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Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #11 

Konkurencja monopolistyczna 
Zad. 1 
Rysunek 1 przedstawia sytuację firmy działającej w ramach konkurencji monopolistycznej w krótkim 
okresie. Ile wynosi: 

a. Wielkość produkcji, przy której firma maksymalizuje zyski, 
b. Przychód krańcowy przy tej wielkości produkcji, 
c. Jaką cenę żąda za swoje produkty firma 
d. Ile wynosi narzut monopolistyczny na koszty krańcowe? 
e. Czy przy tej wielkości produkcji firma odnosi zysk czy ponosi stratę? Zaznacz pole powierzchni 

obrazujące zysk / stratę. 
f. Czy sytuacja taka może się utrzymać w długim okresie? Jakie siły rynkowe będą działały w celu 

osiągnięcia równowagi rynkowej w długim okresie? 
 
Rysunek 1 
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Zad. 2 

Rysunek 2 przedstawia sytuację tej samej firmy w długim okresie. Podaj: 
a. Wielkość produkcji, przy której firma maksymalizuje zyski, 
b. Przychód krańcowy przy tej wielkości produkcji, 
c. Jaką cenę żąda za swoje produkty firma 
d. Ile wynosi narzut monopolistyczny na koszty krańcowe? 
e. Czy przy tej wielkości produkcji firma odnosi zysk czy ponosi stratę? Zaznacz pole powierzchni 

obrazujące zysk / stratę. 
f. Czy wielkość produkcji jest optymalna z punktu widzenia społeczeństwa? Czy wszystkie moce 

produkcyjne są wykorzystane? 
 
Rysunek 2 
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Porównanie struktur rynkowych 

zad. 3 Funkcja produkcji rolnika Mścisława, który wynajmuje 20 ha ziemi za 2000 PLN miesięcznie ma 
postać Y = 2N1/2, gdzie Y – produkt (ilość ton pszenicy), N – liczba zatrudnionych pracowników. 
Wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi 1000 PLN.  

Ø Załóżmy, że rolnik operuje na rynku doskonale konkurencyjnym. 
a. Znajdź funkcje TC oraz MC.  
b. Zaznacz na rysunku krzywą podaży przedsiębiorstwa w krótkim okresie. 
c. Ile Mścisław wyprodukowałby dla ceny P = 1500? 

 
Ø Rolnicy uprawiający pszenicę decydują się na zmianę i uprawę ziemniaków. Tym samym 

rolnik Mścisław staje się jedynym producentem (monopolistą) produkującym pszenicę.  
a. Ile ton pszenicy wyprodukuje rolnik, jeśli odwrócona krzywa popytu ma postać 𝑷 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 −

𝟓𝟎𝟎𝒀? 
b. Jaka będzie cena, marża monopolistyczna, zysk jednostkowy oraz zysk całkowity? Pokaż je 

na rysunku. 
c. Policz stratę pustą z tytułu monopolu. Pokaż ją na rysunku. 

 
Zad. 4 Poniższa tabelka obrazuje popyt na usługi telefonii kablowej w miasteczku Smalltown. Koszt 
krańcowy dostarczenia usługi jest stały dla wszystkich firm i wynosi MC=10 (firmy nie ponoszą 
kosztów stałych związanych z produkcją). 

P Q TR TC Zysk MR 
10 45     
20 40     
30 35     
40 30     
50 25     
60 20     
70 15     

 
a. Jaka równowaga rynkowa zostanie osiągnięta, jeśli rynek charakteryzowany jest przez 

konkurencję doskonałą? 
b. Jaka równowaga rynkowa zostanie osiągnięta, jeśli na rynku działa jeden producent (przy takim 

samym koszcie krańcowym)? 
 


