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Finanse i rachunkowość (egzamin dyplomowy – stopień I) 
 

1. Przydatność decyzyjna oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

2. Analiza rachunku przepływów pieniężnych z wykorzystaniem testu znaków 

3. Elementy sieci stabilności finansowej na przykładzie polskiego systemu bankowego 

4. Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez NBP 

5. Zasady i rodzaje rozrachunków z pracownikami w przedsiębiorstwie 

6. Istota i znaczenie ryzyka w działalności bankowej 

7. Metody oceny efektywności finansowej działalności banku 

8. Podobieństwa oraz różnice w zasadach funkcjonowania banków komercyjnych i 

spółdzielczych 

9. Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w podejmowaniu decyzji finansowych 

10. Rodzaje i metody doboru zmiennych w modelu ekonometrycznym 

11. Metody prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

12. Typy i metody rozwiązywania zadań optymalizacji 

13. Tabela przepływów międzygałęziowych i model Leontieffa 

14. Zasady zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie 

15. Możliwości wewnętrznego finansowania działalności  przedsiębiorstwa 

16. Cechy, funkcje i rodzaje instrumentów na rynku pieniężnym 

17. Systemy notowań i rodzaje zleceń na GPW w Warszawie 

18. Cechy, funkcje i rodzaje instrumentów na rynku kapitałowym 

19. Podstawowe akty normatywne regulujące prowadzenie rachunkowości w Polsce 

20. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw 

21. Istota i możliwości decyzyjnego wykorzystania analizy wstępnej sprawozdań 

finansowych w przedsiębiorstwie 

22. Istota i praktyczna przydatność analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych w 

przedsiębiorstwie 

23. Efekt dźwigni finansowej i operacyjnej oraz tarczy podatkowej w przedsiębiorstwie 

24. Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych 

25. Zakres i funkcje finansów publicznych w gospodarce 



26. Podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa 

27. Sztywne i elastyczne wydatki budżetu państwa 

28. Istota deficytu i długu publicznego 

29. Przesłanki standaryzacji rachunkowości na świecie 

30. Znaczenie rachunkowości jako systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie 

31. Istota i przydatność sposobów obliczania PKB 

32. Przesłanki wprowadzania krajowych standardów rachunkowości 

33. Przesłanki wydzielania rozliczeń międzyokresowych w rachunkowości 

34. Zasady doboru metody amortyzowania środków trwałych w przedsiębiorstwie 

35. Teoria kosztów komparatywnych D.Ricardo. 

36. Specyfika marketingu usług finansowych 

37. Zasady budżetowe dotyczące prawidłowego gospodarowania finansami publicznymi 

38. Segmentacja klientów banków i zakładów ubezpieczeń 

39. Marketing-mix w usługach finansowych 

40. Przesłanki oraz zasady opracowywania strategii i misji instytucji finansowej  

41. Pojęcie i rodzaje stóp procentowych na rynku 

42. Rodzaje wkładów oszczędnościowych i rent kapitałowych 

43. Pojęcie, rodzaje i metody wyceny papierów dłużnych 

44. Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej 

45. Równowaga rachunkowa i ekonomiczna bilansu płatniczego 

46. Wpływ zmian kursu walutowego na bilans płatniczy kraju 

47. Przesłanki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i 

pośrednią 

48. Przyczyny występowania kryzysów walutowych  

49. Różnice między porównawczym oraz kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat 

50. Zasady rozliczeń i ewidencji podatku VAT w przedsiębiorstwie 

51. Zadania i skutki przeprowadzania inwentaryzacji w przedsiębiorstwie 

52. Znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie 

53. Możliwe skutki nieprzestrzegania zasady ostrożności w rachunkowości  

54. Podstawowe formy i cechy skutecznych systemów kontroli w przedsiębiorstwie 

55. Główne cele i narzędzia makroekonomicznej polityki gospodarczej 

56. Zasady księgowego rozliczania wyniku finansowego w przedsiębiorstwie 

57. Krajowe źródła powszechnie obowiązującego prawa 

58. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 



59. Uprawnienia konsumenta wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową 

60. Przyczyny różnic w stanie rzeczywistym i księgowym pozycji majątku oraz źródeł 

finansowania działalności przedsiębiorstw 

61. Podstawowe podobieństwa i różnice między ustawą o rachunkowości a MSSF 

62. Podstawowe cechy i klasyfikację majątku oraz kapitałów w przedsiębiorstwie 

63. Podstawowe metody wyceny według ustawy o rachunkowości 

64. Struktura wyniku finansowego i metody jego ustalania 

65. Zasady uporządkowania pozycji majątkowych i kapitałowych w bilansie 

przedsiębiorstwa 

66. Elementy składowe aktywów obrotowych w bilansie przedsiębiorstwa 

67. Uproszczone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości i scharakteryzuj 

uproszczenia tam stosowane 

68. Metody wyceny rozchodu zapasów w rachunkowości 

69. Procedury sanacyjne i ostrożnościowe nadmiernego zadłużenia państwa 

70. Zakres informacyjny i ewidencyjny pozostałej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 

71. Znaczenie giełdy papierów wartościowych w gospodarce 

72. Korzyści dla przedsiębiorstwa z funkcjonowania na giełdzie papierów wartościowych 

73. Pojęcie i instrumenty pomocy publicznej 

74. Konsekwencje nieprzestrzegania zasady współmierności w rachunkowości 

75. Zakres wykorzystania funkcji regresji do analizy zjawisk finansowych 

76. Zasady ubezpieczeń w ZUS i KRUS 

77. Obciążenia podatkowe w gospodarstwach rolniczych 

78. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych w oparciu o wybrane kryterium 

79. Pojęcie i etapy zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach gospodarczych 

80. Rodzaje i omów ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce 

81. Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie 

82. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości 

83. Istota oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 

84. Istotę oceny sprawności gospodarowania w przedsiębiorstwie 

85. Istota oceny rentowności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

86. Zasady oceny i granice poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa 

87. Powiązanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w 

przedsiębiorstwie 



88. Najważniejsze relacje kapitałowo-majątkowe w ramach wstępnej analizy sprawozdań 

finansowych 

89. Uwarunkowania sporządzania zakładowego planu kont w przedsiębiorstwie 

90. Zasady wyboru wariantu rachunku zysków i strat w przedsiębiorstwie 

91. Zasada memoriałowa w rachunkowości i konsekwencje jej stosowania dla obrazu 

finansowego przedsiębiorstwa 

92. Dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych 

93. Uwarunkowania przyjmowania strategii kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 

94. Relacje regulacyjne między ustawą o rachunkowości, krajowymi standardami 

rachunkowości oraz MSSF 

95. Zasady i rodzaje rozrachunków publicznoprawnych w przedsiębiorstwie. 

96. Możliwości  ujmowania i ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie 

97. Odpowiedzialność za błędy popełnione w ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie 

98. Zasady poprawnej organizacji obiegu dokumentacji księgowej w przedsiębiorstwie 

99. Zasady poprawnej organizacji działu rachunkowości w przedsiębiorstwie 

100.  Przydatność rachunkowości do podejmowania decyzji przez zarządzających 

przedsiębiorstwem 

 


