
Sprawdzian I, 15.04.2019

Mikroekonomia II - grupa I

Imi ↪e i nazwisko: .......................... .............................. nr albumu:..........................

Imi ↪e i nazwisko ćwiczeniowca: ........................ .............................

Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ↪ek ↪e.

Cz
↪
eść I. Definicje.

1. Wyjaśnij różnice pomi ↪edzy dobrem normalnym a dobrem niższego rz ↪edu. Opisz jak wygl ↪adaj ↪a ich elastyczności.

2. Omów kierunek (znak) i relatywne wielkości efektu substytucyjnego i dochodowego dla dobra normalnego i niższego

rz ↪edu.

Cz
↪
eść II. Zadania.

1. Pokaż w jaki sposb wyprowadzić f. użyteczności z krzywej popytu (wykorzystaj poj ↪ecie nadwyżki konsumenta).
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2. Bronimir (B) i Nas lawa (N) lubi ↪a wino i ksi ↪ażki. Bronimir dysponuje zasobem pocz ↪atkowym 60 ksi ↪ażek oraz 10

butelek wina. Nas lawa dysponuje 20 ksi ↪ażkami i 30 butelkami wina. Nie maj ↪a nic wi ↪ecej i nie handluj ↪a z nikim

innym oprócz siebie. Ich preferencje s ↪a wypuk le i można je zapisać funkcj ↪a: u(x, y) = xy. W skrzynce Edgewortha,

umieść Bronimira w dolnym lewym rogu, Nas law ↪e w górnym prawym rogu.

(a) Pokaż na rysunku zasób pocz ↪atkowy i krzywe oboj ↪etności Bronimira i Nas lawy przechodz ↪ace przez zasób

pocz ↪atkowy.

(b) Znajdź i pokaż na powyższym rysunku wszystkie Pareto optymalne alokacje (takie, w których i Bronimir i

Nas lawa konsumuj ↪a dodatni ↪a ilość każdego z dóbr).

(c) Zak ladaj ↪ac, że ksi ↪ażka jest numeraire, znajdź cen ↪e wina oraz alokacj ↪e w równowadze doskonale konkurencyjnej.

Pokaż t ↪e alokacj ↪e na rysunku.
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Sprawdzian I, 15.04.2019

Mikroekonomia II - grupa IV

Imi ↪e i nazwisko: .......................... .............................. nr albumu:..........................

Imi ↪e i nazwisko ćwiczeniowca: ........................ .............................

Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ↪ek ↪e.

Cz
↪
eść I. Definicje.

1. Przedstaw Twierdzenie Walrasa i jego dowód. Omów znaczenie tego twierdzenia.

2. Wymień i krótko scharakteryzuj elastyczności jakie znasz (i jakie Ci przyjd ↪a do g lowy).

Cz
↪
eść II. Zadania.

1. Pokaż na rysunku i krótko wyjaśnij jak zmienia si ↪e cenowa elastyczność popytu przy liniowej krzywej popytu. Pokaż

na rysunku i krótko wyjaśnij relacj ↪e pomi ↪edzy przychodem a cenow ↪a elastyczności ↪a popytu.
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2. Preferencje Haliny, konsumentki orzechów (x) i truskawek (y), opisane s ↪a nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪a użyteczności u(x, y) =

4
√
x + y. Przypuśćmy, że dane s ↪a px, py oraz m.

(a) Znajdź funkcj ↪e popytu dla obydwu dóbr. Skorzystaj ↪ac z metody mnożników Lagrange’a. Uwzgl ↪ednij rozwi ↪a-

zania brzegowe.

(b) Przypuśćmy, że dochód Haliny wynosi 9 oraz px = 1 i py = 2, znajdź optymalny koszyk, pokaż go na wykresie

z punktu.

(c) Policz, korzystaj ↪ac z definicji, MRS Haliny w nowym punkcie optymalnym. Znajdź nachylenie linii budżetu.

Czy s ↪a one równe? Dla jakich preferencji możliwa jest taka sytuacja i dlaczego? (Wskazówka: Która jest

bardziej stroma?)
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