KLASA II po SP

PYTANIA EGZAMINACYJNE

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jeśli zdajesz egzamin wg trzeciej formuły, wybierz po jednym pytaniu z każdej dziesiątki.

1. Wymień 10 cech osoby przedsiębiorczej. Na podstawie wybranych przykładów
uzasadnij, że jesteś osobą przedsiębiorczą.
2. Wyjaśnij pojęcia: homo oeconomicus, PKB.
3. Scharakteryzuj gospodarkę centralnie planowaną. Wymień najważniejsze cechy
tej gospodarki. Podaj też okres czasowy, kiedy ona występowała w Polsce.
4. Wymień i scharakteryzuj ﬁlary gospodarki rynkowej.
5. Omów różnice pomiędzy gospodarką centralnie planowaną a rynkową.
6. Co oznacza termin „niewidzialna” ręka rynku.
7. Wymień i omów czynniki produkcji.
8. Wyjaśnij, na czym polega alokacyjna i informacyjna funkcja rynku.
9. Wyjaśnij pojęcia: podaż, popyt, prawo popytu i prawo podaży.
10. Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży oraz zaznacz cenę równowagi rynkowej.
11. Wymień struktury rynkowe. Scharakteryzuj 2 wybrane.
12. Wyjaśnij, dlaczego monopol jest niekorzystny dla konsumenta, natomiast
jest korzystny dla producenta i sprzedawcy.
13. Wymień źródła dochodów i wydatków państwa (po 5). W jaki sposób uchwalany
jest budżet państwa?
14. Wymień funkcje (cele) państwa w gospodarce rynkowej. Omów 2 wybrane.
15. Omów cykl koniunkturalny, uwzględnij jego fazy.
16. Wyjaśnij, kim jest konsument. Podaj nazwy 2 ustaw, w których znajdziesz prawa
konsumenta.
17. Wyjaśnij, czy możesz zwrócić zakupiony przez siebie towar.
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18. Wyjaśnij, co możesz zrobić, jeśli zakupiony towar okazał się tzw. bublem.
Podaj też nazwę 2 instytucji lub organizacji prokonsumenckich, które mogą
Ci pomóc w dochodzeniu swoich praw.
19. Wyjaśnij pojęcia: inﬂacja, deﬂacja, inﬂacja popytowa i kosztowa, banki komercyjne.
20. Wymień i omów funkcje banku centralnego w Polsce.
21. Wymień krajowe instytucje ﬁnansowe, scharakteryzuj 2 wybrane.
22. Wymień sposoby inwestowania. Scharakteryzuj 2 wybrane.
23. Wyjaśnij skróty: KNF, NBP, GUS, BIK, BFG,UFG, KDPW.
24. Omów zasady działania piramid ﬁnansowych. Podaj 2 przykłady. Jaka jest rola państwa
w ochronie przed tego typu oszustwami ﬁnansowymi?
25. Wyjaśnij, co sprawia, że pieniądze w banku są bezpieczne.
26. Omów korzyści jakie gospodarka osiąga z giełdy.
27. Wyjaśnij pojęcia: giełda, akcja, obligacja, dywidenda, dywersyﬁkacja, rynek pierwotny
i wtórny.
28. Wyjaśnij, jak działa system repartycyjny ? Jakie ma wady i zalety?
29. Omów współczesny system emerytalny w Polsce. Zwróć uwagę na 3 ﬁlary.
30. Wyjaśnij skróty: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, OFE.
31. Wymień i omów rodzaje ubezpieczeń w Polsce. Zwróć uwagę na obowiązkowe
i nieobowiązkowe.
32. Podaj wady i zalety podatku progresywnego i liniowego.
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