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Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #2 

 
Zad. 1 Popyt na dobro mające bliskie substytuty jest, w porównaniu z dobrami niemającymi takich 
substytutów: 

a. Bardziej elastyczny. 
b. Mniej elastyczny. 
c. Równie elastyczny. 
d. Nie ma to związku. 

 
Zad. 2 Mieszana cenowa elastyczność popytu na buty skórzane i pastę do butów jest 
prawdopodobnie: 

a. Równa 0 
b. Większa od 0 
c. Mniejsza od 0 
d. Większa od 3 

 
Zad. 3 Trzy krzywe popytu na dobra normalne: D1, D2, D3 mają następujące liczbowe wartości 
cenowej elastyczności popytu: 0,2; 1,0; 1,6. Wzrost ceny o 1% spowoduje wzrost utargu dla: 

a. Tylko D3 
b. D1, D3 
c. D2, D3 
d. Tylko D1 

 
Zad. 4 Poniższa tabela prezentuje popyt na bilety lotnicze z Nowego Jorku do Bostonu zgłaszanego 
przez turystów oraz przedsiębiorców odbywających podróże służbowe. 
 
Cena Wielkość zapotrzebowania 

zgłaszanego przez 
przedsiębiorców 

Wielkość zapotrzebowania 
zgłaszana przez turystów 

$100 4600 3250 
$200 4200 2750 
$300 3800 2250 
$400 3400 1750 
 

a. Oblicz cenową elastyczność popytu zgłaszanego przez przedsiębiorców przy zmianie ceny 
biletów z $200 na $300 (użyj metody punktu środkowego). 

b. Oblicz cenową elastyczność popytu zgłaszanego przez turystów przy zmianie ceny biletów z 
$200 na $300 (użyj metody punktu środkowego). 

c. Która grupa nabywców ma większą co do wartości bezwzględnej cenową elastyczność popytu? 
Wyjaśnij dlaczego tak może być. 

 
Zad. 5 Podaż nieruchomości z dostępem do linii brzegowej, położonych wzdłuż promenady w 
Brighton, jest nieelastyczna, a podaż samochodów – elastyczna. Załóżmy, że wzrost liczby ludności 
podwaja popyt na te oba produkty (oznacza to, że wielkość zapotrzebowania przy poszczególnych 
cenach jest teraz dwa większa niż była).  

a. Co się stanie z ceną równowagi i ilością równowagi? 
b. Cena którego z tych produktów bardziej się zmieni? 
c. Ilość którego z tych produktów bardziej się zmieni? 
d. Co się stanie z całkowitymi wydatkami nabywców na każde z tych dóbr? 

 
Zad. 6 Popyt na leki jest nieelastyczny, a popyt na komputery elastyczny. Załóżmy, że postęp 
technologiczny doprowadził do podwojenia podaży tych obu produktów (oznacza to, że ilość 
oferowana przy poszczególnych cenach jest teraz dwa większa niż była). 

a. Co się stanie z ceną równowagi i ilością równowagi? 
b. Cena którego z tych produktów bardziej się zmieni? 
c. Ilość którego z tych produktów bardziej się zmieni? 
d. Co się stanie z całkowitymi wydatkami nabywców na każde z tych dóbr? 
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Zad. 7 Poniższa tabela prezentuje wydatki gospodarstwa domowego na dobra oraz wielkość dochodu 
w ujęciu tygodniowym. Wypełnij brakujące pola: 

wydatki 

wydatki Udział w domowym 
budżecie 

Dochodowa 
elastyczność 

popytu 

Dobro 
normalne N 
lub dobro 
niższego 
rzędu I 

Rok 1 
Dochód 

100$ 

Rok 2 
Dochód 

200$ 
Rok 1 Rok 2   

Jedzenie 30 50     
Książki 30 70     
Słodycze 25 20     
piwo 15 60     
 
Zad. 8 12% wzrost ceny soku pomarańczowego powoduje spadek w wielkości popytu na sok 
pomarańczowy o 22% oraz wzrost w wielkości popytu na sok jabłkowy o 14%. Oblicz: 

a. Cenową elastyczność popytu na sok pomarańczowy. 
b. Mieszaną elastyczność popytu na sok jabłkowy w odniesieniu do soku pomarańczowego. 
c. Wskazane dobra są komplementarne czy substytucyjne względem siebie? Dlaczego? 

 
 
Zad. 9* Przyjmijmy, że Twój plan popytu na płyty CD jest taki, jak podano w zestawieniu. 
 
