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Zad. 1 Załóżmy, że w działającej na rynku konkurencyjnym firmie produkującej kubki do kawy, praca 
jest jedynym czynnikiem produkcji. Tabela poniżej obrazuje funkcję produkcji firmy. 

Liczba 
pracowników 

Wielkość 
produkcji 
na godzinę 

Krańcowy 
produkt pracy 
(MPL) 

Wartość krańcowego 
produktu pracy (VMPL) 
dla ceny równej $3 

Wartość krańcowego 
produktu pracy (VMPL) 
dla ceny równej $5 

0 0    
1 9    
2 17    
3 24    
4 30    
5 35    
6 39    
7 42    
8 44    
 

a. Uzupełnij trzecią i czwartą kolumnę tabeli. 
b. Załóżmy, że płaca pracowników produkujących kubki kształtuje się na poziomie $19 za 

godzinę. Ile pracowników powinna zatrudnić firma? Dlaczego? 
c. Przypuśćmy, że szkoły garncarskie zaczęły kształcić większą liczbę studentów. W 

konsekwencji zwiększyła się podaż pracowników potrafiących wytwarzać kubki do kawy, a ich 
godzinowa płaca spadła do $13. Ilu pracowników powinna zatrudnić teraz firma? Dlaczego? 
Czy w wyniku tej zmiany obserwujemy przesunięcie krzywej popytu na pracę, czy ruch wzdłuż 
krzywej popytu? Wyjaśnij. 

d. Przypuśćmy, że zaobserwowano wzrost popytu na kubki do kawy, wskutek czego ich cena 
wzrosła do $5. Uzupełnij ostatnią kolumnę tabeli.  

e. Przypuśćmy, że płaca pracownika produkującego kubki kształtuje się na poziomie $13, a cena 
kubka to $5. Ilu pracowników powinna zatrudnić firma? Dlaczego? Czy zmiana ceny kubka 
przyczyniła się do przesunięcia krzywej popytu na pracę, czy do ruchu wzdłuż krzywej 
popytu? Wyjaśnij. 

 

Zad. 2 Wytłumacz następujące mechanizmy rynku pracy związane z dyskryminacją.  

a. Zakładamy, że do wykonywania pracy sekretarki i kierowcy ciężarówki potrzebne są te same 
umiejętności i ten sam poziom wykształcenia. Mimo to, sekretarka zarabia €30,000 rocznie, a 
kierowca ciężarówki €40,000 rocznie. Co by się stało z popytem i podażą na pracę sekretarek 
i kierowców ciężarówek na rynku, jeżeli ich płaca zostałaby ustalona przez rząd na równym 
poziomie €35,000 rocznie?  

b. Zakładając, że sytuacja z punktu (a) zostanie utrzymana, co się stanie z poziomem 
umiejętności i wkładanego wysiłku w pracę na tych rynkach pracy?  Co się stanie z poziomem 
wykonywanej pracy na tych rynkach? 

c. Zakładając, że poziom umiejętności i stopień wykształcenia potrzebny do wykonywania pracy 
sekretarki i kierowcy ciężarówki jest naprawdę taki sam, jak można wytłumaczyć, że wysokość 
płacy równowagi różni się między tymi rynkami o €10,000 rocznie? 

 

 

 


