
Edukacja domowa – zagadnienia do egzaminu – 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ klasa II LO 
 
I. Człowiek przedsiębiorczy 
1. Jakie cechy ma osoba przedsiębiorcza?  
2. Cechy osoby przedsiębiorczej pozwalają jej na … 
3. Dlaczego przedsiębiorczość jest ważna w życiu prywatnym? 
4. Co to jest komunikacja społeczna? 
5. Co to jest komunikacja interpersonalna? 
6. Etapy procesu komunikacji interpersonalnej. 
7. Rodzaje komunikacji werbalnej. 
8. Rodzaje komunikacji niewerbalnej. 
9. Jakie mnogą być bariery komunikacyjne? 
10. Czym są negocjacje i jakie są ich cele? 
11. Rodzaje negocjacji. 
12. Na czym polega strategia „wygrana-wygrana” w negocjacjach? 
13. Co to jest perswazja? 
14. Co to jest kompromis? 
15. Jak prowadzić skuteczne negocjacje? 
16. Techniki manipulacyjne w negocjacjach. 
 
II. Gospodarka rynkowa 
17. Cechy gospodarki centralnie sterowanej – nakazowo-rozdzielczej. 
18. Na czym polegała transformacja gospodarcza w Polsce w 1989 r.? 
19. Cechy gospodarki rynkowej. 
20. Jakie wyróżniamy podmioty gospodarki rynkowej? 
21. Wyjaśnij pojęcia; popyt, podaż, mechanizm rynkowy. 
22. Funkcje rynku w gospodarce. 
23. Rodzaje rynków. 
24. Czym jest konkurencja i jakie są jej rodzaje? 
25. Czym jest monopol i oligopol? 
26. Na czym polega prawo popytu oraz prawo podaży? 
27. Jakie czynniki kształtują popyt? 
28. Jakie czynniki kształtują podaż? 
29. Co to jest cena równowagi rynkowej? 
30. Analiza wykresu przedstawiającego wielkość popytu i wielkość podaży. 
31. Kto to jest konsument? 
32. Prawa konsumenta. 
33. Co to jest UOKiK i czym zajmuje się ta instytucja? 
34. Co to jest IH i czym zajmuje się ta instytucja? 
35. Czym jest reklamacja? Wymień jej cechy. 
36. Co to jest gwarancja? Wymień jej cechy. 
37. Etapy składania reklamacji. 
38. Wymień ekonomiczne funkcje państwa. Wyjaśnij, na czym polega każda z nich. 
39. Co to jest interwencjonizm państwowy? 
40. Czym jest polityka gospodarcza państwa i jakie są jej główne cele? 
41. Rodzaje polityki gospodarczej państwa. 
42. Na czym polega polityka fiskalna i jakie są jej rodzaje? 
43. Na czym polega monetarna? 
44. Czym jest wzrost gospodarczy? 
45. Czym jest rozwój gospodarczy? 



46. Jakie są mierniki wzrostu gospodarczego? 
47. Jakie są wskaźniki wzrostu gospodarczego? 
48. Co to jest cykl koniunkturalny i jakie są jego fazy? 
49. Czym jest budżet państwa? 
50. Opisz funkcje budżetu państwa. 
51. Źródła dochodów budżetowych w Polsce.  
52. Rodzaje wydatków budżetowych w Polsce. 
53. Czym jest deficyt budżetowy? 
54. Czym jest nadwyżka budżetowa? 
55. Co to jest dług publiczny? 
56. Konsekwencje długotrwałego utrzymywania się wysokiego deficytu budżetowego. 
 
