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Zestawy tematów z zakresu z wykładów przedmiotu „Optymalizacja decyzji gospodarczych” 

 

Zestaw 1: 

1. Pojęcie decyzji gospodarczej. 

2. Pojęcie optymalizacji. 

3. Elementy zadania decyzyjnego. 

4. Ograniczenia zasobów w zadaniu decyzyjnym. 

5. Typy danych w zadaniu decyzyjnym. 

 

Zestaw 2: 

1. Moduły pakietu WinQSB stosowane w rozwiązywaniu zadań decyzyjnych. 

2. Formułowanie zadania decyzyjnego w module Programowanie liniowe i całkowitoliczbowe 

(LPiLP). 

3. Warunki brzegowe w zadaniu decyzyjnym. 

4. Rozwiązanie sumaryczne i mieszane zadania decyzyjnego. 

5. Zakres wrażliwości parametrów funkcji celu oraz stałych w warunkach zasobów. 

 

Zestaw 3: 

1. Ceny dualne w rozwiązaniu mieszanym. 

2. Format matrix i normal w komputerowym definiowaniu zadania decyzyjnego. 

3. Komputerowe formułowanie zadania decyzyjnego w formacie normal.  

4. Przeznaczenie metody geometrycznego rozwiązywania optymalizacyjnego zadania 

decyzyjnego. 

5. Odwzorowanie ograniczeń i warunków brzegowych w rozwiązywaniu geometrycznym w 

układzie I ćwiartki układu współrzędnych. 

 

Zestaw 4: 

1. Pojęcie izolinia i izokwanta. 

2. Obszar rozwiązań dopuszczalnych. 

3. Znalezienie punktu optymalnego w obszarze rozwiązań dopuszczalnych. 

4. Określenie współrzędnych punktów (rogów) w obszarze rozwiązań dopuszczalnych. 

5. Wymienić 10 twierdzeń o dualności. 

 

Zestaw 5: 

1. Wektory i macierze w zadaniu dualnym. 

2. Macierz transponowana zadania prymalnego. 

3. Objaśnij własność: Jeżeli istnieje rozwiązanie optymalne zadania prymalnego, to istnieje 

również rozwiązanie optymalne zadania dualnego i oba rozwiązania mają tą sama wartość 

funkcji celu. 

4. Objaśnij 10. twierdzenie Danzinga-Ordena. 

5. Naturalne ograniczenia zadania decyzyjnego. 

 

Zestaw 6: 

1. Postać standardowa zadania decyzyjnego. 

2. Tablica bazowa algorytmu simpleks. 

3. Pojęcie kolumna, wiersz, element rozwiązujący. 

4. Kryterium simpleksowe „gi”. 

5. Przejście do drugiej tablicy simpleksowej w metodzie według elementu rozwiązującego. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Zestawy tematów z zakresu z wykładów przedmiotu „Badania operacyjne” 

 

Zestaw 1: 

1. Pojęcie decyzji gospodarczej. 

2. Pojęcie optymalizacji. 

3. Elementy zadania decyzyjnego. 

4. Ograniczenia zasobów w zadaniu decyzyjnym. 

5. Typy danych w zadaniu decyzyjnym. 

Zestaw 2: 

1. Ceny dualne w rozwiązaniu mieszanym. 

2. Format matrix i normal w komputerowym definiowaniu zadania decyzyjnego. 

3. Komputerowe formułowanie zadania decyzyjnego w formacie normal.  

4. Przeznaczenie metody geometrycznego rozwiązywania optymalizacyjnego zadania 

decyzyjnego. 

5. Odwzorowanie ograniczeń i warunków brzegowych w rozwiązywaniu geometrycznym w 

układzie I ćwiartki układu współrzędnych. 

Zestaw 3: 

1. Pojęcie izolinia i izokwanta. 

2. Obszar rozwiązań dopuszczalnych. 

3. Znalezienie punktu optymalnego w obszarze rozwiązań dopuszczalnych. 

4. Określenie współrzędnych punktów (rogów) w obszarze rozwiązań dopuszczalnych. 

5. Wymienić 10 twierdzeń o dualności. 

Zestaw 4: 

1. Wektory i macierze w zadaniu dualnym. 

2. Macierz transponowana zadania prymalnego. 

3. Objaśnij własność: Jeżeli istnieje rozwiązanie optymalne zadania prymalnego, to istnieje 

również rozwiązanie optymalne zadania dualnego i oba rozwiązania mają tą sama wartość 

funkcji celu. 

4. Objaśnij 10. twierdzenie Danzinga-Ordena. 

5. Naturalne ograniczenia zadania decyzyjnego. 

Zestaw 5: 

1. Postać standardowa zadania decyzyjnego. 

2. Tablica bazowa algorytmu simpleks. 

3. Pojęcie kolumna, wiersz, element rozwiązujący. 

4. Kryterium simpleksowe „gi”. 

5. Przejście do drugiej tablicy simpleksowej w metodzie według elementu rozwiązującego. 

Zestaw 6: 

1. Sposób postepowania w lokalizacji przewozów metodą kąta północno-zachodniego. 

2. Kolejne kroki w lokalizacji przewozów metodą minimalnego elementu macierzy. 

3. Objaśnij na przykładzie ”Otwarte zagadnienie transportowe”. 

4. Formatowanie zagadnienia transportowego w programie WinQSB. 

5. Zbuduj sieć zależności metodą ścieżki krytycznej CPM mając dane: 

 

Nr operacji Nazwa operacji Operacje poprzedzające Czas [godz.] 

