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Kierunek: Ekonomiczna analiza prawa 

 
1. Co to jest ekonomia?  
2. Czym ekonomia różni się od innych nauk empirycznych (np. od fizyki, chemii, 

biologii)? 
3. Czym ekonomia jako nauka społeczna różni się od innych nauk?  
4. Wymień główne formy rynku i omów ich najważniejsze cechy. Podaj dwa mierniki 

koncentracji produkcji na rynku.  
5. Istota i czynniki konkurencyjności gospodarki.  
6. Wzrost a rozwój gospodarczy. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego.  
7. Wymień główne źródła wzrostu gospodarczego. 
8. Omów model wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego. 
9. Typ własności a efektywność gospodarowania.  
10. Omów produkt krajowy brutto (PKB).  
11. Scharakteryzuj składniki i sposoby obliczania PKB.  
12. Omów wady i zalety PKB jako miernika dobrobytu społeczeństwa.  
13. Budżet państwa i jego funkcje.  
14. Wymień najważniejsze założenia oraz opisz model klasyczny (podażowy) gospodarki.  
15. Wymień najważniejsze założenia oraz opisz model popytowy (keynesowski) 

gospodarki. 
16. Akumulacja i stopa akumulacji a wzrost gospodarczy.   
17. Klasyfikacja czynników wzrostu gospodarczego.  
18. Podmioty gospodarcze i ich cele.  
19. Omów cele działalności przedsiębiorstwa. 
20. Porównaj przedsiębiorstwa: uczące się i tradycyjne pod względem źródeł przewagi 

konkurencyjnej, cech zasobów ludzkich i źródeł wartości rynkowej. 
21. Omów cechy wiedzy w porównaniu z tradycyjnymi czynnikami produkcji: ziemią, 

pracą i kapitałem. 
22. Zasoby gospodarcze a kapitał.  
23. Przybliż koncepcję gospodarki opartej na wiedzy i oceń znaczenie kapitału ludzkiego 

dla jej rozwoju. 
24. Istota działania mechanizmu rynkowego.  
25. Konkurencja – pojęcie, modele.  
26. Konkurencja w aspektach: mikro – i makroekonomicznym.  
27. Mechanizm konkurencji wewnątrz – i międzygałęziowej.  
28. Omów podstawowe właściwości rynku monopolistycznego. 
29. Czynniki produkcji.  
30. Koszty produkcji i ich klasyfikacja.  
31. Przedsiębiorczość i jej znaczenie gospodarcze. 
32. Pojęcie i kryteria efektywności.  
33. Co to są efekty skali? Wymień rodzaje efektów skali. 
34. Porównując efekty gospodarowania w warunkach konkurencji doskonałej 

i monopolu, wskaż społeczny koszt monopolizacji.  
35. Wydajność pracy i czynniki jej wzrostu.  
36. Teoria równowagi konsumenta.  



37. Równowaga przedsiębiorstwa (porównanie modelu konkurencji doskonałej 
i monopolu pełnego). 

38. Pojęcie funkcji produkcji. Funkcje jedno- i wieloczynnikowe.  
39. Prawo popytu i prawo podaży.  
40. Determinanty popytu i podaży.  
41. Odwołując się do modelu rynku, wyjaśnij pojęcie efektywnej, w sensie Pareta, 

alokacji zasobów w gospodarce.  
42. Zdefiniuj współczynniki elastyczności cenowej i dochodowej popytu oraz 

elastyczności podaży.  
43. Cenowa i dochodowa elastyczność popytu i podaży. 
44. Wyjaśnij związek między elastycznością cenową popytu a optymalną ceną. 
45. Bezrobocie – pojęcie, rodzaje i skutki.  
46. Pojęcie "racjonalnego zatrudnienia" w gospodarce współczesnej. 
47. Omów instrumenty polityki fiskalnej. 
48. Funkcje rynku finansowego. 
49. Funkcje banku centralnego. Instrumenty polityki monetarnej i ich oddziaływanie na 