III. Finanse 
57. Co to jest pieniądz? 
58.  Najstarsze formy handlu. 
59. Etapy ewolucji form pieniądza w kolejności od najstarszej do najmłodszej formy. 
60. Cechy (właściwości) pieniądza. 
61. Funkcje pieniądza. 
62. Czym jest inflacja? Jakie są jej rodzaje?  
63. Czym jest stopa inflacji? 
64. Podaj skutki inflacji. 
65. Podaj sposoby przeciwdziałania inflacji. 
66. Bankowe instytucje rynku finansowego w Polsce. 
67. Pozabankowe instytucje rynku finansowego w Polsce. 
68. Na czym polega działalność Komisji Nadzoru Finansowego? 
69. Na czym polega działalność Rzecznika Finansowego? 
70. Rodzaje banków ze względu na dominującą działalność. 
71. Co oznacza skrót BFG i czym polega działalność tej instytucji? 
72. Co oznacza skrót BFG i czym polega działalność tej instytucji? 
73. Rozwiń skróty nazw instytucji finansowych: UFG, GPW w Warszawie, TFI. 
74. Opisz funkcje banku centralnego. 
75.  Narzędzia polityki pieniężnej stosowane przez bank centralny. 
76. Jakie są rodzaje polityki pieniężnej banku centralnego i na czym one polegają? 
77. Inne zadania banku centralnego. 
78. Usługi oferowane przez banki i SKOK-i. 
79. Jakie są rodzaje rachunków bankowych i czym się różnią? 
80. Jakie są rozdaje kont osobistych (ROR) i czym się różnią? 
81. Na czym polega kapitalizacja odsetek? 
82. Co to jest limit debetowy? 
83. Rodzaje lokat terminowych. 
84. Rodzaje kart płatniczych. 
85. Bankowość elektroniczna. 
86. Rodzaje kredytów ze względu na okres kredytowania, walutę, przeznaczenie kredytu. 
87. Rodzaje kredytów dla osób fizycznych (ludności). 
88. Rodzaje kredytów dla osób prawnych (przedsiębiorstw). 
89. Co to jest kredyt konsumencki i co daje taka umowa? 
90. Czym się różni kredyt od pożyczki? Omów ich cechy. 
91. Oblicz wysokość odsetek od kredytu na kwotę 3000 zł. Kredyt został zaciągnięty na trzy miesiące, 

a jego oprocentowanie wynosi 10%. 
92. Czym jest RRSO? 
93. Analiza kosztów kredytu – na podstawie informacji o stopach procentowych, prowizjach, opłatach 

dodatkowych, wskaż bank, w którym koszt kredytu jest najniższy. 



94. Podział inwestycji ze względu na przedmiot inwestycji, podmiot inwestowania i cel inwestycji. 
95. Co to są papiery wartościowe? 
96. Czym są akcje i jakie są ich rodzaje? 
97. Czym są obligacje i jakie są ich rodzaje? 
98. Wartość nominalna akcji, a jej różne rodzaje cen. 
99. Czym jest fundusz inwestycyjny? 
100. Rodzaje funduszy inwestycyjnych. 
101. Czym jest jednostka uczestnictwa? 
102. Czym jest certyfikat inwestycyjny? 
103.  Podaj instytucje, które obok GPW w Warszawie uczestniczą w obrocie akcjami w Polsce. 
104. Co to jest hossa i bessa? 
105. Co to jest indeks giełdowy? Indeksy giełdowe na GWP w Warszawie. 
 
IV. Podatki i ubezpieczenia 
106. Co to są podatki? 
107. Rodzaje podatków ze względu na możliwość przeniesienia ciężaru płacenia na inny podmiot, ze 

względu na przedmiot opodatkowania, organ, do którego wpływają podatki i inne. 
108. Czym jest osoba fizyczna, osoba prawna? 
109. Co to jest zdolność do czynności prawnych? 
110. Czym się charakteryzuje PIT i CIT?  
111. Co to jest podatek VAT i czym się charakteryzuje? 
112. Podstawowe formularze rozliczenia podatku PIT. 
113. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem PIT. 
114. Co to jest ubezpieczenie, ubezpieczyciel, ubezpieczający i ubezpieczony? 
115. Rodzaj ubezpieczeń ze względu na przedmiot ubezpieczenia, stopień stosunku ubezpieczeń i 

inne. 

116. Co to jest polisa ubezpieczeniowa? 
117. Co to są ubezpieczenia osobowe? 
118. Co to są ubezpieczenia społeczne i jakie są ich rodzaje? 
119. Co to są ubezpieczenia zdrowotne? 
120. Co to jest odszkodowanie (ubezpieczeniowe)? 
121. Co to jest świadczenie (ubezpieczeniowe)? 
122. Etapy procesu likwidacji szkody. 
 
 
 
 
 


