
Statystyka ubezpieczeniowa - pytania na egzamin magisterski 

 

1. Na czym polega metoda największej wiarygodności i jakie właściwości posiadają 

estymatory uzyskane tą metodą? 

2. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe typy ubezpieczeń na życie. 

3. Omów istotę imputacji danych w badaniach statystycznych i jej praktyczne 

zastosowania. 

4. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe probabilistyczne schematy losowania 

próby w badaniach ankietowych. 

5. Od czego zależy i w jaki sposób jest ustalana liczebność próby w badaniach 

niewyczerpujących? 

6. Omów różnicę i zastosowania symulacji deterministycznej i stochastycznej. 

7. Czym jest i jakie własności powinien mieć dobry generator liczb losowych? 

8. Zdefiniuj pojęcie rynku i omów znaczenie badań rynkowych w działalności 

przedsiębiorstw. 

9. Wymień i krótko scharakteryzuj rodzaje błędów nielosowych w badaniach 

próbkowych (niewyczerpujących) i ich skutki. 

10. Scharakteryzuj czynniki wpływające na wybór rodzaju kwestionariusza badania i 

formułowanie pytań w kwestionariuszu. 

11. Cele statystycznej analizy wielowymiarowej. Podaj przykłady zastosowań wybranych 

metod statystycznej analizy wielowymiarowej. 

12. Modele liczby szkód i modele wartości odszkodowań w ubezpieczeniach typu non-

life 

13. Wyjaśnij na czym polega reasekuracja i wymień kilka alternatywnych form podziału 

ryzyka ubezpieczeniowego. 

14. Istota cenzurowania danych w analizie przeżycia. Rodzaje cenzurowania. 

15. Scharakteryzuj istotę analizy przeżycia oraz podaj przykłady jej zastosowań w 

praktyce. 

16. Ubezpieczenia komunikacyjne – rodzaje i zakres. 

17. Co rozumie się przez system bonus-malus w ubezpieczeniach gospodarczych, 

zwłaszcza komunikacyjnych? Jaka jest rola tego systemy w taryfikacji składek? 

18. Rola rezerw ubezpieczeniowych i ich rodzaje. 

19. Jaka jest specyfika ubezpieczeń katastroficznych i czym się charakteryzują modele 

aktuarialne stosowane w tych ubezpieczeniach? 

20. Omów ogólne zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach 

majątkowych. 

21. Scharakteryzuj trzy filary polskiego systemu emerytalnego. 

22. Omów czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej w 

ubezpieczeniach na życie. 

23. Warstwowe losowanie próby – istota, powody, cechy dobrego warstwowania. 

24. Zespołowe i wielostopniowe losowanie próby – istota, powody, ocena 

efektywności w stosunku do losowania indywidualnego. 

25. Rodzaje błędów w testowaniu hipotez oraz pojęcie mocy testu. 

26. Charakterystyczne cechy estymacji Bayesowskiej, jako nieklasycznego podejścia do 

wnioskowania statystycznego. 

27. Czym różnią się aktuarialne selektywne tablice trwania życia od demograficznych 

tablic trwania życia? 

28. Rodzaje badań w analizie przeżycia (badanie kohortowe i przekrojowe, badania pełne 

i cenzurowane). 

29. Podstawowe modele ryzyka w ubezpieczeniach typu life oraz typu non-life. 

30. Franszyza i jej rodzaje a kalkulacja składek ubezpieczeniowych. 

 


