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Úloha 1.opakovanie - doplňte
1. Výrok: „Kurz hongkonského dolára bol stlačený oproti 

americkému doláru na 6-mesačné minimum“ patrí do 
............................... ekonómie. 

2. Výkonnosťou ekonomiky krajiny sa zaoberá .......................................

3. Výrok: „Devalvácia eura by pomohla rastu inflácie.“ patrí do  
................................... ekonómie.

4. Veda, ktorá skúma ako sa ľudia rozhodujú o využívaní zdrojov na 
výrobu statkov a ich následnom používaní. .........................................

5. Analyzovaním správania sa domácností a firiem sa zaoberá 
..............................................

6. Ekonomické výroky, ktoré majú objektívne alebo vedecké 
vysvetlenie rieši ...............................   ekonómia.

7. Ekonómia, ktorá vyjadruje aká by mala byť ekonomická realita sa 
nazýva ....................................
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8. Analýzou a vyhodnocovaním vývoja nezamestnanosti v ekonomike sa 
zaoberá ........................................

9. Výrok: „Neúčinnosť daňového systému by mohla spôsobiť daňové 
úniky“ patrí do ........................................... ekonómie.

10. Výroky, ktoré sú všeobecne platné a nezávisia od názoru 
jednotlivcov sa nazývajú .............................................

11. Proces tvorby jednotlivých cien jednotlivých tovarov rieši 
........................................
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Úloha 2.opakovanie – doplňte k jednotlivým 
definíciám príslušné pojmy

1. Ekonómia založená na etických a hodnotových súdoch.

2. Ekonómia skúmajúca zákonitosti a fungovanie ekonomiky 
ako celku.

3. Obmedzenosť zdrojov neumožňuje vyrábať všetky statky, 
ktoré by ľudia chceli spotrebovávať.

4. Statky, ktoré sú výsledkom výrobného procesu a sú určené 
na výrobu iných statkov.

5. Ľudská činnosť manuálna alebo duševná zameraná na 
vytváranie statkov.

6. Ekonómia založená na vedeckých výrokoch.

7. Výrobné faktory používané vo výrobnom procese na výrobu 
výstupu.
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7. Statky určené na uspokojenie potrieb.

8. Človek, ktorý vynakladá svoju prácu pri výrobe.

9. Ekonómia skúmajúca správanie jednotlivcov, domácností, 
firiem a odvetví.

10. Hodnota statkov, ktorých sme sa vzdali v prospech iných 
statkov. 

11. Uvedomelý alebo neuvedomelý pocit nedostatku, ktorý sa 
snažíme uspokojiť.

12. Hmotné a nehmotné veci, ktoré vznikajú vo výrobnom 
procese a slúžia na uspokojenie potrieb.

13. Výsledok výrobného procesu.

14. Ekonomická činnosť orientovaná na zníženie obmedzenosti 
zdrojov.
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Úloha 3.: Určite, ktoré z nasledujúcich 
problémov rieši makroekonómia, a ktoré 
mikroekonómia:

a) Príjem z daní a odvodov by sa mal tento rok zvýšiť o 300 
mil. eur.

b) Stavebné firmy uzavreli kartelovú dohodu.

c) Firma bude investovať do novej technológie, ak je miera 
návratnosti dostatočne vysoká.

d) Rast HDP pozitívne ovplyvňuje aj spotreba domácností.

e) Individuálne preferencie spotrebiteľov ovplyvňujú ich 
nákupné rozhodnutia.

f) Úrokové sadzby a ich vplyv na akciový trh.
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