
 www.notatki-esgieha.pl www.facebook.com/notatki.esgieha 

 

 

 



 www.notatki-esgieha.pl www.facebook.com/notatki.esgieha 

      

 

  

Cześć! Właśnie patrzysz na pierwszą stronę wersji demonstracyjnej 

materiałów do egzaminu z ekonomii na SGHu, przygotowanych przez 

zespół notatki-esgieha.pl. 

Nazywam się Jakub Klimaszewski i tak jak Ty byłem studentem SGHu. 

Wiem, jak cenny jest Twój czas i jak ważna jest jakość notatek, z których 

będziesz przygotowywał/a się do ostatniego pisemnego egzaminu na 

SGHu. Wiem również, jak ważne jest przekonanie się o jakości produktu 

zanim zapłacisz za niego pieniądze. W związku z tym chciałem Cię 

serdecznie zaprosić do zapoznania się z kilkoma z przykładowych pytań, 

będących częścią naszego zestawu pytań próbnych.  

Mam szczerą nadzieję, że pozwolą Ci się one upewnić, że warto 

zainwestować właśnie w te materiały! 

Czemu warto je kupić: 

• Otrzymasz 3 pełne zestawy pytań próbnych w formie 

odpowiadającej egzaminowi magisterskiemu z ekonomii 

• Będziesz miał/a możliwość kompleksowego sprawdzenia swojej 

wiedzy przed egzaminem 

• Przejdziesz przez autorską bazę pytań, co pozwoli Ci spojrzeć na to 

co umiesz z innej perspektywy 

• Notatki otrzymasz w formie elektronicznej; szanujemy Twój czas 

i chronimy środowisko 😉 

Jeśli przekonałem Cię do zakupu albo masz jakieś pytania, zapraszam do 

kontaktu przez stronę internetową www.notatki-esgieha.pl lub na 

naszym fanpage’u www.facebook.com/notatki.esgieha/.  
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1. Jednoczesny negatywny szok popytowy 
oraz pozytywny szok podażowy z pewnością: 

A. Zwiększy produkcję w punkcie 
równowagi 

B. Zmniejszy produkcję w punkcie 
równowagi 

C. Zwiększy cenę w punkcie równowagi 
D. Zmniejszy cenę w punkcie równowagi 
E. Odpowiedzi A i D są poprawne 

2. Spadek ceny danego dobra o 8% 
spowodował wzrost wielkości popytu o 11%. 
W tej sytuacji możemy powiedzieć, że popyt 
jest: 

A. Jednostkowo elastyczny 
B. Nieelastyczny 
C. Doskonale elastyczny 
D. Elastyczny 
E. Nie możemy powiedzieć, nie znając 

cen początkowych 

3. W ramach modelu konsumenta punkty 
optimum przy różnych poziom linii 
ograniczenia budżetowego wyznaczają: 

A. Ścieżkę ekspansji dochodowej 
B. Ścieżkę ekspansji cenowej 
C. Izokosztę 
D. Izokwantę 
E. Odpowiedź A i B jest poprawna 

4. W danym modelu konsumenta w stanie 
równowagi MRS równy jest -2. Oznacza to, że: 

A. Cena dobra X jest 2 razy wyższa niż 
cena dobra Y 

B. Cena dobra Y jest 50% wyższa niż 
cena dobra X 

C. Stosunek krańcowej użyteczności 
dobra X i dobra Y równy jest 2. 

D. Odpowiedzi A i C są poprawne 
E. Odpowiedzi B i C są poprawne 

 
5. Pewien konsument konsumuje jedynie 
dobro X i dobro Y. Dobro X cechuje się 
dodatnią elastycznością cenową popytu. Cena 
tego dobra zwiększyła się o 30%. Korzystając z 
modelu konsumenta możemy powiedzieć, że: 

A. Konsumpcja tego dobra zmniejszy się 
o 30% 

B. Konsumpcja dobra Y zmniejszy się 
C. Efekt substytucyjny w przypadku 

dobra X będzie miał odwrotny 
kierunek niż efekt dochodowy 

D. Konsumpcja dobra X zwiększy się 
E. Odpowiedzi B, C i D są poprawne 

 
6. Za pierwszy kompleksowy model 
równowagi ogólnej w gospodarce 
powszechnie uważany jest: 

A. Model Marshalla 
B. Model A.Smitha 
C. Model Hume’a  
D. Model Walrasa 
E. Żaden z powyższych 

 


