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1. Elastyczność popytu i podaży – pomiar, determinanty, interpretacja. Jak znajomość 

wielkości tych współczynników może wpływać na decyzje co do kształtowania cen 

w przedsiębiorstwie? 

2. Wybór optymalnego koszyka konsumpcyjnego. Jak zmiany dochodu i cen 

wpływają na decyzje podejmowane przez konsumenta? 

3. Maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa na rynku doskonale 

konkurencyjnym – krótki i długi okres. 

4. Polityka regulacji cen i jej wpływ na sytuację rynkową z uwzględnieniem zmian 

nadwyżki konsumenta i producenta. 

5. Wpływ opodatkowania na sytuację rynkową z uwzględnieniem aspektu 

efektywności i sprawiedliwości. Czy można zlikwidować podatki? 

6. Dobra publiczne i dobra prywatne. Kto jest lepszym dostawcą: rynek czy państwo? 

7. Występowanie dodatnich i ujemnych efektów zewnętrznych w gospodarowaniu 

środowiskiem przyrodniczym. 

8. Asymetria informacyjna, jej konsekwencje i metody redukowania. 

9. Podstawowe cechy monopolu, skutki jego istnienia i metody przeciwdziałania 

monopolom. 

10. Podstawowe cechy konkurencji monopolistycznej. Co konkurencja 

monopolistyczna ma wspólnego z monopolem, a co z konkurencją doskonałą? 

11. Główne cechy rynku oligopolistycznego. Różnice między modelami oligopolu 

kolizyjnego i porozumienia oligopolistycznego. 

12. Jakie czynniki decydują o stopniu nierówności dochodowych w danym kraju. 

Krzywa Lorenza i współczynnik Giniego. 

13. Co decyduje o kształcie i położeniu granicy możliwości produkcyjnych? Różnica 

między przewagą absolutną a komparatywną. 
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14. PKB – definicja i metody pomiaru. Jakie są ograniczenia wykorzystania PKB w 

pomiarze dobrobytu? 

15. Źródła (przyczyny) bogactwa narodów. 

16. Inflacja - pomiar i przyczyny występowania. Jakie są podobieństwa i różnice 

między deflatorem PKB a wskaźnikiem cen dóbr i usług konsumpcyjnych? Jakie 

są społeczne i ekonomiczne skutki inflacji? 

17. Determinanty wzrostu gospodarczego w długim okresie. Omów uwarunkowania 

procesu konwergencji z punktu widzenia głównych modeli wzrostu. 

18. Cechy charakterystyczne modeli zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonej 

produkcji. 

19. Zdefiniuj osobę bezrobotną. Jakie są przyczyny bezrobocia? Jakie są powody 

nierównowagi na rynku pracy? 

20. Pieniądz – pojęcie, rodzaje i funkcje. Co wpływa na kreację pieniądza? 

21. Popyt, podaż i równowaga na rynku funduszy pożyczkowych. W jaki sposób 

państwo może wpływać na równowagę na tym rynku? 

22. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału oraz ich determinanty. Jakie są 

ograniczenia teorii parytetu siły nabywczej i stopy procentowej? 

23. Wpływ handlu zagranicznego na produkt krajowy brutto (PKB). 

24. Bilans handlowy – deficyt i nadwyżka w obrotach handlowych z zagranicą. 

25. Efekt mnożnikowy i efekt wypychania na podstawie keynesowskiego modelu 

gospodarki. 

26. Przyczyny, przebieg i skutki kryzysów gospodarczych. 

27. Krzywa agregatowego popytu oraz długo- i krótkookresowa krzywa agregatowej 

podaży. Czym można wyjaśnić ich położenie i nachylenie?  

28. Krótko- i długookresowa krzywa Phillipsa. Jaka jest rola oczekiwań w zwalczaniu 

inflacji? 

29. Formy stabilizacyjnej polityki państwa. Jakie są ich wady i zalety? 

30. Istota złotej reguły akumulacji kapitału w modelu Solowa. Dlaczego w większości 

gospodarek stopy oszczędności i inwestycji kształtują się poniżej stóp 

wynikających ze złotej reguły? 
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06E-1A_W01 
Zna elementarną terminologię używaną w ekonomii i rozumie jej 

źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych. 

06E-1A_W04 
Ma podstawową wiedzę na temat zachowań konsumenckich oraz 

producenckich i wpływu otoczenia na decyzje rynkowe. 

06E-1A_W06 
Posiada wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych w 

perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. 

06E-1A_U01 
Potrafi dokonać obserwacji zjawisk ekonomicznych ze wskazaniem 

ich przyczyn, wykorzystując podstawowe narzędzia analityczne. 

06E-1A_U02 

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 

ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu formułowania 

praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów, a także 

analizowania i interpretowania różnorodnych problemów 

ekonomicznych. 

06E-1A_U04 

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i 

piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, 

wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z dorobku 

ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych. 

06E-1A_U06 

Posiada zdolność samodzielnego gromadzenia, selekcji i 

przetwarzania informacji z zakresu zjawisk społecznych i 

ekonomicznych oraz potrafi zidentyfikować luki w swojej wiedzy i 

samodzielnie je uzupełnić. 

06E-1A_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi 

uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. 

06E-1A_K02 

Jest świadom ograniczeń poznanych teorii i metod badawczych oraz 

jest otwarty na nowe teorie i metody; kreatywnie poszukuje 

rozwiązań stawianych przed nim problemów. 

06E-1A_K03 

Formułuje własne stanowisko, dobierając argumenty na rzecz jego 

poparcia, ale także jest elastyczny i potrafi prowadzić dyskusję, 

uwzględniając argumenty na rzecz innych poglądów. 

06E-1A_K04 
Dba o rzetelność prowadzonych analiz i precyzję wywodu i 

wykorzystywanych danych, jest krytyczny wobec własnej pracy. 

06E-1A_K05 

Potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczy w 

grupach, organizacjach czy instytucjach, jest otwarty na współpracę 

i budowę relacji, reprezentuje postawę kreatywną i przedsiębiorczą, 

jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań, wytrwale dąży 

do realizacji indywidualnych i zespołowych działań. 

06E-1A_K07 

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio 

określa priorytety służące realizacji określonych zadań, jest otwarty 

na szanse komercyjnego wykorzystania swojej wiedzy. 
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