
Zagadnienia egzaminacyjne - „Finanse i Rachunkowość”  

 

 

Pytania kierunkowe:  

1. Pojęcie, rola i funkcje budżetu państwa 

2. Elementy ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia 

3. Funkcje prawa 

4. Istota i rola analizy wskaźnikowej, dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 

podmiotu gospodarczego 

5. Pojęcie i poziomy komunikacji społecznej, jej źródła i bariery 

6. Użytkownicy informacji  zawartych w rachunkowości finansowej 

7. Istota społecznej odpowiedzialności w biznesie 

8. Podział i istota ubezpieczeń 

9. Pojęcie działalności gospodarczej 

10. Działania prawa popytu i prawa podaży na rynku 

11. Podobieństwa i różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej 

12. Pojęcie rynku i wybrane klasyfikacje rynków 

13. Główne etapy ewolucji organizacji i zarządzania 

14. Przyczyny reglamentacji działalności gospodarczej 

15. Rejestry przedsiębiorców 

16. Rodzaje konfliktów i metody ich rozwiązywania 

17. Rola ubezpieczeń w gospodarce rynkowej 

18. Specyfika usług ubezpieczeniowych 

19. System bankowy w Polsce 

20. Pojęcie bezrobocia i główne jego rodzaje 

21. Pojęcie inflacji i podstawowe jej rodzaje 

22. Pojęcie produktu narodowego brutto oraz trzy metody jego obliczania 

23. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

24. Pojęcie zasobów ekonomicznych i form kapitałów oraz ich podstawowe postaci 

25. Umiejętności menedżerskie i ich rola 

 

Pytania specjalnościowe: „Zarządzanie Finansami”  

 

1. Płynność finansowa i wskaźniki pomiaru 

2. Krótka charakterystyka analizy wskaźnikowej 

3. Znaczenie dźwigni finansowej w organizacjach biznesowych 

4. Instrumenty bazowe i pochodne 

5. Różnica pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym  

6. Rodzaje podatków płaconych i odprowadzanych przez instytucje finansowe 



7. Części składowe kapitału obrotowego 

8. Kapitały własne i obce oraz sposoby ich pozyskiwania 

9. Kontrakty terminowe (futures, forwards) 

10. Istota zarządzania strategicznego 

11. Otoczenie organizacji i jego znaczenie w planowaniu strategicznym 

12. Wskaźniki rentowności zwrotu inwestycji i kapitału 

13. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 

14. Istota i pojęcie modelu split payment 

15. Podstawowe grupy wskaźników finansowych 

16. Elementy składowe rocznego sprawozdania finansowego 

17. Zasady tworzenia strategii organizacji 

18. Najważniejsze narzędzia wspierające proces decyzyjny 

19. Podstawy analizy strategicznej SWOT 

20. Źródła finansowania przedsiębiorstwa 

 

Pytania specjalnościowe: „Rachunkowość i Podatki”  

 

1. Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa podatkowego i bilansowego 

2. Dźwignia finansowa w działalności przedsiębiorstwa 

3. Ewidencja księgowa jako dowód w postępowaniu karno-skarbowym 

4. Istota i możliwości zastosowania w praktyce rachunku kosztów działań (Activity 

Based Costing - ABC) 

5. Różnica między audytem a kontrolą wewnętrzną  

6. Różnica między podatkami PIT a CIT  

7. Kapitały własne i obce oraz formy ich pozyskiwania 

8. Krzyżowe formy kontroli podatkowej 

9. Metody wyceny i ich wpływ na wartość wycenianych zasobów 

10. Znaczenie optymalizacji strategii podatkowych 

11. Koncepcje pomiaru w rachunkowości 

12. Podstawowe różnice między rachunkowością kreatywną a agresywną 

13. Metody szacowania wartości niematerialnych i  prawnych 

14. Problemy wyboru i wdrożenia informatycznego systemu rachunkowości  

15. Charakterystyka podatków i opłat stanowiących dochód gminy 

16. Podobieństwa i różnice pomiędzy podatkową księgą przychodów i rozchodów  

a ewidencją dla celów podatku zryczałtowanego 

17. Rodzaje obligatoryjnych sprawozdań finansowych w podmiotach gospodarczych 

18. Sposoby obliczania progu rentowności i możliwości wykorzystania analizy progu 

rentowności w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych 

19. Zasady wyceny zasobów podmiotów postawionych w stan upadłości 

20. Zasoby przedsiębiorstwa i ich prezentacja bilansowa 

 

 


