
Okruhy otázok na skúšku z predmetu  

MAKROEKONÓMIA 

 
1. Charakterizujte rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou.  

2. Čo rozumiete pod triádou ekonomických problémov? Ako sa otázky (čo vyrábať, ako 

vyrábať, pre koho vyrábať) riešia v rôznych typoch ekonomických systémov?  

3. Popíšte zákon vzácnosti.  

4. Graficky znázornite krivku hraníc produkčných možností (nezabudnite na označenie 

osí). Popíšte, čo znamenajú body na krivke, pod krivkou a nad krivkou. Kedy môže 

dôjsť k posunu tejto PPF krivky?  

5. Čo je to dopyt? Aký je rozdiel medzi individuálnym, trhovým a agregátnym dopytom?  

6. Graficky znázornite krivku dopytu. Popíšte, o čom hovorí zákon klesajúceho dopytu.  

7. Vymenujte a charakterizujte faktory ovplyvňujúce krivku dopytu. Ktoré faktory 

spôsobujú posun po krivke a ktoré posun celej krivky?  

8. Čo je to ponuka? Aký je rozdiel medzi individuálnou, trhovou a agregátnou ponukou?  

9. Graficky znázornite krivku ponuky. Popíšte, čo čom hovorí zákon rastúcej ponuky.  

10. Vymenujte a charakterizujte faktory ovplyvňujúce krivku ponuky. Ktoré faktory 

spôsobujú posun po krivke a ktoré posun celej krivky? 

11. Graficky znázornite a slovne popíšte trhovú rovnováhu. Zakreslite nadmerný dopyt a 

nadmernú ponuku. 

12. Popíšte, čo sa rozumie pod cenovou reguláciou. Uveďte príklad na stanovenie 

minimálnej ceny a popíšte, ku akým neefektívnostiam môže dochádzať. Uveďte príklad 

na stanovenie maximálnej ceny a popíšte, ku akým neefektívnostiam môže dochádzať. 

Graficky znázornite stanovenie minimálnej a maximálnej ceny.  

13. Definujte, čo sú alternatívne náklady a uveďte príklad.  

14. Popíšte zákon klesajúcich výnosov. Čo sú to rastúce a konštantné výnosy z rozsahu? 

Uveďte príklad.  

15. Popíšte trhový mechanizmus a jeho fungovanie.  

16. Popíšte mikroekonomické, makroekonomické a mimoekonomické dôvody zásahov 

štátu do ekonomiky prostredníctvom verejného sektora. 

17. Vysvetlite rozdiel medzi skutočným a potenciálnym produktom. 

18. Vysvetlite rozdiel medzi HDP a HNP.  

19. Popíšte tri metódy výpočtu HDP.  

20. Popíšte rozdiel medzi nominálnym a reálnym produktom.  

21. Aké sú nevýhody merania výstupu ekonomiky prostredníctvom HDP? Existujú nejaké 

iné, lepšie ukazovatele? Uveďte príklad.  

22. Popíšte klasický model makroekonomickej rovnováhy. Aké sú odporúčania pre 

hospodársku politiku?  

23. Popíšte Keynesov model makroekonomickej rovnováhy. Aké sú odporúčania pre 

hospodársku politiku?  

24. Popíšte monetaristický model makroekonomickej rovnováhy. Aké sú odporúčania pre 

hospodársku politiku?  

25. Popíšte, ako sa počíta miera nezamestnanosti.  



26. Popíšte frikčnú, štruktúrnu a cyklickú nezamestnanosť.  

27. Popíšte prirodzenú mieru nezamestnanosti a uveďte príčiny nenulovej prirodzenej 

miery nezamestnanosti.  

28. Popíšte, ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti.  

29. Vysvetlite, čo je to inflácia a ako sa meria.  

30. Vysvetlite rozdiel medzi ponukou a dopytovou infláciou. Graficky aj slovne.  

31. Vysvetlite redistribučný mechanizmus inflácie a dôsledky inflácie.  

32. Druhy inflácie z kvantitatívneho hľadiska.  

33. Čo je fiškálna politika a aké má ciele?  

34. Popíšte nástroje fiškálnej politiky.  

35. Vysvetlite rozdiel medzi expanzívnou a reštriktívnou fiškálnou politikou.  

36. Popíšte a graficky znázornite Lafferovu krivku.  

37. Čo je to monetárna politika a aké má ciele?  

38. Popíšte rozdiel medzi reštriktívnou a expanzívnou monetárnou politikou.  

39. Aké má nástroje monetárna politika? 

40. Podstata obchodnej bilancie. Graficky znázornite importujúcu a exportujúcu krajinu. 

41. Vysvetlite teóriu komparatívnych výhod v medzinárodnom obchode. 

42. Popíšte formy zahranično-obchodnej politiky. 

43. Popíšte opatrenia protekcionistickej politiky. 

44. Popíšte formy medzinárodných ekonomických vzťahov. 

45. Popíšte spôsoby vyjadrenia menového kurzu, základné systémy menových kurzov. 

Podstata MMF. Vysvetlite teóriu parity kúpnej sily. Definujte konvergenčné kritéria. 

46. Vysvetlite podstatu medzinárodnej ekonomickej integrácie a jej formy. 