Cena (w PLN) Wielkość zapotrzebowania 

(dochód = 10000 PLN) 
Wielkość zapotrzebowania 
(dochód = 12000 PLN) 

8 40 60 
10 32 48 
12 24 40 
14 16 34 
16 8 30 
 

a. Wykreśl krzywą popytu na płyty przy dochodzie równym 10000PLN, na osobnym wykresie 
wykreśl krzywą popytu przy dochodzie równym 12000PLN. 

b. Oblicz cenową elastyczność popytu w sytuacji stopniowego wzrostu ceny płyty od 8PLN do 
16PLN dla obu poziomów dochodu. Jak zmienia się wartość cenowej elastyczności popytu 
wzdłuż krzywej popytu? (zastosuj metodę punktu środkowego) 

c. Oblicz dochodową elastyczność popytu w sytuacji, gdy dochód wzrasta z 10000PLN do 
12000PLN, jeśli cena wynosi (i) 12PLN, (ii) 16PLN. 

 
 



3 
 

Eksperyment ukazujący działanie prawa popytu oraz znaczenia cenowej, dochodowej 
i mieszanej elastyczności popytu 
 
Runda 1: 
 
Jesteś konsumentem dóbr oferowanych do zakupu w sklepie. Twój całkowity dochód wynosi 
$5. W ramach danej rundy musisz wydać go w całości. Możesz kupić dowolną ilość 
produktów, w dowolnej kombinacji, nie musisz kupować każdego rodzaju produktu, ale 
w całości musisz wydać swój dochód. Ceny produktów zostały przedstawione w poniższej 
tabeli. W kolumnie „wielkość indywidualnego zapotrzebowania” wpisz liczbę produktów, 
które chcesz nabyć. Nie wypełniaj kolumny „rynkowa wielkość zapotrzebowania”. 
 
 Wielkość indywidualnego 

zapotrzebowania 
Wielkość rynkowego 
zapotrzebowania 

Puszka coca-coli=$1   
Snickers=$1   
Knoppers=$1   
Karton mleka=$1   
 
Runda 2 
 
W wyniku zmiany czynników o charakterze egzogenicznym (plaga niszcząca plantacje 
orzeszków, powodująca zmniejszenie podaży orzeszków) następuje wzrost ceny jednego 
z produktów – batoników Snickers, ceteris paribus. Wypełnij poniższą tabelę określając 
analogicznie do rundy 1 wielość indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne produkty 
mając do dyspozycji dochód w wysokości $5. 
 
 Wielkość indywidualnego 

zapotrzebowania 
Wielkość rynkowego 
zapotrzebowania 

Puszka coca-coli=$1   
Snickers=$2   
Knoppers=$1   
Karton mleka=$1   
 
Runda 3 
 
W wyniku uwolnienia zapasów magazynowych orzeszków cena batoników Snickers wraca do 
swojego wyjściowego poziomu. Z drugiej strony w wyniku reformy szkolnictwa wyższego 
następuje wzrost wysokości stypendium dla studentów. Skutkiem tego jest wzrost dochodu 
dla każdego studenta z $5 do $8. Analogicznie do poprzednich sytuacji wypełnij poniższą 
tabelę określając wielkość indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne produkty przy 
danych cenach oraz dochodzie na poziomie $8. 
 
 Wielkość indywidualnego 

zapotrzebowania 
Wielkość rynkowego 
zapotrzebowania 

Puszka coca-coli=$1   
Snickers=$1   
Knoppers=$1   
Karton mleka=$1   
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W ustalonych grupach przygotujcie odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1) wykreśl grupową krzywą popytu dla produktu, którego cena zmieniła się w rundzie 2; 
(2 pkt) 

2) wylicz cenową elastyczność popytu dla batoników Snickers i zinterpretuj ją; (2 pkt); 
3) wylicz dochodową elastyczność popytu dla batoników Snickers, zinterpretuj ją oraz 

określ z jakim rodzajem dobra mamy do czynienia (2 pkt); 
4) wylicz mieszaną elastyczność popytu pomiędzy batonikami Snickers a każdym innym 

rodzajem produktu; jakiego typu pary dóbr tworzą batoniki Snickers oraz pozostałe 
produkty? Jak wzrost ceny batoników Snickers wpłynąłby na krzywą popytu na każde 
pozostałe dobro? (4 pkt) 
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Eksperyment ukazujący działanie prawa popytu oraz znaczenia cenowej, dochodowej 
i mieszanej elastyczności popytu 
 
Eksperyment ma na celu wyprowadzenie przez studentów własnej krzywej popytu bazując na 
wyborze konsumenta. Następnie w zależności od zmiany określonych czynników wyznaczana 
jest elastyczność popytu. Studenci mają za zadanie dokonać zakupu w wirtualnym sklepie 
mając podane ceny oraz dochód. W poszczególnych etapach eksperymentu zmianie ulegają 
bądź ceny produktu bądź dochód.  
 
