
�wiczenia 4
Krzysztof Makarski

Minimalizacja Kosztów

1. (na wykªadzie) Firma genealogiczna "Korzenie" produkuje korzystaj¡c z
jednego produktu. Funkcja produkcji f(x) =

√
x.

(a) Ile jednostek x jest potrzebnych do wyprodukowania y jednostek pro-
duktu. Je»eli w = 10 ile b¦dzie kosztowaªo wyprodukowanie 10 jed-
nostek produkcji?

(b) Ile jednostek x jest potrzebnych do wyprodukowania y jednostek pro-
duktu. Je»eli w = 10 ile b¦dzie kosztowaªo wyprodukowanie y jed-
nostek produkcji?

(c) Znajd¹ funkcj¦ kosztów c(y).

(d) Znajd¹ koszt przeci¦tny AC(y) = c(y)
y.

. Jakie korzy±ci skali cechuj¡
funkcj¦ produkcji?

2. Przedsi¦biorca przy wykorzystaniu pracy i maszyn produkuje produkt wy-
korzystuj¡c technologi¦ opisan¡ nast¦puj¡c¡ funkcj¡ produkcji f(L,M) =
4L1/2M1/2, gdzie L oznacza prac¦ a M maszyny.

(a) Przypu±¢my, »e przedsi¦biorca chce wyprodukowa¢ produkt jak naj-
taniej. Znajd¹ formuª¦ na stosunek M/L w optimum.

(b) Znajd¹ zatrudnienie maszyn i pracy, które pozwol¡ w najta«szy mo»-
liwy sposób wyprodukowa¢ 40 jednostek produktu. Koszt pracy wy-
nosi wL = 40, a koszt maszyn wM = 10.

(c) Znajd¹ zatrudnienie maszyn i pracy, które pozwol¡ w najta«szy mo»-
liwy sposób wyprodukowa¢ y jednostek produktu (warunkowe funk-
cje popytu na czynniki.). Znajd¹ funkcj¦ kosztów c(y). Koszt pracy
wynosi wL, a koszt maszyn wM .

Krzywe kosztów

1. My±limir, wªa±ciciel My±limir Autos, sprzedaje u»ywane samochody. Na
zakup samochodu wydaje c zª oraz pªaci b zª rocznie za reklamy w miej-
scowej telewizji kablowej.

(a) Zapisz równanie na koszt caªkowity c(y). Znajd¹ TC, TFC, TV C.

(b) Znajd¹ i poka» na rysunku AC, AV C, AFC i MC.

2. Brat My±limira, Mszczuj, jest wªa±cicielem zªomowiska samochodów. Msz-
czuj mo»e skorzysta¢ z jednej z dwu metod zªomowania samochodów.
Pierwsza wymaga wynaj¦cia prasy hydraulicznej do samochodów, co kosz-
tuje 200 zª rocznie plus 1 zª za ka»dy samochód. Druga wymaga zakupu
ªopaty, co kosztuje 10 zª rocznie i wówczas brat Mszczuja, Miªopij mo»e
zakopa¢ samochód za 5 zª.

1



(a) Zapisz równanie na koszt caªkowity c(y) dla obydwu procesów pro-
dukcji.

(b) Znajd¹ i poka» na odr¦bnych rysunkach AC i MC dla obydwu pro-
cesów produkcji.

(c) Je»eli Mszczuj zªomuje 40 samochodów rocznie, to któr¡ metod¦ po-
winien wybra¢?

(d) Je»eli Mszczuj zªomuje 100 samochodów rocznie, to któr¡ metod¦
powinien wybra¢?

Poda» gaª¦zi

1. Rozwa»my gaª¦¹ doskonale konkurencyjn¡ w dªugim okresie, z du»¡ liczb¡
�rm, które maj¡ jednakowe funkcje kosztów c(y) = y2 + 1, dla y > 0 oraz
c(0) = 0. Krzywa popytu na posta¢ D(p) = 52 − p. (Liczba �rm jest
liczb¡ rzeczywist¡ nieujemn¡).

(a) Znajd¹ dªugookresow¡ krzyw¡ poda» pojedynczego producenta.

(b) Jaka jest minimalna cena po której produkt b¦dzie produkowany w
dªugim okresie?

(c) Znajd¹ cen¦, caªkowit¡ produkcj¦ bran»y, produkcj¦ i zysk pojedyn-
czej �rmy i liczb¦ �rm w dªugookresowej równowadze.

(d) Przypu±¢my, »e krzywa popytu przesuwa si¦ doD(p) = 53−p. Znajd¹
cen¦, caªkowit¡ produkcj¦ bran»y, produkcj¦ i zysk pojedynczej �rmy
i liczb¦ �rm w dªugookresowej równowadze.
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