gospodarkę. 
50. Istota, funkcje i rodzaje pieniądza w gospodarce współczesnej.  
51. Mechanizm kreacji pieniądza bankowego.  
52. Ilościowa teoria pieniądza.  
53. Sposoby pozyskania kapitału na rynku kapitałowym i pieniężnym. 
54. Rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
55. Wady i zalety emisji publicznej i prywatnej papierów wartościowych. 
56. Kategorie uczestników rynku instrumentów pochodnych. 
57. Ryzyko, stopa zwrotu a rodzaj papierów wartościowych. 
58. Rodzaje i funkcje kredytu. Narzędzia kredytu. 
59. Wartość pieniądza. Przyczyny, rodzaje i skutki inflacji. 
60. Wyjaśnij przyczyny oraz wpływ dewaluacji oraz restrykcji monetarnych na deficyt 

handlu zagranicznego oraz poziom produkcji krajowej a także poziom cen krajowych. 
Jakie czynniki wpływają na zakres oddziaływania dewaluacji? 

61. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego. Ekonomiczne skutki zmian 
kursów walut. 

62. Przesłanki procesów integracyjnych w gospodarce współczesnej.  
63. Wymień podstawowe wolności jednolitego rynku europejskiego. 
64. Podaj kryteria konwergencji, które musi spełnić kraj wstępujący do Unii Gospodarczej 

i Walutowej. Proszę uzasadnić konieczność spełnienia tych kryteriów. 
65. Globalizacja i jej skutki gospodarcze.  
66. Mechanizm i przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki.  
67. Teoria kosztów komparatywnych i jej ewolucja.  
68. Mierniki efektywności handlu zagranicznego.   
69. Bilans handlowy i płatniczy.  
70. Deficyt budżetowy i dług publiczny. 
71. Innowacyjność gospodarki i jej znaczenie.  
72. Przyczyny interwencjonizmu państwowego.  
73. Formy i narzędzia interwencjonizmu państwowego.  
74. Omów podstawowe cechy spółek kapitałowych i ich znaczenie gospodarcze. 
75. Omów podstawowe zasady działalności gospodarczej osoby fizycznej.  



76. Na czym polega ład korporacyjny w spółkach giełdowych. 
77. Wykorzystując wiedzę znanych Ci nurtów ekonomii określ kilka trudności ze 

zdefiniowaniem kapitalizmu i socjalizmu.  
78. Jakie, Twoim zdaniem, występują relacje między systemami gospodarczymi 

a wolnością?  
79. Rodzaje, cechy i odpowiedzialność wspólników w spółkach kapitałowych. 
80. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. 
81. Omów główne aspekty teorii ekonomii Karola Marksa. 
82. Źródła prawa obowiązującego w Polsce.  
83. Pierwotne akty prawa UE. 
84. Wtórne akty prawa UE. 
85. Omów podstawowe cechy spółek osobowych i ich znaczenie gospodarcze. 
86. Relacje prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. 
87. Źródła prawa gospodarczego na poziomie narodowym i unijnym. 
88. Konstytucyjna zasada ustroju gospodarczego. 
89. Komponenty społecznej gospodarki rynkowej i ich charakterystyka. 
90. Własność i wywłaszczenie w działalności gospodarczej. 
91. Prawne pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. 
92. Relacja między publicznym i prywatnym prawem gospodarczym. 
93. Pojęcie firmy i przedsiębiorstwa na gruncie prawnym. 
94. Reglamentacja działalności gospodarczej jej istota, formy oraz ich charakterystyka. 
95. Zasady i terminy zawieszenia działalności gospodarczej. 
96. Uprawnienia ochronne przedsiębiorcy w działalności gospodarczej. 
97. Pojęcie kontroli przedsiębiorcy oraz zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy. 
98. Podziały funkcjonalne przedsiębiorców – mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, 

średni przedsiębiorca. 
99. Zasady działalności przedstawicielstw zagranicznych oraz ich prawa i obowiązki. 
100. Rodzaje, cechy i odpowiedzialność wspólników w spółkach osobowych. 
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