
Pytania teoretyczne 
 

1. Co znaczy, że dobro jest wykluczalne? 
2. Co znaczy, że dobro jest konkurencyjne? 
3. Korzystając z wykluczalności i konkurencyjności podziel dobra na 4 rodzaje.  
4. Opisz problem gapowicza i określ jakich rodzaju dóbr dotyczy.  
5. Dlaczego państwo oferuje dobra publiczne? Jakim narzędziem powinno posłużyć się państwo, gdy 

decyduje o dostarczaniu dobra publicznego? 
6. Opisz tragedie wspólnego pastwiska. Jakie rodzaju dóbr dotyczy ten problem? 
7. Jakie polityki zapobiegają nadmiernemu wykorzystaniu zasobów wspólnych?  
8. Podaj definicje dóbr społecznie pożądanych. 
9. Podaj definicje efektu zewnętrznego. Jakie rodzaje efektów zewnętrznych wyróżniamy? Podaj przykłady 

dla każdego z nich. 
10. Na czym polega internalizacja efektu zewnętrznego? Jaki narzędzi używa państwo by doprowadzić do 

internalizacji efektów zewnętrznych.  
11. Jakim rodzajem podatku jest podatek od cukru obowiązujący w Polsce od 2020 roku?   
12. Przytocz twierdzenie Coase’a. Podaj założenia. 
13. Podaj 4 powody przez które prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych nie zawsze są 

skuteczne.  
14. Jakie nazwiska Noblistów są związane z problemem efektów zewnętrznych? *  
15. Podaj dwa podejścia jakie państwo stosuje wobec problemu efektów zewnętrznych. Dla każdego z nich 

wskaż przykładowe narzędzia.   
16. Podaj 4 przykłady zawodności państwa 
17. Podaj definicje i rodzaje asymetrii informacji.  
18. Podaje definicje i przykłady pokusy nadużycia.  
19. Na czym Polega problem Pryncypała-Agenta?  
20. Jakie narzędzia ma do dyspozycji pryncypał? 
21. Podaj definicje i przykład negatywnej selekcji.  
22. Na czym polega sygnalizacja? 
23. Na czym polega odsiew?  
24. Czym zajmuje się ekonomia behawioralna? 
25. Podaj 2 przykłady nieracjonalności.  
26. Podaj definicje monopolu.  
27. Dlaczego powstają monopole? 
28. Dlaczego monopol nie ma krzywej podaży 
29. Na czym polega dyskryminacja cenowa? Podaje rodzaje dyskryminacji cenowej.  
30. Podaje definicje konkurencji monopolistycznej. Podaj przykłady. 
31. Dlaczego rynek z konkurencją monopolistyczną jest mniej efektywny niż z konkurencją doskonałą? 
32. Czy konkurencja monopolistyczna maksymalizuje dobrobyt społeczny? Uzasadnij.  
33. Podaj po jednym argumencie zwolenników i przeciwników reklamy.  
34. Podaj po jednym argumencie zwolenników i przeciwników ochrony prawnej marki. 
35. Podaje definicje rynku doskonale kontestowalnego.   
36. Czym się różni cena zaporowa od ceny drapieżnej?  
37. Podaj definicje funkcji produkcji.  
38. Podaj definicje produktu krańcowego pracy.  
39. Co to jest wartość krańcowego produktu pracy? 
40. Jakie czynniki wpływają na podaż pracy? Jak na podaż pracy mogłoby wpłynąć opodatkowanie Netfixa?  
41. Jakie wynagrodzenie każdego czynnika produkcji w równowadze implikuje neoklasyczna teoria 

podziału?  
42. Co to jest wyrównawcza różnica płac?  
43. Co to jest kapitał ludzki?  

  



 
Pytania obliczeniowe 
 
Monopol.  

a) Narysuj typowy układ krzywych AR, MR, MC i AC dla monopolu.  
b) Przy jakich cenie i ilości monopolista będzie maksymalizował swoje zyski? Zapisz warunek maksymalizacji 

zysku i zaznacz odpowiednie wielkość na wykresie.  
c) Zaznacz na wykresie wysokość nadwyżki konsumentów, zyski monopolisty straty pustej powstałej w 

wyniku działania monopolu. Z czego wynika pojawienie się straty pustej na rynku? 
d) Czy wielkość produkcji maksymalizująca zysk monopolisty jest wielkością społecznie optymalną? 

Wytłumacz.  

Konkurencja monopolistyczna. W Warszawie jest bardzo wiele restuaracji oferujących włoskie jedzenie, ale każda 
z nich ma inne menu i serwuje podobne, ale nie identyczne potrawy.  

a) Narysuj na wykresie krzywe kosztów (przeciętny koszt całkowity i koszt krańcowy), krzywą popytu i krzywą 
przychodu krańcowego dla resturacji Mąka i Woda, która znajduje się w długookresowej równowadze. 

b) Czy Mąka i Woda przynosi zyski w długim okresie? Wyjaśnij. 

c) Czy Mąka i Woda produkuje ilości posiłków odpowiadające jej skali efektywnej? Dlaczego resturacja nie 
zwiększy liczby sprzedawanych posiłków skoro ma nadwyżkę mocy produkcyjnych? Wyjaśnij. 

d) Na wykresie z punktu (a) zaznacz stratę pustą związaną z wielkością produkcji Mąki i Wody. Czy strata 
pusta występuje z powodu zbyt wysokiej ceny w porównaniu do ceny, która ustaliłaby się na rynku 
doskonałej konkurencji czy dlatego, że produkowana ilość jest niższa niż dla restauracji działającej w 
konkurencji doskonałej? Wyjaśnij.  

e) Mąka i Woda inwestuje w kampanię reklamową, która okazuje się ogromnym sukcesem. Na kolejnym 
wykresie narysuj krzywe kosztów (przeciętny koszt całkowity i koszt krańcowy), krzywą popytu i krzywą 
przychodu krańcowego oraz zaznacz zysk restuaracji w krótkim okresie. Czy zysk ten utrzyma się na 
dłuższą metę? Wyjaśnij.  

