedsiębiorstwa. 
67. Proszę przedstawić regulacje w zakresie rachunkowości finansowej obowiązujące w 

Polsce i Unii Europejskiej.  
68. Proszę przedstawić rolę sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia przyjętej 

strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa.  
69. Proszę wyjaśnić znaczenie informacyjne odpisów aktualizujących wartość bilansową 

aktywów.   
70. Proszę przedstawić wpływ inflacji na decyzje konsumentów i inwestorów na rynku 

finansowym. 
71. Proszę przedstawić koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i jej wpływu 

na działalność przedsiębiorstw, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych. 
72. Scharakteryzuj rolę sefaty net (sieci bezpieczeństwa finansowego)  w dobie kryzysów 

finansowych. 
73. Scharakteryzuj i porównaj NPV (bieżąca wartość netto) i IRR (wewnętrzna stopa 

zwrotu) jako mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych.  
74. Scharakteryzuj relacje pomiędzy strukturą aktywów a strukturą pasywów 

przedsiębiorstwa oraz ich wpływ na płynność finansową i rentowność 
przedsiębiorstwa. 

75. Scharakteryzuj rodzaje opinii wyrażanych przez niezależnego biegłego rewidenta w 
stosunku do badanych sprawozdań finansowych i omów ich znaczenie dla 
interesariuszy przedsiębiorstwa.  

76. Scharakteryzuj ryzyko związane z inwestowaniem w akcje i obligacje.Przedstaw główne 
różnice w tych inwestycjach z punktu widzenia inwestora indywidulanego  

77. Scharakteryzuj wybrane narzędzia wspierające proces planowania i kontroli w 
przedsiębiorstwie. 

78. Scharakteryzuj, z perspektywy wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy 
przedsiębiorstwa, znaczenie informacyjne rezerw tworzonych zgodnie z zasadami 
rachunkowości. Podaj przykłady. 

79. Wskaz na różnice pomiędzy konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi narzędziami 
polityki pieniężnej. 

80. Wskaż powód wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej kategorii odroczonego 
podatku dochodowego, wyjaśnij jego koncepcję i przedstaw walory informacyjne. 

81. Wskaż, w jaki sposób i jakie informacje tworzone w systemie rachunkowości zarządczej 
mogą być wykorzystane do oceny rentowności produktów lub klientów. 

82. Wskaż, w jaki sposób i jakie informacje tworzone w systemie rachunkowości zarządczej 
mogą być wykorzystane do oceny efektywności realizowanych procesów. 



83. Wyjasniej i omow cele polityki pieniężnej w ujęciu pre/postkryzysowym 
84. Wyjaśnij pojęcie i rodzaje stóp procentowych. 
85. Wyjaśnij istotę i odmiany ilościowej teorii pieniądza 
86. Wyjaśnij istotę i znacznie rynkowe reguły Taylora. 
87. Wyjaśnij mechanizm transmisji monetarnej i jego kanały. 
88. Wyjaśnij możliwości finansowania przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji. 
89. Wyjaśnij specyfikę ochrony nieprofesjonalnych uczestników sektora finansowego. 
90. Wyjaśnij zjawisko inflacji versus deflacja ze wskazaniem ich rodzajów, przyczyn i 

skutków. 
91. Wyjaśnij znacznie etyki i reputacji w sektorze finansowym. 
92. Wyjaśnij ekonomiczny sens pojęcia obciążenia estymatora. 
93. Wyjaśnij założenia i zakres analizy: koszty – rozmiary produkcji – zysk (Cost – Volume - 

Profit) oraz omów konteksty zarządcze jej stosowania. 
94. Wyjaśnij zjawisko finasjalizacji i jej skutków dla gospodarki globalnej. 
95. Wyjaśnij znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w decyzji podejmowanych przez 

zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa.   
96. Wykorzystując izokwanty i linie jednakowego kosztu proszę omówić wybór techniki 

produkcji przez przedsiębiorstwo. 
97. Wykorzystując koncepcję oczekiwanej użyteczności, proszę opisać podejmowanie 

decyzji w warunkach ryzyka (dla różnych stosunków do ryzyka). Proszę wykorzystać 
drzewa decyzyjne. 

98. Wymień i omów bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw. 
99. Wymień i wyjasnij znaczenie instrumentów polityki monetarnej. 
100. Wymień źródła ryzyka i metody jego ograniczania w sektorze bankowym. 
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