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Od autorów 
 
 Niniejszy zbiór ćwiczeń został przygotowany jako podręcznik towarzyszący 
podręcznikowi Podstawy ekonomii pod red. R. Milewskiego (zwanemu dalej podręcznikiem 
zasadniczym), choć oczywiście może być z powodzeniem używany także przez osoby 
korzystające z innych książek. Zawarty w nim materiał pozwala na poszerzenie, pogłębienie i 
utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się 
podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej. Umożliwia on ponadto szybkie 
sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy ekonomicznej i umiejętności jej zastosowania. 
 Układ tego podręcznika odpowiada układowi podręcznika zasadniczego. Do 
wszystkich rozdziałów opracowano zestaw pojęć, problemów, testów oraz – w miarę 
możliwości – zadań, przeznaczonych do wykorzystania zarówno w trakcie zajęć, jak i 
samodzielnej pracy w domu. Mamy nadzieję, że zamieszczone odpowiedzi i rozwiązania 
okażą się pożyteczne. W niektórych przypadkach podajemy również uzasadnienie tych 
odpowiedzi i rozwiązań. W miarę wiarygodnym sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy 
powinna być dla wymagającego Czytelnika umiejętność nie tylko uzyskania poprawnego 
wyniku, lecz także jego samodzielnego uzasadnienia. 
 Struktura wszystkich rozdziałów jest identyczna: podstawowe pojęcia, wybrane 
problemy, test prawda-nieprawda, test wyboru, zadania (z wyjątkiem rozdziałów: drugiego i 
trzeciego) oraz odpowiedzi. Każdy rozdział otwiera spis podstawowych pojęć. Ich definicje 
pozostawiamy Czytelnikom. Po przestudiowaniu odpowiedniego rozdziału podręcznika 
zasadniczego powinni poradzić sobie z tym bez trudu. Wybrane problemy uzupełniają 
wywody zawarte w podręczniku zasadniczym o pewne dodatkowe wątki, bądź też dają tylko 
nieco inne spojrzenie na te same zagadnienia. Zamieszczone testy umożliwiają szybkie 
sprawdzanie wiedzy, przy czym test wyboru skonstruowany jest w taki sposób, że tylko jedna 
odpowiedź jest właściwa (dobra). Głównym celem zadań jest opanowanie praktycznych 
umiejętności stosowania podstawowych narzędzi analizy ekonomicznej. 
 Aby nieco ukierunkować lekturę tego podręcznika (a pośrednio także podręcznika 
zasadniczego), oznaczyliśmy gwiazdką (np. 1*, 2* itd.) te zagadnienia, problemy i zadania, 
które – ze względu na ich znaczenie merytoryczne lub język wykładu – wykraczają poza 
elementarny poziom ekonomii i wchodzą zazwyczaj do średnio zaawansowanych programów 
ekonomii, realizowanych najczęściej na wyższych latach jednolitych studiów ekonomicznych 
typu magisterskiego lub też w ramach drugiego stopnia studiów dwustopniowych. 
 Oddając ten podręcznik w ręce Czytelników, liczymy na życzliwe zainteresowanie i 
uwagi krytyczne. 
 Równocześnie serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Tadeuszowi Staniszowi i 
Pani Profesor Elżbiecie Żółtowskiej, współpracownikom z Katedry Ekonomii Uniwersytetu 
Łódzkiego, a także studentom za uwagi, które spożytkowaliśmy przy opracowywaniu i 
poprawianiu podręcznika. Dziękujemy także za owocną współpracę Paniom Ewie 
Szczepańskiej i Izabeli Różańskiej, które wzięły na siebie trud redakcyjnego opracowania 
książki. 
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