Tragedia wspólnego pastwiska. W pewnym wiosce mieszka 7 przyjaciół. Każdy z nich może prowadzić domek 
agroturystyczny lub hodowlę krów.  Przedsiębiorcom zależy na jak najwyższych zyskach z własnej działalności. 
Ósmy mieszkaniec wioski to sołtys Alina. Zajmuje się koordynacją pracy pozostałych siedmiu mieszkańców. Alina 
chciałby maksymalizować wagę jej głosu na zebraniach rady gminy a tym samym zyski wioski przekładające się na 
podatki. Zacznij zadanie od uzupełnienia tabeli.  

 
Liczba 

hodowców 
krów 

Zyski z hodowli krów 
rocznie 

Zyski z 
agroturystyki 

Całkowite 
zyski z 

hodowli krów 

Całkowite zyski 
z agroturystyki 

Całkowite 
zystki 

1 16 
10    

2 14 
10    

3 12 
10    

4 10 
10    

5 8 
10    



6 6 
10    

7 4 
10    

 
a) Jeśli każdy z przyjaciół samodzielnie decyduje co zrobić, ile hodowli krów będzie w tej wiosce? Uzasadnij 

swoją odpowiedź. 
b) Załóżmy, że sołtys Alina decyduje ile hodowli ma powstać. Ile wyniesie wówczas liczba hodowli? Ile wyniesie 

całkowity zysk? 
c) O ile wzrośnie zysk przy zastosowaniu rozwiązania b w porównaniu do punktu a? 

 
Monopol Funkcja produkcji przedsiębiorstwa jest postaci 𝒀 = 𝟒𝑳𝟎,𝟓, gdzie L = liczba zatrudnionych pracowników, 
Y – wielkość produkcji. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów stałych związanych z produkcji, wynagrodzenie 
jednego pracownika kształtuje się na poziomie 2000zł. Firma jest monopolistą i napotyka krzywą popytu 
rynkowego postaci: 𝑫 = 𝟔 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝑷. 

a) Wyznacz punkt równowagi rynkowej. Ile monopolista będzie produkował i jakiej ceny będzie żądał za 
swoje produkty? Ile wyniesie marża monopolistyczna, a ile zysk jednostkowy przy optymalnej wielkości 
produkcji? 

b) Narysuj wykres obrazujący krzywe MC, MR i AR. Zaznacz równowagę na rynku monopolistycznym oraz 
wyznacz (algebraicznie i graficznie) jaka byłaby równowaga na rynku konkurencji doskonałej w długim 
okresie?  

c) Ile wynosi strata pusta z tytułu działania monopolu? Oblicz ją oraz zaznacz na wykresie. 
 
 
Dobra pybliczne Popyt dwóch konsumentów na korzystanie z parku miejskiego określają następyjące funkcję:  

𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑸 
𝑷 = 𝟐𝟎𝟎 − 𝑸 

a) Narysuj krzywe popytu dla tych konsumentów. Wytycz krzywą krańcowej korzyści społecznej dla parku.  
b) Jeśli koszt krańcowy parku wynosi 𝑷 = 𝟏𝟖𝟎 to ile wynosi optymalna oferowana ilość? 
c) Wyjaśnij dlaczego inne alokacje są mniej efektywne.  

 
Efekty zewnetrzne interwencja państwa Nad rzeką Czystą zlokalizowane są trzy firmy, z których każda rocznie 
spuszcza do rzeki 100 ton ścieków. Koszt zmniejszenia ilości ścieków o 1 tonę przez firmę A wynosi $20, przez firmę 
B $40, natomiast dla firmy C jest to koszt na poziomie $60.  

a) Wyznacz krzywą popytu na zanieczyszczenia.  
b) Państwo dąży do zmniejszenia całkowitej ilości ścieków. Jakie narzędzia może użyć do osiągnięcia tego 

celu?  
c) Pierwszy sposób interwencji rządu polega na wprowadzeniu regulacji zmuszającej do obniżenia emisji o 

60% przez każdą firmę. Jaki koszt w związku z tym poniesienie firma A, jaki firma B, a jaki firma C?  
d) Zamiast regulacji ilościowej z punktu c, rząd wydaje zezwolenia umożliwiające wyrzucanie ścieków. Jedno 

zezwolenie pozwala na wyemitowanie jednej tony zanieczyszczeń. Ile zostanie wydanych zezwoleń by 
łączna ilość zanieczyszczeń była taka jak w punkcie c?  

e) Zezwolenia są rozdzielone po równo pomiędzy przedsiębiorstwa. Państwo umożliwia handel 
zezwoleniami. Załóżmy, że cena jednego zezwolenia kształtuje się na poziomie $50.  

i. Czy to rozwiązanie umożliwi poniesienie mniejszego łącznego kosztu niż w punkcie c?  
ii. Podaj przykładową alokację zezwoleń, która będzie generowała mniejsze koszty. 
iii. Kiedy łączne koszty będą najniższe? 

 
 

 

 


