
Definicje 

1. Na jakie pytania odpowiada ekonomia? 

2. Co to jest rynek? Co charakteryzuje rynek doskonale konkurencyjny?  

3. Czy rynek doskonale konkurencyjny jest efektywny? Uzasadnij. 

4. Kiedy państwo może usprawnić funkcjonowanie rynku? 

5. Co to jest popyt? Podaj prawo popytu. Jakie czynniki powodują przesunięcie krzywej popytu? 

6. Co to jest podaż? Podaj prawo podaży. Jakie czynniki powodują przesunięcie krzywej podaży? 

7. Podaj definicje dóbr normalnych i dóbr niższego rzędu. Jaką elastycznościa dochodową popytu charakterysują się 
dóbra normalne i dóbra niższego rzędu? 

8. Podaj definicje  dóbr substytucyjnych i dóbr komplementarnych. Jaką elastycznościa krzyżową popytu 
charakterysują się pary dóbr substytucyjnych i dóbr komplementarnych? 

9. Podaj definicje równowagi.  Kiedy mamy do czynienia z nadwyżką popytu? 

10. Jaką rolę pełnią ceny w gospodarkach rynkowych?  

11. Co mierzy elastyczność?  Przy jakiej wartości elastyczności cenowej popytu utarg jest maksymalizowany?  

12. Podaj definicje kosztów jawnych i kosztów ukrytych.  

13. Podaj definicje funkcji produkcji. 

14. Podaj definicje produktu i kosztu krańcowego 

15. Na czym polega malejąca krańcowa produktywność? 

16. Podaj definicje kosztów stałych i zmiennych. Jak wiążą się one z kosztami całkowitymi? 

17. Podaj definicje długiego okresu. 

18. Jak wznaczyć LRATC z SRATC? 

19. Opisz korzyści skali i ich związek z krzywą LRATC.  

20. Co to jest utarg calkowity, utarg przecietny i utarg krańcowy. Jaka zalezność wiąże utarg przeciętny i krańcowy 
firmy działającej na rynku doskonale konkurencyjnym? 

21. Co to jest zysk? Co różni zysk księgowy od zysku ekonomicznego? Jaką zaleznośc pomiedzy MC a MR implikuje 
maksymalizacja zysku? 

22. Jak wyznaczyć długookresową krzywą podaży? 

23. Co to jest koszt utopiony? 

24. Czym jest nadwyżka konsumenta? Jak jest powiązana z krzywą popytu? 

25. Czym jest nadwyżka producenta? Co jest nadwyżką producenta? Jak jest powiązana z krzywą podaży? 

26. Co wiąże efektywność z nadwyżka całkowitą? 

27. Wymień powody zawodności rynku. 

28. Co to jest podatek? Jak wprowadzenie podatku wplywa na ilośc w równowadze i nadwyżę całkowitą? 

29. Jak obciążenie podatkowe jest związane z elastycznością krzywej popytu i podaży? Czy na obciązenie podatkowe 
na rynku doskonale konkurencyjnym ma wplyw to na kogo nałożymy podatek?  

  



Zadania obliczeniowe 

Zad 1. Wskaż za pomocą metody trzech kroków wpływ następujących zdarzeń na cenę i ilość równowagi na rynku herbaty: 

a. Susza niszczy większość upraw herbaty w Azji. 

b. Skonstruowana zostaje maszyna znacznie przyspieszająca proces suszenia herbaty. Równocześnie, następuje wzrost 

dochodów konsumentów (przyjmując, iż herbata jest dobrem normalnym). 

c. Konsumenci oczekują, że w przyszłości ceny herbaty będą wyższe. 

d. Nowe wyniki badań medycznych wskazują, że herbata ma szkodliwe skutki dla zdrowia. 

Zad. 2 Popyt na dobro A zadany jest równaniem 𝑄𝐴  = 8 − 𝑃𝐴  + 0.2𝑀 + 2𝑃𝐵 , gdzie 𝑄𝐴 – ilość dobra A, 𝑃𝐴 – cena dobra A, 
𝑃𝐵 – cena dobra B, M – dochód konsumentów. Niech początkowo 𝑃𝐴 =4 , 𝑃𝐵 =4 i M=50 .  

a. Załóżmy, że 𝑃𝐵 rośnie do 6, przy niezmienionej cenie dobra A i niezmienionym dochodzie. Oblicz metodą punktu 
środkowego elastyczność mieszaną na dobro  

b. Jakimi dobrami są względem siebie dobra A i B? Czy dobra A jest dobrem niższego rzędu? Uzasadnij.  

