
1. Wymie« sposoby opisu technologii i scharakteryzuj je. Opisz wªasno±ci
technologii oraz korzy±ci skali. W jaki sposób prawo malej¡cej kra«cowej
produktywno±ci powi¡zane jest z TRS, i co z tego wynika?

2. Co jest celem �rmy, jak cel �rmy ma si¦ do maksymalizacji zysku? Przed-
staw problem maksymalizacji zysku w krótkim okresie, poka» go na ry-
sunku. Przedstaw problem maksymalizacji zysku w dªugim okresie. Co
to s¡ odwrócone krzywe popytu na czynniki. Jaki zwi¡zek ª¡czy korzy±ci
skali i maksymalizacj¦ zysku.

3. Dlaczego zajmujemy si¦ problemem minimalizacji kosztów, przecie» �rmy
maksymalizuj¡ zyski? Jakie warunki musz¡ by¢ speªnione aby koszty byªy
minimalne? Wyprowad¹ analitycznie oraz poka» na rysunku. Przedstaw
intuicj¦. Jaki zwi¡zek ª¡czy korzy±ci skali i funkcja kosztów.

4. Wymie« podstawowe kategorie kosztów i narysuj ich typowy przebieg w
krótkim okresie. Poka» w jaki sposób z krótkookresowych krzywych kosz-
tów otrzyma¢ dªugookresowe krzywe kosztów (w przypadku nieci¡gªego i
ci¡gªego rozmiaru aparatu wytwórczego).

5. W jaki sposób wyznaczamy poda» gaª¦zi w krótkim okresie. Jak wygl¡da
sytuacja pojedynczej �rmy w krótkim okresie (poka» wszystkie mo»liwe
przypadki).

6. W jaki sposób wyznaczamy poda» gaª¦zi w dªugim okresie. Jak wygl¡da
sytuacja pojedynczej �rmy w dªugim okresie. Wyja±nij poj¦cie renty eko-
nomicznej. Poka» w jaki sposób mo»na wyznaczy¢ rent¦ ekonomiczn¡. Co
to jest polityka renty? Podaj jej przykªady.

7. Poka» sytuacj¦ zwykªego monopolisty na rysunku, zaznacz produkcj¦,
cen¦, mar»¦ (narzut) oraz zyski. Poka» zale»no±¢ pomi¦dzy przychodem a
kra«cowym przychodem, krótko uzasadnij.

8. Przypu±¢my, »e monopolista napotyka liniowy popyt. Jak wzrost popytu
na produkty zwykªego monopolisty wpªynie na cen¦, produkt, mar»¦ oraz
zyski? Krótko opisz rysunek.

9. Czy monopol jest efektywny? Poka» na rysunku i krótko uzasadnij. Wy-
ja±nij poj¦cie straty spoªecznej (pustej). Poka» na rysunku i krótko uza-
sadnij.

10. Wyja±nij kiedy mamy do czynienia z monopolem naturalnym. Poka» na
rysunku i krótko uzasadnij. W jaki sposób polityka gospodarcza mo»e
radzi¢ sobie z problemem monopolu naturalnego, uzasadnij.

11. Dlaczego powstaj¡ monopole? Porównaj wielko±¢ produkcji monopolu i
doskonaªej konkurencji. Porównaj ceny i mar»e. Wyja±nij ró»nice.
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12. Wyja±nij poj¦cie ró»nicowania cen I stopnia. Poka» t¦ sytuacj¦ na rysunku.
Co si¦ dzieje z nadwy»k¦ producenta, konsumenta w stosunku do zwykªego
monopolu? Czy alokacja jest wówczas efektywna?

13. Wyja±nij poj¦cie ró»nicowania cen II stopnia. Poka» t¦ sytuacj¦ na ry-
sunku. Co si¦ dzieje z nadwy»k¦ producenta, konsumenta w stosunku do
zwykªego monopolu? Czy alokacja jest wówczas efektywna?

14. Wyja±nij poj¦cie ró»nicowania cen III stopnia. Poka» t¦ sytuacj¦ na ry-
sunku. Co si¦ dzieje z nadwy»k¦ producenta, konsumenta w stosunku do
zwykªego monopolu? Czy alokacja jest wówczas efektywna?

15. Poka» na przykªadzie zjawisko sprzeda»y wi¡zanej. Jak sprzeda» wi¡zana
wpªywa na zyski producentów?

16. Wyja±nij co to s¡ taryfy dwucz¦±ciowe. Poka» na przekªadzie w jakich
sytuacjach mog¡ by¢ stosowane. Jaka jest ich zaleta w porównaniu z
cenami liniowymi?

17. Wyja±nij, w jakich warunkach powstaje i czym charakteryzuje si¦ konku-
rencja monopolistyczna. Odwoªaj si¦ do takich poj¦¢ jak zró»nicowanie
produktu, siªa monopolistyczna, cena vs. koszty kra«cowe i zyski w dªu-
gim okresie.

18. Poka» sytuacj¦ �rmy w równowadze dªugookresowej w konkurencji mo-
noplistycznej monopolisty na rysunku, zaznacz produkcj¦, cen¦, mar»¦
(narzut) oraz zyski. Opisz rysunek.

19. Rozwa» przykªadow¡ gr¦ zwan¡ wojn¡ pªci (zapisz przykªadow¡ macierz
wypªat). Zde�niuj strategi¦ dominuj¡c¡. Czy w tej grze istniej¡ strategie
dominuj¡ce. Zde�niuj równowag¦ Nasha. Znajd¹ wszystkie takie równo-
wagi. Czy istnieje tylko jedna równowaga?

20. Rozwa» przykªadow¡ gr¦ zwan¡ stonog¡ (zapisz przykªadowe drzewko).
Zde�niuj doskonaª¡ równowag¦ Nasha w podgrach (SPNE). Znajd¹ wszyst-
kie takie równowagi. Czy istnieje tylko jedna równowaga?

21. Zde�niuj równowag¦ Cournot dla przypadku dwóch �rm. Zapisz problem
obydwu �rm dla liniowej funkcji popytu i zerowych kosztów. Zilustruj
równowag¦ na rysunku.

22. Zde�niuj równowag¦ Stackelberga dla przypadku dwóch �rm. Zapisz pro-
blem na±ladowcy i lidera dla liniowej funkcji popytu i zerowych kosztów.
Zilustruj równowag¦ na rysunku.

23. Zde�niuj równowag¦ Betranda dla przypadku dwóch �rm, które maja
staªy i tak¡ sam¡ funkcj¦ kosztów (zerowe koszty staªe i koszt kra«cowy
równy c). Znajd¹ równowag¦, wyja±nij mechanizm doj±cia do tej równo-
wagi. Czy alokacja w równowadze Betranda jest efektywna?
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24. Wyja±nij czy mo»liwa jest zmowa w modelu jednookresowym, wytªumacz
intuicyjnie? A w modelu z niesko«czonym horyzontem czasowym?

25. Scharakteryzuj sytuacj¦ rynkow¡ w modelu Cournot wzgl¦dem monopolu
i doskonaªej konkurencji. Jak wygl¡da sytuacja w przypadku zawi¡zania
kartelu.

26. Wyja±nij poni»e poj¦cia oraz wyja±nij w jaki sposób s¡ one sprzeczne ze
standardow¡ teori¡ wyboru konsumenta

(a) efekt oprawy

(b) awersja do straty

(c) prawo maªych liczb

(d) spoªeczne interakcje
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