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Téma hodiny  Ekonomické sektory 

Druh materiálu PowerPointová prezentace 

Anotace 

  

Žáci se seznámení se s ekonomickými sektory  a procvičí si danou látku látky 

pomocí doplnění textu v závěru prezentace. Dochází k motivace žáka pro 

splnění úkolu. 



Dílčí části ekonomiky 

Odlišují se typem činností 

Obvykle rozlišujeme tři ekonomické sektory 



A) primární sektor 

 

B) sekundární sektor 

 

C) terciární sektor 



 veškeré činnosti spojené se zemědělstvím a 
hornictvím 

Vyznačuje se nízkou přidanou hodnotou 

Jeho význam na objemu HDP a zaměstnanosti 
je ve vyspělých zemích velmi nízký  



Obory zpracovatelského průmyslu, 
stavebnictví 

Výroba hmotných statků 

Podíl na HDP vyšší jak u sekundárního  

Ve vyspělých zemích tento podíl vykazuje 
dlouhodobý pokles 

Ve 19. a 20. století byl tento sektor 
dominantní (ve vyspělých zemích) 

 



Činnosti, které jsou spjaty s poskytování služeb 

Doprava, cestovní ruch, bankovnictví, 
vzdělávání apod. 

Vytváří ve vyspělých zemích rozhodující část 
domácího produktu 

Zaměstnává největší počet osob 

Vykazuje nejvyšší ekonomický růst 

Vytváří nejvyšší přidanou hodnotu 

 



V poslední době můžeme hovořit při dělení 

ekonomických sektorů na jeho jednotlivé dílčí 

části ještě o čtvrtém sektoru : 



Doplňte chybějící text: 
V ekonomice rozlišujeme …… ekonomické sektory. Činnosti primárního  

sektoru se zaměřuje na ………………….  a má …………… přidanou hodnotu, jeho  

podíl na objemu domácího …………… je ve vyspělých zemích ………….  ………. . 

Ekonomický sektor, který v dnešní době má největší podíl na objemu  

……………  ……….. se nazývá …………..  Sdružuje činnosti spjaté s ………………. 

Sekundární sektor se zaměřuje na výrobu hmotných ……………., jeho podíl na  

objemu domácího produktu a ……………….. stále ………….  Sekundární sektor byl  

dominantní v ………….. století.  V poslední době se vyčleňuje ještě jeden sektor,  

který se nazývá …………………  a představuje soubor činností spojených se  

……………., …………….., ………………. a ………………….. 
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