Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” гр. Гоце Делчев

УТВЪРДИЛ:..................................
Директор /Мария Георгиева/

ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

по МАКРОИКОНОМИКА
за X клас, специалност: „Малък и среден бизнес”; «Оперативно счетоводство»

І.

Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение

ІІ. Начин на провеждане на изпита: Теоретичен изпит
ІІІ. Изпитни теми:
1. Основни принципи на макроикономическата теория и политика.
2. Брутен национален продукт /БНП/ и брутен вътрешен продукт /БВП/.
3. Чист вътрешен продукт, вътрешен доход, персонален доход, разполагаем доход.
4. Подходи за измерване на БВП/БНП/.
5. Номинален, реален и потенциален БВП/БНП/.
6. Класическа концепция за функциониране на икономиката. Същност и детерминанти
на съвкупното предлагане.
7. Краткосрочна и дългосрочна крива на съвкупното предлагане.
8. Кейнсианска концепция за функциониране на икономиката. Структура на
съвкупните разходи.
9. Потребление и спестяване.
10. Брутни вътрешни инвестиции.
11. Автономни правителствени разходи.
12. Чист износ.Обобщаваща функция на съвкупните разходи.
13. Макроикономическо равновесие. Класически модели на макроикономическо
равновесие.
14. Кейнсиански модели на макроикономическо равновесие.
15. Мултипликатор – принцип на действие. Уравнение на крайните прирасти.
16. Икономически цикъл.
17. Заетост и безработица.
18. Инфлация. Инфлация и безработица. Антиинфлационна политика.
19. Пари – същност, природа, еволюция, функции. Търсене и предлагане на пари.
20. Паричен и капиталов пазар.
21. Парична политика на централната банка.
22. Фискална политика. Ефект на правителствените разходи.Разходен мултипликатор.

23. Ефект на данъците. Данъчен мултипликатор. Мултипликатор на балансирания
бюджет.
24. Държавен бюджет. Бюджетен дефицит и държавен дълг.
25. Основи на международната търговия.
26. Външнотърговска политика.
27. Влияние на външната търговия върху икономическия растеж.
28. Валутни курсове и валутни пазари.
29. Основи на теорията за икономически растеж. Фактори на икономически растеж.
30. Динамика и регулиране на икономическия растеж.
IV. Критерии за оценяване:
А. Критерии за оценка на писмена работа:
1. Комплексност и пълнота на изложението
-Дефинира понятията – 10 точки;
-Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и
взаимоотношения - 10 точки;
- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им - 10
точки.
2. Точност на изложението
- Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло
подчинено на зададената тема – 10 точки;
3. Логичност и последователност
- Изложението е логично структурирано, обосновано. Ученикът умее самостоятелно
да интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията – 20 точки.
Б. Оценяване според брой точки:
Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6

Брой точки
До 29
От 30 до 34
От 35 до 44
От 45 до 54
От 55 до 60
Изготвил:………….
/Катя Бойкова/

