EKONÓMIA v programe
INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Charakteristika predmetu
“economics is a dirty job but someone's got to do it”
Ekonómia je dynamická sociálna veda a je jedným z predmetov tretej skupiny zo základného
výberu predmetov štúdia IB. Hoci súčasťou predmetu je formulácia ekonomickej teórie, nie je
to čisto teoretický predmet, pretože teória je aplikovateľná na reálne situácie vo svete.
V našej škole sa IB ekonómia vyučuje v nerozšírenej forme – SL (150 vyučovacích hodín)
i v rozšírenej forme – HL (240.vyučovacích hodín). Rozdiel v týchto formách okrem počtu
vyučovacích hodín je v šírke a hĺbke niektorých kapitol a najmä v tom, že úroveň HL
obsahuje naviac samostatnú časť Teória firmy.
Filozofia výučby IB ekonómie je podriadená dosiahnutiu nasledujúcich cieľov:
Pochopiť základné ekonomické javy a procesy (teória ponuky a dopytu, model tvorby
národného dôchodku, kolobeh peňazí, inflácia, nezamestnanosť, externality, ekonomický
cyklus, ekonomický rast a rozvoj).
Rozumieť ekonomickým termínom a vedieť ich správne používať, aplikovať ekonomickú
teóriu v rôznych okolnostiach a situáciách.
Naučiť sa ekonomicky myslieť, teda analyzovať a vyhodnocovať ekonomické javy z
rôznych perspektív.
Žiaci majú k dispozícii kvalitné učebnice a na hodinách sa často využíva diskusia, riešime
prípadové štúdie, čítame a spoločne analyzujeme ekonomické články.
Každý žiak v priebehu štúdia vypracováva tri komentáre na aktuálne články v tlači, čo ho
motivuje k premýšľaniu v súvislostiach a rozvíja analytický spôsob myslenia. Portfólio týchto
komentárov je súčasťou záverečného hodnotenia.
Osnovy predmetu ekonómia:
1. Úvod do ekonómie.
Mikroekonómia.
- Trhy.
- Elasticity.
- Teória firmy (iba HL)
- Nedostatky trhu.

2. Makroekonómia.
- Meranie
ekonomickej
aktivity.
- Agregátny
dopyt
a agregátna ponuka.
- Makroekonomické modely.
- Nezamestnanosť a inflácia.
- Rozdelenie dôchodkov.
- Hospodárska politika štátu.

3. Medzinárodná ekonómia.
- Dôvody pre obchodovanie.
- Voľný
obchod
a protekcionizmus.
- Ekonomická integrácia.
- Mechanizmus výmenných
kurzov.
- Platobná bilancia.
- Výmenné relácie.
4. Rozvojová ekonómia.
- Zdroje ekonomického rastu
a ekonomického rozvoja.
- Dôsledky rastu.
- Bariéry ekonomického rastu
a rozvoja.
- Stratégie
ekonomického
rastu a rozvoja.
- Rovnováha medzi trhovo
orientovanými
a intervenčnými prístupmi.