Opis eksperymentu: 
 
W klasie tworzony jest wirtualny sklep, w którym sprzedawanych jest kilka produktów. 
Każdy student dostaje kartkę, na której w zależności od ceny produktów oraz dochodu określa 
wielkość indywidualnego zapotrzebowania. Ilość produktów w sklepie jest nieograniczona 
(nie mogą wystąpić niedobory). Z drugiej strony każdy student posiada taki sam dochód, 
który w całości musi wydać w każdej rundzie. Gra składa się z trzech rund. Pierwsza 
wyznaczona jest przez bazowe wartości cen produktów oraz dochodu. W drugiej rundzie 
zmianie ulega cena jednego z produktów, ceteris paribus. W trzeciej rundzie ceny produktów 
wracają do wyjściowych wartości (z pierwszej rundy), zmianie natomiast ulega dochód 
każdego ze studentów. Każda runda rozgrywana jest niezależnie, tzn. podejmując decyzję 
dotyczącą wielkości zapotrzebowania w drugiej rundzie nie bierzemy pod uwagę decyzji 
z pierwszej rundy, itp. Każda runda „zaczyna się od zera”. 
 
Runda 1: 
 
Jesteś konsumentem dóbr oferowanych do zakupu w sklepie. Twój całkowity dochód wynosi 
$5. W ramach danej rundy musisz wydać go w całości. Możesz kupić dowolną ilość 
produktów, w dowolnej kombinacji, nie musisz kupować każdego rodzaju produktu, ale 
w całości musisz wydać swój dochód. Ceny produktów zostały przedstawione w poniższej 
tabeli. W kolumnie „wielkość indywidualnego zapotrzebowania” wpisz liczbę produktów, 
które chcesz nabyć. Nie wypełniaj kolumny „rynkowa wielkość zapotrzebowania”. 
 
 Wielkość indywidualnego 

zapotrzebowania 
Wielkość rynkowego 
zapotrzebowania 

Puszka coca-coli=$1   
Snickers=$1   
Knoppers=$1   
Karton mleka=$1   
 
Runda 2 
 
W wyniku zmiany czynników o charakterze egzogenicznym (plaga niszcząca plantacje 
orzeszków, powodująca zmniejszenie podaży orzeszków) następuje wzrost ceny jednego 
z produktów – batoników Snickers, ceteris paribus. Wypełnij poniższą tabelę określając 
analogicznie do rundy 1 wielość indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne produkty 
mając do dyspozycji dochód w wysokości $5. 
 
 Wielkość indywidualnego 

zapotrzebowania 
Wielkość rynkowego 
zapotrzebowania 

Puszka coca-coli=$1   
Snickers=$2   
Knoppers=$1   
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Karton mleka=$1   
 
Runda 3 
 
W wyniku uwolnienia zapasów magazynowych orzeszków cena batoników Snickers wraca do 
swojego wyjściowego poziomu. Z drugiej strony w wyniku reformy szkolnictwa wyższego 
następuje wzrost wysokości stypendium dla studentów. Skutkiem tego jest wzrost dochodu 
dla każdego studenta z $5 do $8. Analogicznie do poprzednich sytuacji wypełnij poniższą 
tabelę określając wielkość indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne produkty przy 
danych cenach oraz dochodzie na poziomie $8. 
 
 Wielkość indywidualnego 

zapotrzebowania 
Wielkość rynkowego 
zapotrzebowania 

Puszka coca-coli=$1   
Snickers=$1   
Knoppers=$1   
Karton mleka=$1   
 
W ustalonych grupach (5 – 6 osobowych) przygotujcie odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1) wykreśl grupową krzywą popytu dla produktu, którego cena zmieniła się w rundzie 2; 
(2 pkt) 

2) wylicz cenową elastyczność popytu dla batoników Snickers i zinterpretuj ją; (2 pkt); 
3) wylicz dochodową elastyczność popytu dla batoników Snickers, zinterpretuj ją oraz 

określ z jakim rodzajem dobra mamy do czynienia (2 pkt); 
4) wylicz mieszaną elastyczność popytu pomiędzy batonikami Snickers a każdym innym 

rodzajem produktu; jakiego typu pary dóbr tworzą batoniki Snickers oraz pozostałe 
produkty? Jak wzrost ceny batoników Snickers wpłynąłby na krzywą popytu na każde 
pozostałe dobro? (4 pkt) 

 
 