Zad. 3 Z raportu przedstawionego zarządowi Agory wynika, że wzrost ceny Gazety Wyborczej z 4zł na 4,5zł spowoduje 
spadek sprzedaży z 50 000 do 40 000 egzemplarzy. 

a. Jaka jest cenowa elastyczność popytu na Gazetę Wyborczą, jeżeli elastyczność jest obliczona za pomocą metody 
punktu środkowego? 

b. Jakie są korzyści z używania metody punktu środkowego? 
c. Jeżeli celem zarządu Agory jest maksymalizacja przychodów ze sprzedaży gazety, to czy cena egzemplarza powinna 

wzrosnąć z 4zł do 4,5zł? Dlaczego? Co i w jakim stopniu musiałoby się zmienić, żeby Twoja odpowiedź była inna? 
 

Zad 4. Rozważmy dwa dobra: chleb oraz luksusowe zegarki. Rząd rozważa wprowadzenie podatku w tej samej wysokości na 

obu rynkach. Opisz skutki wprowadzenia podatku na produkt w równowadze, cenę producenta i konsumenta oraz stratę 

pustą (na obu rynkach przyjmij taką samą krzywą podaży). Sporządź osobne wykresy dla obu dóbr. W którym przypadku 

silniej zmieniła się cena producenta, a w którym cena konsumenta? W którym przypadku strata pusta jest większa? 

Wyjaśnij, z czego wynikają te różnice? 

 

Zad 5. Krzywa popytu na piłki do koszykówki przyjmuje postać D(P
D
)=450-6P

D
, natomiast krzywa podaży S(P

S
)=3P

S
, gdzie P – 

jest ceną za jedną piłkę, P
D
 – cena płacona przez konsumentów, P

S
 – cena otrzymywana przez sprzedawców. 

a. Narysuj krzywe popytu i podaży piłek do koszykówki. Przy jakich wartościach rynek osiąga poziom równowagi? 

(wyznacz graficznie i algebraicznie, podaj warunek równowagi). Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta, gdy 

rynek jest w równowadze. Pokaż nadwyżkę konsumenta i producenta na rysunku. 

b. Rząd ustanawia podatek w wysokości $5 za sztukę i nakłada go na konsumentów. Wyznacz nowy punkt równowagi. 

Podaj ceną, którą muszą zapłacić w równowadze konsumenci, podaj cenę jaką w równowadze otrzymają 

sprzedawcy. Ile wynosi ilość równowagi? Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta, stratę pustą oraz przychody z 

opodatkowania, gdy rynek jest w równowadze. Analizy dokonaj algebraicznie i graficznie. 

c. Rząd znosi podatek z punktu (c). Wprowadza nowy podatek, po nałożeniu którego produkcja została ograniczona do 

90 piłek. Znajdź wysokość podatku.  

Zad 6. Całkowity koszt działalności firmy doskonale konkurencyjnej opisuje wzór: 𝑇𝐶( 𝑦 ) = 600𝑦 − 180 𝑦2 + 20 𝑦3 , gdzie 
y – wielkość produkcji.  

a. Podaj wzór określający długookresową funkcję podaży tego przedsiębiorstwa (w postaci p( y ) ). Narysuj funkcję 
podaży zaznaczając wyliczone charakterystyczne wartości. 

b. Przy jakim poziomie ceny nie będzie zachęt do wejścia nowych firm na rynek ani żadna nie będzie skłonna opuścić 
rynek? Ile wynoszą wówczas zyski ekonomiczne reprezentatywnego przedsiębiorstwa? 

c. Czy firma będzie produkować w krótkim okresie, jeśli rynkowa cena jej produktu będzie wynosić 160zł? 
d. Jakie zmiany będą zachodziły w tej gałęzi (doskonale konkurencyjnej), jeżeli cena rynkowa osiągnie 250zł? 

Przedstaw tę sytuację graficznie. 
e. Załóżmy, iż rynek znajduje się w równowadze, tzn. nie ma ekonomicznych zachęt do wchodzenia na rynek ani do 

opuszczania rynku. Ile wynosi wówczas cena dobra? Załóżmy, iż krzywa popytu rynkowego na produkty 
produkowane w danej gałęzi jest postaci: D=240-16P, gdzie P – cena produktu. Przyjmując, iż wszystkie firmy w 
gałęzi są identyczne, ile przedsiębiorstw będzie funkcjonowało na rynku? 

 



 

 

 

 


