
 

1. Omów typy osobowości  

2. Wymień cechy osoby przedsiębiorczej. 

3. Dokonaj autoprezentacji. 

4. Na czym polega komunikacja interpersonalna. 

5. Omów rodzaje komunikacji interpersonalnej. 

6. Wymień metody rozwiązywania konfliktów, scharakteryzuj jedną z nich. 

7. Wymień rodzaje zachowań. Podaj przyczyny i konsekwencje danego rodzajów zachowań. 

8. Wymień i omów cechy gospodarki rynkowej. 

9. Jakie czynniki wpływają na cenę produktu? 

10. Dokonaj klasyfikacji rynku, podaj przykład przedmiotu transakcji. 

11. Wyjaśnij pojęcia „podaż” i „popyt”.  

12. Wyjaśnij, od czego zależy wielkość popytu. 

13. Wyjaśnij znaczenie terminów "dobra komplementarne", "dobra substytucyjne". 

14. Omów prawo popytu / podaży 

15. Wyjaśnij, co wpływa na wielkość podaży. 

16. Wymień i charakteryzuj podstawowe prawa konsumenta. 

17. Wymień źródła dochodów gospodarstw domowych 

18. Wymień i omów cechy pieniądza. 

19. Jakie formy pieniądza są obecnie stosowane na rynku? 

20. Czym różnią się wydatki konsumpcyjne od inwestycyjnych? 

21. Co to jest „gwarancja” i kto jej udziela? 

22. Jakie prawa przysługują konsumentom w wypadku zakupów na odległość? 

23.  Jakie znasz formy inwestowania pieniędzy? 

24. Którą z form inwestowania pieniędzy uważasz za najlepszą i dlaczego ? 

25. Jakie funkcje pełni bank centralny? 

26. Jaką funkcje pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny? 

27. Jakie usługi świadczą banki komercyjne? 

28. Wyjaśnij znaczenie terminów: „limit debetowy”, „kapitalizacja odsetek”. 



29. Podaj różnice między kredytem a pożyczką. 

30. Co to jest "inflacja"? 

31. Omów rodzaje inflacji. 

32. Co to jest "obligacja ", jakie znasz rodzaje obligacji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy egzaminacyjne z podstaw przedsiębiorczości  semestr I 

 

Zestaw 1 

1. Na czym polega komunikacja interpersonalna. 

2. Wyjaśnij pojęcia „podaż” i „popyt”.  

3. Jakie prawa przysługują konsumentom w wypadku zakupów na odległość? 

Zestaw 2 



1. Omów typy osobowości  

2. Wyjaśnij, co wpływa na wielkość podaży. 

3. Jakie usługi świadczą banki komercyjne? 

Zestaw 3 

1. Co utrudnia komunikację interpersonalną?                                                                                         

2. Wymień i charakteryzuj podstawowe prawa konsumenta. 

3. Co to jest "inflacja", wymień rodzaje inflacji. 

Zestaw 4 

1. Omów rodzaje komunikacji interpersonalnej. 

2. Wyjaśnij, od czego zależy wielkość popytu. 

3. Którą z form inwestowania pieniędzy uważasz za najlepszą i dlaczego ? 

Zestaw 5 

1. Wymień cechy osoby przedsiębiorczej 

2. Co to jest "obligacja ", jakie znasz rodzaje obligacji? 

3. Omów prawo popytu 

Zestaw 6 

1. Na czym polega komunikacja interpersonalna. 

2. Wymień źródła dochodów gospodarstw domowych 

3. Wyjaśnij znaczenie terminów: „limit debetowy”, „kapitalizacja odsetek”. 

 

 

Zestaw 7 

1. Wymień metody rozwiązywania konfliktów, scharakteryzuj jedną z nich. 

2. Wyjaśnij, co wpływa na wielkość podaży. 

3. Jakie znasz formy inwestowania pieniędzy? 

Zestaw 8 

1. Dokonaj autoprezentacji. 

2. Wymień i omów cechy pieniądza. 

3. Jaką funkcje pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny? 



Zestaw 9 

1. Wymień rodzaje zachowań. Podaj przyczyny i konsekwencje danego rodzajów zachowań. 

2. Wymień i omów funkcje pieniądza.  

3. Podaj różnice między kredytem a pożyczką. 

Zestaw 10 

1. Wymień i omów cechy gospodarki rynkowej. 

2. Jakie zabezpieczenia znajdują się na banknocie 100-złotowym? 

3. Jakie prawa przysługują konsumentom w wypadku zakupów na odległość? 

Zestaw 11 

1. Dokonaj klasyfikacji rynku, podaj przykład przedmiotu transakcji. 

2. Jakie formy pieniądza są obecnie stosowane na rynku? 

3. Przedstaw sposoby przeciwdziałania inflacji 

Zestaw 12 

1. Omów typy osobowości  

2. Wymień i charakteryzuj podstawowe prawa konsumenta. 

3. Jaką funkcje pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny? 

 

 

 

 

 

Zestaw 13 

1. Jakie czynniki wpływają na cenę produktu? 

2. Wymień źródła dochodów gospodarstw domowych 

3. Którą z form inwestowania pieniędzy uważasz za najlepszą i dlaczego ? 

Zestaw 14 

1. Co utrudnia komunikację interpersonalną?                                                                                         

2. Omów prawo popytu. 

3. Jakie znasz formy inwestowania pieniędzy? 



Zestaw 15 

1. Dokonaj autoprezentacji. 

2. Czym różnią się wydatki konsumpcyjne od inwestycyjnych? 

3. Jakie funkcje pełni bank centralny? 

Zestaw 16 

1. Omów rodzaje komunikacji interpersonalnej. 

2. Wyjaśnij znaczenie terminów "dobra komplementarne", "dobra substytucyjne". 

3. Jakie usługi świadczą banki komercyjne? 

Zestaw 17 

1. Wyjaśnij, od czego zależy wielkość popytu. 

2. Jakie formy pieniądza są obecnie stosowane na rynku? 

3. Wyjaśnij znaczenie terminów: „limit debetowy”, „kapitalizacja odsetek”. 

Zestaw 18 

1. Dokonaj klasyfikacji rynku, podaj przykład przedmiotu transakcji. 

2. Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi z tytułu „niezgodności towaru z 
umową”? 

3. Podaj różnice między kredytem a pożyczką. 

 

 

 

 

Zestaw 19 

1. Wymień metody rozwiązywania konfliktów, scharakteryzuj jedną z nich. 

2. Omów obieg pieniądza w gospodarce. 

3. Co to jest „gwarancja” i kto jej udziela? 

Zestaw 20 

1. Wymień i omów cechy pieniądza. 

2. Wyjaśnij pojęcia „podaż” i „popyt”.  

3. Przedstaw sposoby przeciwdziałania inflacji 



Zestaw 21 

1. Wymień rodzaje zachowań. Podaj przyczyny i konsekwencje danego rodzajów zachowań. 

2. Wyjaśnij znaczenie terminów "dobra komplementarne", "dobra substytucyjne". 

3. Jakie funkcje pełni bank centralny? 

Zestaw 22 

1. Wymień cechy osoby przedsiębiorczej 

2. Wymień i omów funkcje pieniądza.  

3. Jakie prawa przysługują konsumentom w wypadku zakupów na odległość? 

 


