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1) Na jakich typach rynków jest realizowane założenie maksymalizujące zysk 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶? 

 

a) rynek konkurencji doskonałej 

b) rynek monopolistyczny 

c) rynek konkurencji monopolistycznej 

d) To założenie jest realizowane na każdym rynku. 

 

2) Z jakim zjawiskiem są związane pojęcia kosztów zmienianych jadłospisów i kosztów zdartych 

zelówek? 

 

a) cyklem koniunkturalnym 

b) inflacją 

c) wzrostem gospodarczym 

d) rozwojem gospodarczym 

 

3) Co NIE służy zmniejszaniu się ryzyka towarzyszącego gospodarowaniu? 

 

a) łączenie ryzyka 

b) selekcja negatywna 

c) dzielnie ryzyka 

d) rynek transakcji terminowych 

 

4) Popyt na które z tych dóbr jest najmniej elastyczny? 

 

a) papierosy 

b) jabłka 

c) śledzie 

d) ołówki 

 

5) Twój kapitał wynosi 50 000 PLN, wpłacasz go na lokatę oprocentowaną 5% w skali roku z 

kwartalną kapitalizacją odsetek. Jaką kwotę (zaokrąglając do pełnych złotówek) otrzymasz po 

roku? 

 

a) 52 500 

b) 52 324 

c) 52 478 

d) 52 547 

 

6) Autarkię opisują następujące równania: Y = 1800; C = 1100; I = 700 (Y – produkt krajowy 

brutto; C – konsumpcja; I – inwestycje). Ile wynoszą oszczędności w tej gospodarce? 

 

a) 400 

b) 1100 

c) 700 

d) 2500 
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7) Jakie zjawisko wystąpiło podczas kryzysu paliwowego w latach 70. w USA? 

 

a) slumpflacja 

b) surrflacja 

c) stagflacja 

d) shrinkflacja 

 

8) Jak w modelu IS-LM obrazowana jest ekspansywna polityka monetarna? 

 

a) Krzywa LM przesuwa się w prawo. 

b) Krzywa LM przesuwa się w lewo. 

c) Krzywa IS przesuwa się w prawo. 

d) Krzywa IS przesuwa się w lewo. 

 

9) Zależność między stopą inflacji a stopą bezrobocia obrazuje 

 

a) krzywa Laffera 

b) krzywa Gaussa 

c) krzywa Engla 

d) krzywa Phillipsa 

 

10) Milton Friedman krytykując krzywą opisującą stosunek inflacji i bezrobocia wprowadził 

koncepcję: 

 

a) naturalnej stopy bezrobocia 

b) pułapki płynności 

c) bezrobocia strukturalnego 

d) krzywej Friedmana 

 

11) Jaka polska spółka ma największą kapitalizację? 

 

a) Santander 

b) Orlen 

c) Allegro 

d) KGHM 

 

12) Co NIE jest pochodnym instrumentem finansowym? 

 

a) opcja 

b) kontrakt terminowy 

c) swap 

d) list zastawny 
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13) Na jaki okres przypada szczyt progresji w zakresie podatków dochodowych od osób 

fizycznych w Europie? 

 

a) lata 70-te 

b) lata 90-te 

c) lata 80-te 

d) lata 2000-ne 

 

14) Gdzie w bilansie przedsiębiorstwa znajdować się będą pożyczki dla innych podmiotów? 

 

a) w inwestycjach krótkoterminowych 

b) w należnościach 

c) w zobowiązaniach 

d) w kasie 

 

15) Jaki odsetek przychodów stanowi podatek CIT zapłacony przez InPost w 2021 roku? 

 

a) 19% 

b) 6,4% 

c) 3,2% 

d) 9,5% 

 

16) Do czego nawiązuje nazwa polskiej marki samochodów elektrycznych? 

 

a) do niczego 

b) do oznaczenia prądu stałego 

c) do oznaczenia klasy czystości spalin 

d) do czystości gór 

 

17) Na jakiej giełdzie notowana jest obecnie spółka InPost? 

 

a) Euronext Amsterdam 

b) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

c) NASDAQ 

d) Inpost nie jest obecnie notowany na giełdzie. 

 

18) Zaczynając działalność z jakiego kraju Nike importował buty? 

 

a) Japonia 

b) Grecja 

c) Korea Południowa 

d) Bangladesz 

 

19) Z jakiego kraju oryginalnie pochodzi napój, którym jest dzisiaj Red Bull? 

 

a) USA 

b) Tajlandia 

c) Austria 
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d) Szwajcaria 

 

20) Dane są: Kolumbia, Brazylia, Słowenia, Grecja. Uporządkuj kraje rosnąco według wartości 

współczynnika Giniego i podaj drugie państwo. 

 

a) Słowenia 

b) Kolumbia 

c) Grecja 

d) Brazylia 

 

21) Sytuacja, w której rolnik korzysta ze wspólnego laktociągu bez uiszczenia opłaty to przykład: 

 

a) efektu gapowicza 

b) efektu marudera 

c) paradoksu złodzieja 

d) efektu skapywania 

 

22) Kowalski marzy o prowadzeniu sklepu z alkoholami, Kołodziej chciałby założyć agencję 

ochrony, Kowalczyk chciałaby założyć linię lotniczą, a Kamiński zamierza otworzyć kasyno. 

Która z osób do legalnego prowadzenia działalności nie potrzebuje koncesji? 

 

a) Kołodziej 

b) Kowalczyk 

c) Kowalski 

d) Kamiński 

 

23) Obecny poziom inflacji w Polsce będzie traktowany jako inflacja... 

 

a) pełzająca 

b) hiperinflacja 

c) krocząca 

d) galopująca 

 

24) Jak nazywa się zjawisko polegające na jednoczesnym, znaczącym wzroście inflacji oraz spadku 

produkcji i dochodu narodowego w ujęciu bezwzględnym? 

 

a) slumpflacja 

b) stagflacja 

c) recflacja 

d) degreflacja 

 

25) Która z polityk w Polsce jest aktualnie prowadzona ekspansywnie? 

 

a) polityka monetarna i fiskalna 

b) polityka fiskalna 

c) polityka monetarna 

d) żadna 
 


