
Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #8 

 
Zad. 1 Rodzaje dóbr 
Odpowiadając na pytania w poniższej tabelce przyporządkuj lokalizację następujących rodzajów dóbr: dobra 
prywatne, monopole naturalne, wspólne zasoby, dobra publiczne. Uzasadnij odpowiedź. Podaj po jednym 
przykładzie każdego rodzaju dóbr. 
 

  Czy dobro jest konkurencyjne? 
  Tak Nie 

Czy dobro jest 
wykluczalne? 

Tak   

Nie   

 
 
Zad. 2 Korzystając z podziału dóbr z zad.1 przyporządkuj do odpowiedniej kategorii następujące rodzaje 
dóbr. Każdą odpowiedź krótko uzasadnij. 
 
bezpieczeństwo zapewniane przez policję, posypywanie dróg piaskiem w zimie, edukacja, drogi gminne, ulice 
w miastach, usługi telekomunikacyjne, kablówka, komputery, płatne drogi o niewielkim natężeniu ruchu, las, 
pieczywo, grzyby w lesie, złoża granitu będącego przedmiotem handlu, zatłoczone płatne autostrady, butelka 
coca-coli 
 
Zad. 3 Rozpatrzmy rynek edukacji wyższej. Załóżmy, że rynek ma charakter jest wolnokonkurencyjny, ale 
konsumpcja „dobra” generuje występowanie pozytywnych efektów zewnętrznych. Przedstaw graficznie 
krzywą popytu i podaży na rynek szkolnictwa wyższego bez żadnych regulacji. Następnie zobrazuj 
występowanie pozytywnych efektów zewnętrznych, określ efektywną ilość dostarczanego „dobra”. Jak rząd 
może doprowadzić do efektywnej alokacji zasobów poprzez wykorzystanie podatków lub dotacji? 
 
Zad. 4 Popyt dwóch konsumentów na korzystanie z parku miejskiego określają następyjące funkcję:  

𝑷 = 𝟏𝟓𝟎 − 𝑸 

𝑷 = 𝟐𝟓𝟎 − 𝑸 
a) Narysuj krzywe popytu dla tych konsumentów. Wytycz krzywą krańcowej korzyści społecznej dla 

parku.  
b) Jeśli koszt krańcowy parku wynosi 𝑷 = 𝟐𝟒𝟎 to ile wynosi optymalna oferowana ilość? 
c) Wyjaśnij dlaczego inne alokacje są mniej efektywne.  

 
Zad. 5 W pewnej wiosce jest 7 mieszkańców, z których każdy ma oszczędności w kwocie $150. Każda osoba 
może przeznaczyć tę kwotę na zakup obligacji rządowych, które generują odsetki w wysokości 10% w ujęciu 
rocznym lub kupić jednorocznego wieprzka, wypuścić do wspólnej zagrody oraz sprzedać po okresie jednego 
roku. Cena jaką uzyskują mieszkańcy ze sprzedaży dwuletniego wieprzka (P) zależy od jego wagi, którą 
nabywa przebywając we wspólnej zagrodzie. Ile przytyje zależy, z kolei, od liczby wieprzków które znajdują 
się w zagrodzie. Mieszkańcy podejmują decyzje inwestycyjne po kolei, decyzja każdego mieszkańca jest 
widoczna dla innych mieszkańców. 

a) Jeśli każdy mieszkaniec samodzielnie decyduje ile zainwestować, ile wieprzków znajdzie się w 
zagrodzie i jaki będzie dochód całej wioski? 

b) Jaka jest optymalna społecznie liczba wieprzków w zagrodzie? Jaki wówczas dochód łączny osiągną 
mieszkańcy wioski? 

c) Ile przeciętnie każdy z mieszkańców skorzysta z rozwiązania z punktu b, zakładając iż korzyści 
społeczne z trzymania optymalnej społecznie liczby wieprzków są równo podzielone? 

 
Liczba wieprzków 
w zagrodzie 

Cena dwuletniego 
wieprzka ($) 

Dochód z 
wieprzka 

Całkowity dochód 
mieszkańców 

1 184   
2 178   
3 173   
4 169   



5 166   
6 163   
7 160   

 
 
 
Zad. 6 Romek i Władek są przyjaciółmi. Dostali się na studia i postanowi wspólnie wynająć mieszkanie. Różni 
ich jedna kwestia. Romek jest nałogowym palaczem, Władek natomiast jest przeciwnikiem palenia. Studenci 
nie zamierzają jednak z tego powodu rezygnować ze wspólnie wynajmowanego mieszkania. Decydują, iż w 
pierwszym roku wynajmu Romek ma prawo palić papierosy w mieszkaniu. W drugim roku wynajmu, 
natomiast, Władek ma prawo oddychać czystym powietrzem w domu. Dla każdego z okresów dokonaj 
następującej analizy: 

a) Przyjemność (korzyść) Romka z palenia papierosów jest warta 900zł. Natomiast przykrość (koszt) 
Władka można oszacować na kwotę 700zł. Przeanalizuj alokację zasobów pomiędzy studentów. Jaki 
będzie wynik społeczny? Jaki będzie wynik prywatny? 

b) Załóżmy, że ktoś z rodziny Romka choruje. Bezpośrednią przyczyną choroba jest wieloletni nałóg 
nikotynowy. Romek pozostaje nałogowym palaczem, ale jego korzyść z palenia papierosów zostaje 
zredukowana do kwoty 500zł. Przeanalizuj alokację zasobów pomiędzy studentów. Jaki będzie wynik 
społeczny? Jaki będzie wynik prywatny? 

c) Czy wynik społeczny w pierwszym i drugim roku uzależniony jest do rozkładu uprawnień pomiędzy 
studentów? 

 
 
W wersji n trzy firmy. 
Zad. 7 Nad rzeką Czystą zlokalizowane są dwie firmy, z których każda rocznie spuszcza do rzeki 100 ton 
ścieków. Koszt zmniejszenia ilości ścieków o 1 tonę rzez firmę A wynosi $20, natomiast dla firmy B jest to 
koszt na poziomie $100. Państwo dąży do zmniejszenia całkowitej ilości ścieków o 60%. 

a) Jaki jest najefektywniejszy sposób osiągnięcia tego celu?  
b) Pierwszy sposób interwencji rządu polega na wprowadzeniu regulacji zmuszającej do obniżenia 

emisji o 60%. Jaki koszt w związku z tym poniesienie firma A, jaki firma B?  
c) Zamiast regulacji ilościowej z punktu a, rząd wydaje zezwolenia umożliwiające każdemu z posiadaczy 

na wyrzucanie 1 tony ścieków. W sumie wydanych zostaje (ile?) zezwoleń? Zezwolenia są 
rozdzielone po równo pomiędzy przedsiębiorstwa. Państwo umożliwia handel zezwoleniami. Załóżmy, 
że cena jednego zezwolenia kształtuje się na poziomie $50. Czy rozwiązanie takie umożliwi 
poniesienie łącznie mniejszego kosztu przez obie firmy w celu redukcji zatrudnienia niż w punkcie a? 
Podaj przykładową alokację zezwoleń, która będzie generowała mniejsze koszty? Kiedy łączne 
koszty będą najniższe? 

d) Która z analizowanych polityk okazała się bardziej efektywna? 
 
 
 


