Pro lepší porozumění textu bude možná nutné žákům předem vysvětlit některé pojmy.
Informace najdete například na www.wikipedia.cz
Marxismus - politická praxe, filosofický a ideologický směr, který založil Karl Marx a
rozvinul Friedrich Engels. Základním dílem je Kapitál. Komunismus je založen na
marxistické ideologii. Základem marxismu je historický a dialektický materialismus: třídní
boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými. Hlavním motorem dějin je změna výrobního
způsobu následkem akumulace kapitálu.
Kolonialismus je rozšíření svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo
vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky díky cizím přírodním
zdrojům, pracovní síle a trhům. Tento termín také ukazuje na řadu názorů legitmizace
nebo propagace tohoto systému, hlavně názor, že mravy kolonizujícího národa jsou lepší
než národa kolonizovaného.
Guerilla (partyzánský boj) je forma vedení ozbrojeného konfliktu, která se vyhýbá
velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce. Je založena
na myšlence, že i menší vojenské útvary mohou způsobovat značné potíže lépe
vyzbrojenému a organizovanému nepříteli, když bude vhodně napadán na slabých
místech ze zálohy.
Pařížský klub sdružuje zástupce devatenácti nejbohatších států světa, které jsou
zároveň věřiteli zadlužených států. Mezi členy této elitní společnosti patří devatenáct
států - Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada,
Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, USA, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Velká Británie. Pařížský klub je jen jedním z prvků složité struktury institucí, které řídí
finanční vztahy mezi bohatými a rozvojovými zeměmi
Infrastruktura je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních
prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě. Obvykle se používá pouze pro
struktury, které jsou uměle vytvořené. Termín infrastruktura se používá v různém smyslu
v řadě odvětví; zřejmě nejvíce se užívá v ekonomii, kde popisuje fyzickou infrastrukturu
jako třeba budovy nebo silnice.
Hranice chudoby (anglicky poverty line) je nejrozšířenějším způsobem měření absolutní
chudoby. Hranice má vyjadřovat předěl mezi těmi, jejichž průměrné příjmy jsou
dostatečné k uspokojení tzv. základních potřeb, tedy k zajištění potravy a přístřeší, a
mezi těmi, jejichž příjmy k tomu nedostačují. Za celosvětovou hranici extrémní chudoby
označila Světová banka v roce 1990 příjem dosahující částky jeden americký dolar na
den (více informací viz příspěvek Bohatí chudí, chudí Bohatí).
Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za
dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování
výkonnosti ekonomiky. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních
se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu).

