
Prawdza/	fałsz	

Popyt	i	podaż	
1. Doskonale konkurencyjny rynek składa się z produktów, które różnią się nieznacznie 

między sobą. 
2. Monopolistyczny rynek ma tylko jednego sprzedawcę. 
3.  Prawo popytu stwierdza, że wzrost ceny towaru zmniejsza popyt na to dobro. 
4. Jeśli jabłka i pomarańcze są substytutami, wzrost ceny jabłek spowoduje zmniejszenie 

zapotrzebowania na pomarańcze. 
5.  Jeśli kluby golfowe i piłki golfowe są dobrami komplementarnymi, wzrost cen klubów 

golfowych zmniejszy popyt na piłki golfowe. 
6.  Jeśli konsumenci spodziewają się, że ceny obuwia wzrosną, nastąpi wzrost popytu na 

buty dzisiaj. 
7.  Prawo podaży stanowi, że wzrost ceny towaru zwiększa ilość dostarczonego tego 

towaru. 
8.  Wzrost cen stali spowoduje przesunięcie podaży samochodów w prawo. 
9.  Gdy cena towaru jest niższa od ceny równowagi, powoduje to nadwyżkę podaży. 
10. Jeśli istnieje niedobór towaru, to cena tego towaru ma tendencję do spadku. 
11. Jeśli ołówki i papier są dobrami komplementarnymi, wzrost ceny ołówków powoduje 

zmniejszenie popytu na papier. 
12.  Jeśli Coca-Cola i Pepsi są substytutami, wzrost ceny Coca-Coli spowoduje wzrost ceny 

i ilości równowagi na rynku Pepsi. 
13.  Postęp w technologii wykorzystywanej do produkcji rolek typu rollerblades ™ 

spowoduje obniżenie ceny równowagi i wzrost ilości równowagi na rynku rolek 
rollerblades ™. 

14.  Jeśli nastąpi wzrost podaży przy jednoczesnym spadku popytu na kawę, na rynku 
kawy spadnie zarówno cena, jak i cena równowagi. 

 

Elastyczność 
15. Wykorzystując metodę punktu środkowego do obliczenia elastyczności potwierdź lub 

zaneguj poniższe stwierdzenie. Jeśli wzrost liczby ołówków z 10 centów do 20 centów 
zmniejsza ilość wymaganą z 1000 ołówków do 500, to popyt na ołówki jest 
elastyczny. 

16. Popyt na opony powinien być mniej elastyczny niż popyt na opony marki Goodyear. 
17. Popyt na aspirynę w tym miesiącu powinien być bardziej elastyczny niż popyt na 

aspirynę w tym roku. 
18.  Elastyczność cenowa popytu definiowana jest jako procentowa zmiana ceny tego 

towaru podzielona przez procentową zmianę żądanej ilości tego towaru. 
19. Jeżeli mieszana elastyczność cenowa pomiędzy dwoma dobrami jest dodatnia, to są 

dobra komplementarne. 
20. Jeżeli popyt na dobro jest nieelastyczny, wzrost jego ceny zwiększy całkowity utarg na 

rynku. 
21.  Zapotrzebowanie na insuline, wydaje się być elastyczne. 



22. Jeżeli krzywa popytu jest liniowa, elastyczność popytu jest stała. 
23. Jeżeli elastyczność dochodowa popytu na przejazd autobusem jest ujemna, to jazda 

autobusem dobrem poślednim. 
24. Podaż samochodów w tym tygodniu prawdopodobnie będzie bardziej nieelastyczna 

niż podaż samochodów w tym roku. 
25. Jeśli elastyczność cenowa podaży dla jeansów wynosi 1,3, wzrost o 1 0 procent ceny 

dżinsów zwiększyłby dostarczoną ilość jeansów o 13 procent. 
26.  Elastyczność dochodowa popytu na przedmioty luksusowe, takie jak diamenty, jest 

większy niż 1. 

