EKONOMIA W ZARYSIE
Porównanie wydania II z 2022 r. z wydaniem I z 2017 r. – najważniejsze zmiany.






Rozszerzono wybrane fragmenty podręcznika, aby spełnić wymagania nowej
podstawy programowej:
o dodano podrozdział 2.3 o prawach naukowych (w tym prawach
ekonomicznych);
o dodano informacje o obliczaniu elastyczności popytu i podaży (rozdział 5.);
o utożsamiono – obecne w podstawie programowej – pojęcie struktur
rynkowych z formami rynku (rozdział 7.);
o rozbudowano informacje o rodzajach przedsiębiorstw i klasyfikacjach
przedsiębiorstw handlowych (rozdział 7.);
o wyszczególniono pojęcie interwencjonizmu państwa (rozdział 8.);
o w celu lepszej prezentacji powiązań pomiędzy podmiotami
funkcjonującymi w gospodarce dodano rozbudowane wersje modelu
obiegu okrężnego (rozdział 8. oraz rozdział 14.);
o w celu lepszego przedstawienia skutków stosowania różnych
instrumentów polityki gospodarczej państwa dodano tabelę dot. metod
wpływania na cykl koniunkturalny (rozdział 11.);
o wyszczególniono pojęcie koniunktury gospodarczej (rozdział 14.);
o wyliczono cechy gospodarki rynkowej (rozdział 14.);
o dodano podrozdział 14.4. (Bilans płatniczy, narzędzia polityki handlowej
i kursy walutowe).
Wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie efektywności uczenia się
w trakcie czytania podręcznika:
o dodano pytania typu prawda/fałsz w treści rozdziałów;
o dodano linki do interaktywnych quizów;
o zaprojektowana została specjalna aplikacja pomocnicza, do której link
znajduje się w podręczniku;
o zamieniono mapy myśli na tekstowe podsumowania.
Wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie atrakcyjności treści podręcznika
oraz ich rozbudowanie, w szczególności:
o zaktualizowano dane w tabelach, wykresach i tekście, tak aby podręcznik
zawierał możliwie najnowsze dane tam, gdzie jest to istotne;
o zwiększono liczbę materiałów uzupełniających znajdujących się w linkach;
o napisana na nowo została ramka „Oczekiwania a popyt” (rozdział 4.);
o rozbudowano ramkę z rozdziału 7. (Jak wykorzystać ́ wiedzę ekonomiczną
do tego, żeby lepiej inwestować w akcje);
o dodano ramkę o obchodzeniu regulacji (rozdział 8.);
o przebudowany został rozdział 11., w którym wydzielono/dodano
podrozdział 11.2. (W jaki sposób można oddziaływać na cykl
koniunkturalny – polityka pieniężna i polityka fiskalna) oraz 11.3. (Ostatnie
globalne kryzysy gospodarcze);

o ramkę na temat miar bezrobocia w USA (rozdział 12.) zastąpiła – bardziej
uniwersalna – ramka „Jak analizować sytuację na rynku pracy – mierniki
rynku pracy i ich interpretacja”;
o w rozdziale 13. dodano podrozdział 13.4. (Inflacja i jej pomiar) oraz
informacje o inflacji popytowej i podażowej;
o napisano na nowo fragment o przewadze komparatywnej (rozdział 14.);
o dodano ramkę o międzynarodowych łańcuchach dostaw (rozdział 14.);
o rozszerzono listę debat gospodarczych (rozdział 15.);
o dokonano również szeregu innych, mniejszych zmian edycyjnych mających
na celu zwiększenie klarowności i przystępności tekstu.

