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ZAGADNIENIA OGÓLNE 

(dotyczą wszystkich specjalności) 

 

1. Omów istotę, cele i funkcje zarządzania. 

2. Scharakteryzuj model otoczenia organizacji w ujęciu M. Portera. 

3. Wymień i scharakteryzuj metody zarządzania. 

4. Omów pojęcie i rodzaje organizacji. 

5. Omów zachowania nabywców na rynku. 

6. Omów decyzje marketingowe dotyczące produktu i dystrybucji. 

7. Wymień i scharakteryzuj strategie marketingowe oparte na relacjach zachodzących między 

rynkiem a produktem (koncepcja Ansoffa). 

8. Wymień i opisz z jakich etapów składa się proces badania marketingowego. 

9. Wymień i scharakteryzuj metody i narzędzia badawcze stosowane w badaniach marketingowych. 

10. Omów modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi. 

11. Scharakteryzuj obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi. 

12. Omów powszechnie obowiązujące źródła prawa. 

13. Omów pojęcie i klasyfikację norm prawnych. 

14. Scharakteryzuj elastyczność popytu i podaży oraz czynniki ją określające. 

15. Porównaj równowagę producenta w konkurencji doskonałej i monopolu pełnym. 

16. Omów rodzaje i przyczyny bezrobocia. 

17. Omów istotę budżetu państwa oraz główne źródła dochodów i wydatków państwa. 

18. Przedstaw pojęcie, rodzaje i skutki inflacji. 

19. Omów determinanty utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

20. Omów formę, strukturę, zasady i instrumenty funkcjonowania rynku finansowego. 

21. Scharakteryzuj zasoby trwałe i obrotowe przedsiębiorstwa. 

22. Omów pojęcie i rodzaje ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. 

23. Omów sprawozdawczość finansową jako źródło informacji ekonomicznej. 

24. Przedstaw podstawy analizy techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

25. Wymień i scharakteryzuj metody zarządzania projektami. 



26. Omów istotę, rodzaje i fazy realizacji projektu. 

27. Omów pojęcie, zakres, cele i funkcje rachunkowości finansowej. 

28. Scharakteryzuj metody i zasady rachunkowości finansowej. 

29. Przedstaw pojęcie, genezę i klasyków jakości oraz zasady zarządzania jakością. 

30. Omów definicję, cechy i właściwości informacji oraz rolę informacji w procesie zarządzania. 

 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE 

 

Specjalność: Rachunkowość i administracja kadrowo – płacowa 

 

1. Scharakteryzuj systemy płac. 

2. Omów obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń brutto. 

3. Omów źródła i rodzaje rekrutacji kandydatów do pracy. 

4. Omów ochronę danych osobowych. 

5. Omów zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

6. Omów istotę, miejsce i funkcje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. 

7. Omów metody rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie. 

8. Omów praktyczne wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji. 

9. Omów ewidencję dochodów i wydatków budżetowych. 

10. Omów klasyfikację, podzielność i łączenie kont. 

11. Scharakteryzuj składniki sprawozdania finansowego. 

12. Omów bilans jako źródło informacji o sytuacji majątkowo - kapitałowej firmy. 

13. Omów rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności przedsiębiorstwa. 

14. Omów kadrowo- płacowe systemy informatyczne. 

15. Omów podstawy prawne ubezpieczeń społecznych. 

16. Omów rodzaje ryzyka społecznego. 

17. Omów sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w  programie Płatnik. 

18. Omów strukturę kapitału przedsiębiorstwa. 

19. Omów zarządzanie zapasami i należnościami przedsiębiorstw. 

20. Omów ustalanie i analizę wartości pieniądza w czasie. 

 

 

 

 



 

Specjalność: Psychologia w biznesie i zarządzanie sprzedażą 

 

1. Omów jak powstaje spostrzeżenie. 

2. Omów klasyfikację pamięci wg Squire (1994). 

3. Wymień i omów cechy osobowości wchodzące w skład Pięcioczynnikowego Modelu 

Osobowości. 

4. Wymień i omów cztery typy temperamentu zawarte w typologii Hipokratesa-Galena. 

5. Przedstaw aktualne źródła regulacji umowy sprzedaży. 

6. Przedstaw elementy, jakie powinna zawierać umowa sprzedaży. 

7. Omów różnice w pojęciach: Konsument/Nabywca/Klient/Użytkownik. 

8. Omów kolejne etapy modelu zachowania konsumenta na rynku. 

9. Przedstaw czynniki mające wpływ na zachowania konsumenta. 

10. Scharakteryzuj kolejne etapy procesu obsługi klienta w sprzedaży osobistej. 

11. Omów na czym polega zastosowanie reguły niedostępności Caldini’ego w sprzedaży. 

12. Scharakteryzuj co wyróżnia organizacje franczyzowe. 

13. Omów różnice w podejmowaniu decyzji zakupowych między produktami częstego zakupu  

a produktami epizodycznego zakupu. 

14. Omów trendy konsumenckie związane z globalizacją. 

15. Przedstaw podstawowe założenia teorii zachowania konsumenta wg ekonomii klasycznej. 

16. Przedstaw podstawowe zasady radzenia sobie z trudnym klientem. 

17. Omów podstawowe funkcjonalności oprogramowania obsługującego sklepy internetowe. 

18. Omów podstawowe funkcjonalności oprogramowania obsługującego firmy handlowe prowadzące 

działalność w sposób tradycyjny. 

19. Wymień i omów podstawowe narzędzia, służące analizie danych, dostępne w arkuszach 

kalkulacyjnych. 

20. Omów powody i efekty wykorzystywania przez przedsiębiorstwa komputerów do analizy danych. 

 