Doskonała	Konkurencja	
27. Jedynym wymaganiem, aby rynek był doskonale konkurencyjny, jest aby na rynku 

było wielu kupujących i sprzedających. 
28. Dla firmy doskonale konkurencyjnej dochód krańcowy jest równy cenie towaru, który 

sprzedaje. 
29. Jeśli konkurencyjna firma sprzedaje trzy razy większą ilość produkcji, to jej łączne 

przychody również zwiększa się trzykrotnie. 
30. Firma maksymalizuje zysk, gdy zwieksza produkcję do tego momentu, w którym koszt 

krańcowy jest równy przychodom krańcowym. 
31. Jeżeli koszt krańcowy przekracza przychód krańcowy na obecnym poziomie produkcji, 

firma może zwiększyć zysk, jeśli zwiększy swój poziom produkcji. 
32. Krótkoterminowa krzywa podaży w konkurencyjnej firmie stanowi część krzywej 

kosztu krańcowego, która leży powyżej krzywej przeciętnego kosztu całkowitego. 
33. Długoterminowa krzywa podaży w konkurencyjnej firmie stanowi część krzywej 

kosztów krańcowych, która leży powyżej krzywej przeciętnego kosztu zmiennego. 
34. W perspektywie krótkookresowej, jeżeli cena, jaką firma otrzymuje za towar, 

przekracza średnie koszty zmienne, ale jest poniżej średnich kosztów całkowitych 
produkcji, firma zawiesi produkcję.  

35. Na konkurencyjnym rynku zarówno kupujący, jak i sprzedający są cenobiorcami. 
36. W długim okresie, jeśli ceny jakie  otrzymują firmy za swój  produkt, są poniżej 

średniech całkowitych kosztów produkcji, niektóre firmy wyjdą z rynku. 
37. W krótkim okresie rynkowa krzywa podaży towaru jest sumą ilości dostarczonej przez 

każde przedsiębiorstwo po każdej cenie. 
38. Krótkotrwała krzywa podaży na rynku jest bardziej elastyczna niż długookresowa 

krzywa podaży. 
39. W długim okresie doskonale konkurencyjne firmy mają małe ale dodatnie zyski. 
40. W długim okresie  jeśli firmy są identyczne, nie ma barier wejścia i wyjścia to 

wszystkie firmy na rynku działają w optimum technologicznym.  
41. W długim okresie  jeśli nie ma barier wejścia i wyjścia to wszystkie firmy na rynku 

mają zerowe zyski. 
42. Jeżeli cena towaru wzrośnie powyżej minimalnego średniego całkowitego kosztu 

produkcji (minATC), dodatnie zyski ekonomiczne spowodują wejście nowych firm, 
który obniża cenę do minimalnego średniego kosztu całkowitego produkcji. 
 
 
 



Konsumenci,	producenci	i	efektywność	rynków	

43. 10 dolarów podatku od rękawic baseballowych zawsze podniesie cenę w taki sposób, 
że kupujący płacą za rękawice baseballowe o 10 USD więcej.  

44. Obciążenie podatkiem jest większe po stronie rynku, która jest mniej elastyczna.  
45. Jeśli popyt leki jest nieelastyczny, to ciężar podatku od leków prawdopodobnie 

będzie znacznie większy dla nabywców leków.  
46. Kiedy używamy modelu podaży i popytu do analizy podatku pobranego od 

kupujących, przesuniemy krzywą popytu w górę o wielkość podatku.  
47. Podatek pobrany od kupujących ma taki sam wpływ co podatek o tej samej wielkości, 

który opłaca sprzedawca.  
48. Podatek tworzy klin podatkowy między kupującym a sprzedającym.  
49. Powoduje to wzrost ceny płaconej przez kupującego, spadek ceny otrzymanej przez 

sprzedającego oraz nie ma wpływu na ilość sprzedanego towaru.  


