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Zad. 1 Profesor Bong właśnie napisał pierwszy podręcznik w Punk Economics, W górę po izokwancie. Badania rynku 

sugerują, że krzywa popytu dla tej książki jest zadana równaniem Q = 2000-100 P, gdzie P jest jego ceną. 
Koszt złożenia książek do druku to 1000. Ten koszt jest konieczny, zanim możliwe będzie wydrukowanie 
jakichkolwiek kopii. Oprócz kosztów złożenia książki, druk każdej kopii kosztuje tylko 4 dolary za książkę. 

a. Łączna funkcja przychodów dla książki profesora Bonga to TR (Q) = 
b. Funkcja całkowitego kosztu produkcji książki profesora Bonga to C (Q) = 
c. Funkcja krańcowych przychodów jest MR (Q) =,  
d. Funkcja kosztu krańcowego to MC (Q) =  
e. Jeżeli profesor Bong maksymalizuje zysk to powinien sprzedać, Q * = 

 
Zad. 2 Poniższy rysunek przedstawia krzywe kosztów oraz przychodów monopolisty.  

 Zaznacz na wykresie: 
a. wielkość produkcji maksymalizującą zysk (Q*),  
b. cenę którą monopolista powinien wybrać, aby sprzedawać swoje produkty (P*),  
c. zakreskuj pole obrazujące poziom zysków odpowiadający danemu  poziomowi produkcji. 

 

 
 
 
 
Zad. 3 Krzywe przychodu przeciętnego oraz kosztu przeciętnego monopolisty obrazują funkcje: 

𝐀𝐑 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 − 𝟒𝐐 

𝐀𝐂 = 𝟒𝟎𝟎
𝐐⁄ + 𝟑𝟎𝟎 − 𝟒𝐐 + 𝟑𝐐𝟐 

a. Podaj wzór na krzywą popytu monopolisty. 
b. Podaj wzór na krzywą przychodów całkowitych. 
c. Podaj wzór na krzywą przychodów krańcowych. 
d. Podaj wzór na krzywą kosztów całkowitych. 
e. Ile wynoszą całkowite koszty stałe? 
f. Podaj wzór na krzywą kosztów krańcowych. 
g. Przy jakiej wielkości produkcji maksymalizowany jest zysk? 
h. Ile wynosi wówczas cena? 
i. A ile koszt przeciętny? 
j. Ile wynosi średni zysk przy tej wielkości produkcji? 
k. Ile wynosi całkowity zysk przy tej wielkości produkcji? 

.
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Zad. 4. Ferdynand Obślizgły napisał właśnie nową książkę "Orgia w chlewie". Jego wydawca Graw 
McSwill ocenia, że popyt na jego książkę w USA jest dana Q 1 =50,000-2,000 P 1 , gdzie P 1 - cena w 
USA wyrażona dolarze amerykańskim. A popyt w UK Q 2 =10,000-500 P 2 , gdzie P 2 - cena w UK 
wyrażona w dolarze amerykańskim. Jego wydawca ma funkcję kosztów (wyrażoną w dolarze 
amerykańskim) C( Q ) =$50,000+$2Q , gdzie Q całkowita produkcja na obydwa rynki.  

a. Jeżeli McSwill może ustawić różną cenę na obydwu rynkach, to ile zostanie 
wyprodukowanych książek na każdym rynku? Jaka będą ceny na obydwu rynkach, zyski?  

b. Jeżeli cena jest taka sama na obydwu rynkach, to ile zostanie wyprodukowanych książek? 
Jaka będzie ich cena i zyski? 

 
Doskonała konkurencja vs monopol 

 
Zad. 5. Na podstawie wykresu policz:  

 

a) nadwyżkę konsumenta dla rynku doskonałej konkurencji 

b) nadwyżkę konsumenta dla monopolu   

c) zysk monopolisty  

d) stratę pustą z tytułu działania monopolu 

e) Wyjaśnij dlaczego alokacja zasobów w monopolu jest społecznie nieoptymalna? 

 
zad. 6 Funkcja produkcji rolnika Mścisława, który wynajmuje 20 ha ziemi za 2000 PLN miesięcznie ma 
postać Y = 2N

1/2
, gdzie Y – produkt (ilość ton pszenicy), N – liczba zatrudnionych pracowników. 

Wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi 1000 PLN.  
 Załóżmy, że rolnik operuje na rynku doskonale konkurencyjnym. 
a. Znajdź funkcje TC, VC, FC, ATC, AVC, AFC oraz MC. Pokaż je na rysunku. Zaznacz na 

rysunku oraz zapisz algebraicznie funkcję obrazującą krzywą podaży przedsiębiorstwa. Czy 
MC przecina ATC i AVC w minimum? Wyjaśnij.  

b. Ile ton pszenicy wyprodukuje rolnik, jeśli cena rynkowa kształtuje się na poziomie 1500zł / 
tonę, ile jeśli 2000zł / tonę? 

c. Załóżmy, że cena rynkowa wynosi 1500zł / tonę a rolnik maksymalizuje swoje zyski. Na 
wykresie zaznacz pole obrazujące zysk całkowity. 

 
 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. 
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