POZ1: KRÓTKI TEST WSTĘPNY WIEDZY EKONOMICZNEJ, BIZNESOWEJ I OGÓLNEJ
Ten krótki test pomoże Ci ocenić, na ile orientujesz się w podstawowych aspektach ekonomii i życia w Polsce.
Jednocześnie będzie też dla mnie informacją, czego oczekujecie Państwo po tym przedmiocie.
Test NIE JEST na ocenę. NIE PODPISUJ swojej pracy :‐)
CZEGO CHCIAŁBYŚ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA PRZEDMIOCIE POZ1? .............................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1. Rentowność obligacji kraju w ciągu roku wzrosła dwukrotnie. Jak ocenisz sytuację tego kraju i dlaczego?
...............................................................................................................................................................................
2. Czy jest możliwe, że zostaniemy zmuszeni do spłacenia zaległości podatkowych innej osoby? Jeśli tak, to w
jakiej sytuacji; a jeśli nie ‐ to dlaczego?
...............................................................................................................................................................................
3. Nasz największy partner handlowy to Unia Europejska. Ile krajów liczy obecnie? ...........
4. Co to jest Układ z Schengen? ..............................................................................................................................
5. Są dwa kraje w Europie, które należą do NATO, ale nie należą do UE. Jakie? ....................................................
6. Był jednym z najwybitniejszych ekonomistów wszechczasów, do dziś wielu polityków i ekonomistów
powołuje się na jego poglądy. Głosił, że państwo powinno prowadzić aktywną politykę zwalczania bezrobocia i
stymulowania popytu. Podkreślał konieczność podnoszenia podatków dla najbogatszych. W Polsce jednym z
największych jego entuzjastów jest prof. Kołodko. O kogo chodzi? .......................................................................
7. Główną przyczyną kryzysów gospodarczych jest rozregulowanie gospodarki, polegające na zbyt dużej (lub
zbyt małej) podaży pieniądza ‐ to teza jednej z najpoważniejszych teorii ekonomii. Jak ona się nazywa i kto jest
jej najbardziej znanym przedstawicielem w Polsce?
.................................................................................................................................................................................
8. Wartość każdego przedmiotu wynika wyłącznie z wartości pracy ludzi. Jeśli podczas produkcji korzystano z
narzędzi ‐ to oczywiście doliczamy wartość wytworzenia tego narzędzia; jeśli z energii ‐ to doliczamy wartość
wytworzenia tej energii (pracę ludzi, którzy zbudowali elektrownię, wydobyli węgiel itp.). Czy zgadzasz się z
takim poglądem? Z jaką teorią kojarzy Ci się to stwierdzenie? ..............................................................................
9. Co to jest podwójne opodatkowanie dochodów i do jakiej formy działalności gospodarczej się odnosi?
..................................................................................................................................................................................
10. Ile wynosi inflacja w Polsce (mniej‐wiecej): .............................
11. Jaka jest średnia pensja w Polsce (mniej‐wiecej): ...................
12. Ile wynosi płaca minimalna (mniej‐wiecej): ............................
13. O systemie gospodarczym decyduje rząd i parlament. Jak się nazywa partia, która rządzi w państwie, które
jest naszym największym partnerem handlowym? Jaki to typ partii (np. prawica, centroprawica, centrum,
centrolewica, lewica)? Jak się nazywa jej koalicjant?
.................................................................................................................................................................................

14. Nagłe wydarzenia polityczne mają często niezwykle silny wpływ na gospodarkę ‐ zwłaszcza w krótkim
okresie. W którym roku nastąpiło zjednoczenie Niemiec?.....................
15. W którym roku Polska wstąpiła do UE? ...............
16. Dwa najważniejsze wskaźniki społeczno ekonomiczne to Indeks Rozwoju Społecznego (HDI) i Indeks
Demokracji (DI). Jaki kraj jest liderem obu tych rankingów? ..................................................................................
17. Ekonomiści często mówią o tzw. Wielkim Kryzysie. Kiedy on wystąpił? ..........................................................
18. Ta doktryna polityczna bazuje na założeniach papieskiej encykliki Rerum Novarum. W myśl tej doktryny
decydowanie odrzuca się zarówno socjalizm, komunizm, jak i liberalizm. Podkreśla się za to przywiązanie do
historii, patriotyzm i konieczność tworzenia wspólnoty w oparciu o wartości narodowe. Państwo powinno być
silne, sprawne i oparte o wartości chrześcijańskie (postulat silnej współpracy z kościołem). Rząd ma obowiązek
chronić tzw. "szarego człowieka" i aktywnie przeciwstawiać się interesom dużych podmiotów gospodarczych
oraz zagranicznego kapitału (ponieważ grupy te mają interesy sprzeczne z interesem społecznym i
narodowym).
Jaki polityk głosił powyższe poglądy i jak się nazywa ta doktryna? .........................................................................
19. Był polskim prezydentem, zginął w zamachu. Jak miał na imię i w którym roku to miało miejsce?
..........................................
20. Kto odpowiada za to, ile pieniędzy znajduje się na rynku w Polsce? ..........................................
21. Na czym (w skrócie) polegała reforma emerytalna przeprowadzona za czasów premiera Buzka?
................................................................................................................................................................................
22. Co to jest dług publiczny? .....................................................................
23. Co to jest dziura budżetowa? .................................................................
24. Co to są Kryteria z Maastricht? .........................................................................................................................
25. Jak się nazywał polski uczony, który sformułował jedno z najważniejszych praw ekonomii dotyczących teorii
pieniądza? Dla ułatwienia dodamy, że na koncie tego naukowca jest również inna, przełomowa teoria
naukowa (związana z podstawową dziedziną zainteresowań naszego rodaka)? ....................................................
26. Kto spośród wymienionych podmiotów ma najwyższy produkt krajowy brutto (PKB): UE, USA, Chiny, Rosja,
Japonia? ..............................................
27. Ile (mniej więcej) wynosi średni światowy PKB per capita? ...........................
28. Jaki jego procent stanowi PKB per capita Polski? ...........................................
29. Co rozumiesz pod hasłem "Polska jest zieloną wyspą"? ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................
30. Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenia? ................................................
..................................................................................................................................................................................
31. Co to jest lub było "21 postulatów"? .................................................................................................................
32. Kim był Władysław Grabski i jaka jest jego rola w ekonomii?............................................................................