1 A - 3 

2 B - 2 

3 C A 4 

4 D B 4 

5 E B 3 

6 F C,  D 3 

7 G C,  D 4 

8 H E,  F 2 
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Przykładowe zadania zakresu z ćwiczeń przedmiotu „Optymalizacja decyzji gospodarczych” 

 

1. Sformułuj zadanie decyzyjne na podstawie opisu: 

 

Zakład produkuje 2 wyroby (A, B) z surowców (S1, S2, S3) o normach jednostkowych zużycia w kg 

podanych w tabeli.  

Posiada zapas surowca S1 = 40 ton, S2 = 24 tony, S3 = 16 ton.  

Za sprzedaż jednego wyrobu A uzyska  3 zł, a wyrobu B  9 zł. 

 

S1 4 10 

S2 8 4 

S3 2 2 

 

2. Rozwiąż metodą geometryczną następujące zadanie decyzyjne: 

 

FC: 10x1 + 20x2  max 

C1: 2x1 + 8x2 ≤ 40 

C2: 4x1 + 2x2 ≤ 24 

x1 ≥ 2  

x2 ≥ 0 

 

3. Dane jest zagadnienie prymalne, przekształcić je w zadanie dualne: 

 

FC: 3x1 + 2x2 + 5x3  max 

C1: x1 + x2 + 2x3 ≤ 15 

C2: x1 + 2x2 + x3 ≤ 18 

x1, x2 , x3 ≥ 0  
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Zestawy tematów z zakresu z przedmiotu „Metody ilościowe w zarzadzaniu” 

 

Zestaw 1: 

1. Zawartość informacyjna „hurtowni danych”. 

2. Forma przedstawienia czynników sprawczych opisujących określone zjawisko ekonomiczne.  

3. Wyjaśnij pojęcia: model addytywny, model multiplikatywny. 

4. Różnica między modelem stosowanym w rachunkowości, a modelem ekonometrycznym. 

5. Podaj przykład sprowadzenia zależności nieliniowej np. potęgowej do postaci modelu 

addytywnego. 

 

Zestaw 2: 

1. Wymień rodzaje klasycznych metod analizy przyczynowej. 

2. Funkcje macierzowe arkusza kalkulacyjnego Excel pomocne w badaniu przyczynowym 

kosztów. 

3. Koncepcja hierarchiczna modeli piramidalnych. 

4. Objaśnij metodę kolejnych podstawień z uwzględnieniem wielkości w okresie bazowym oraz 

badanym w celu określenia odchyleń cząstkowych. 

5. Mamy 3 czynniki sprawcze a, b, c. Podaj wzory na wpływ tych czynników na zjawisko 

globalne Z. 

 

Zestaw 3: 

1. Mamy 5 czynników sprawczych: X1 – materiały bezpośrednie, X2 - koszty zakupu, X3 – płace 

bezpośrednie, X4 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, X5 – koszty sprzedaży 

oraz obserwowane zjawisko jakim jest koszt przedsiębiorstwa K. 

Sformułuj odpowiedni model tożsamościowy. 

2. Załóż umowne obserwacje comiesięczne w roku dla w/w 5. czynników sprawczych oraz 

zjawiska ekonomicznego K. Podaj formułę Excela określenia parametrów modelu 

ekonometrycznego funkcją REGLINP. 

3. W jaki sposób akceptujemy zapis macierzowy formuły funkcji REGLINP? 

4. Wychodząc z zależności Z = a b c podaj wzór na odchylenie cząstkowe zjawiska globalnego Z 

spowodowane czynnikiem sprawczym a w metodzie funkcyjnej, gdy nie znamy odchylenia 

globalnego Z. 

5. Objaśnij na czym polega metoda krzyżowych podstawień dla zależności dwuczynnikowej. 

 

Zestaw 4: 

1. Wymień podstawowe czynniki od których zależy koszt zużycia materiałów bezpośrednich w 

przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

2. Napisz postać macierzową kosztu zużycia materiałów bezpośrednich i objaśnij oznaczenia. 

3. Objaśnij pojęcia: wektor, macierz, macierz transponowana. 

4. Dla tożsamości K = q H p zastosuj metodę kolejnych podstawień i podaj formuły na obliczenie 

odchyleń cząstkowych: K(q), K(H), K(p). 

5. Podaj wzór (i objaśnij) na określenie wskaźnika ilościowego zmian wektora produkcji. 

 

Zestaw 5: 

1. Podaj zasady budowy piramidy Du Ponta wskaźników mających na celu automatyczne 

określenie w Excelu rentowności aktywów. 

2. Składniki cechy ekonomicznej „Aktywa obrotowe” w piramidzie. 

3. Składniki „Kosztu uzyskania przychodu” w piramidzie. 

4. Podaj wzór na obliczenie „Rentowności sprzedaży”. 

5. Podaj wzór na obliczenie „Produktywności aktywów”. 


