Тема 6.1. Для чого потрібна економіка

Картка
підсумкового
оцінювання
citizen.in.ua
Розуміємо			 Оберіть правильні відповіді на тестові завдання
1. Виберіть найбільш точне закінчення твердження: «Економіка
як сфера життя існує задля…»
 А) виробництва матеріальних благ;
 Б) задоволення потреб людей і суспільства;
 В) використання природних ресурсів;
 Г) збереження навколишнього середовища.

2. Вкажіть головну проблему економіки:
 А) нерівномірність технологічного рівня виробництва в різних регіонах світу;
 Б) глобальні зміни природно-кліматичних умов господарювання;
 В) протиріччя між обмеженістю ресурсів та постійним зростанням
потреб;
 Г) військові конфлікти та терористичні загрози.

3. Вкажіть, як координуються дії учасників ринкових відносин і узгоджуються їхні інтереси в ринковій економіці:
 А) за допомогою жорсткого державного регулювання та контролю;
 Б) внаслідок примусу і погроз з боку більш сильного учасника
відносин;
 В) за допомогою дотримання учасниками правил поведінки, закріплених законами;
 Г) внаслідок укладання добровільних угод між учасниками.
4. Виберіть найбільш точне закінчення твердження «Державний
бюджет ― це…»
 А) фінансовий план доходів і видатків держави на певний календарний рік;
 Б) податки, що сплачуються державі громадянами та підприємцями;
 В) валютні резерви держави, що зберігаються національним банком;
 Г) кошти для фінансування державних установ та підприємств.

5. Установіть відповідність між учасниками ринкових відносин і доходами, які вони отримують:
 1. Підприємець				
А Заробітна плата
 2. Найманий працівник		
Б Процент
 3. Власник банківського вкладу
В Дивіденди
 4. Співвласник акціонерного товариства
Г Прибуток
 							
Д Гонорар
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Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Досліджуємо			 Складіть логічну схему щодо ролі, яку відіграють такі 		
		 економічні суб’єкти в ринковій економіці:
					

А) підприємці: Б) уряд; В) домогосподарства.

Цілі та інтереси
- максимізація прибутку
-

Підприємці — це

Значення для економіки
- основні виробники благ
-

Діємо			 Напишіть есе (до 300 слів), використовуючи
		 такі запитання:
Напишіть есе (до 300 слів), використовуючи такі запитання:
Які поняття, явища, проблеми ми розглядали у цьому розділі?
Які з них викликали у мене найбільший інтерес? Чому?
Які з них не були для мене цікавими? Чому?
Які відповіді на поставлені запитання ми отримали?
Які подальші роздуми це у мене викликало?
Яких нових навичок та знань я набув/набула?
Де вони зможуть стати мені у нагоді?
Запитання,
які ми ставили
у цій темі

Відповіді, які
ми знайшли
на ці запитання

ПРОФІЛЬ
УЧНЯ / УЧЕНИЦІ
«ОСОБИСТА РЕФЛЕКСІЯ»

Яких нових
навичок я набув /
набула

Наскільки добре я
опанував / опанувала
ці навики?
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Які подальші
роздуми
це викликало

Наскільки добре я
опанував / опанувала
цю тему

