
Poni»ej mamy tabel¦ opisuj¡c¡ ceny i popyt zgªoszony przez Jacka w 3 przy-
padkach (aby znale¹¢ dochód policz z cen i wyboru).
Sytuacja p1 p2 p3 x1 x2 x3

A 1 2 8 2 1 3
B 4 1 8 3 4 2
C 3 1 2 2 6 2

Ceny\Wybór A B C
A 28
B
C

(a) Wypeªnij powy»sz¡ tabel¦, umieszczaj¡c w kolumnie i i wierszu j wydatki
na koszyk i po cenach j.
(b) Je»eli w jaki± koszyk jest bezpo±rednio jawnie preferowany do koszyka w
danym polu, to umie±¢ przy wielko±ci wydatków w tym polu symbol ∗, a je»eli
jaki± koszyk jest po±rednio jawnie preferowany do koszyka w danym polu to
umie±¢ w tym polu symbol (∗).
(c) Czy nasz konsument naruszyª WARP?
(d) Czy nasz konsument naruszyª SARP?

Celina konsumuje wtyczki do uszu x i reszt¦ y. Funkcja u»yteczno±ci jest

dana za pomoc¡ u(x, y) = 100x− x2

2 + y.
(a) Znajd¹ odwrócon¡ funkcje popytu na wtyczki do uszu?
(b) Je»eli px = 50, ile wtyczek Celina skonsumuje?
(c) Je»eli py = 80, ile wtyczek Celina skonsumuje?
(d) Policz zmian¦ u»yteczno±ci przy zmianie ceny z 50 do 80?
(e) Policz zmian¦ nadwy»ki konsumenta (mierzonej przy wykorzystaniu krzywej
popytu), po zmianie ceny z 50 do 80?

Popyt na ±ledzia jest dany nast¦puj¡cym wzorem D(P ) = 200− 5P a poda»
S(P ) = 5P .
(a) Znajd¹ cen¦ równowagi i wielko±¢ produkcji w równowadze. Poka» na ry-
sunku.
(b) Przypu±¢my, »e na producentów ±ledzia naªo»ony jest 2$ podatek za ka»dego
sprzedanego ±ledzia. Znajd¹ PD, PS oraz wielko±¢ produkcji. Poka» na rysunku.
(c) Przypu±¢my, »e podatek naªo»ony jest na konsumentów ±ledzia (zamiast pro-
ducentów), znajd¹ PD, PS oraz wielko±¢ produkcji. Poka» na rysunku.
(d) Policz strat¦ pust¡ (spoªeczn¡) z tytuªu podatku. Poka» t¡ strat¦ na ry-
sunku.

Jarogniew ma funkcj¦ u»yteczno±ci postaci U(c1, c2) = cα1 c
1−α
2 , α < 0, 5. Ozna-

czamy dochód w pierwszym jako m1, w okresie drugim m2,a stopa procentowa
r.

1. Zapisz ograniczenie bud»etowe w warto±ci obecnej. Ile wynosi cena kon-
sumpcji dzi±, jutro? Wska» numeraire.

2. Zapisz ograniczenie bud»etowe w warto±ci przyszªej. Ile wynosi cena kon-
sumpcji dzi±, jutro? Wska» numeraire.

3. Znajd¹ funkcj¦ popytu na c1 i c2 Jarogniewa.
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4. Jak zmiana stopy procentowej wpªynie na dzisiejsz¡ konsumpcj¦ i oszcz¦d-
no±ci Jarogniewa.

5. W dalszej cz¦±ci przypu±¢my »e m1 = 2000, m2 = 1100, oraz r = 10%.
Narysuj ograniczenie bud»etowe.

6. Policz warto±¢ obecn¡ i przyszª¡ dochodu.

7. Przyjmij, »e α = 0, 5. Znajd¹ optymalny koszyk. Czy Jarogniew jest
po»yczkodawc¡ czy po»yczkobiorc¡. Poka» optymalny koszyk na rysunku.

8. Jak zmieni si¦ optymalny koszyk, je»eli stopa procentowa wzro±nie do 20%.
Znajd¹ nowy optymalny koszyk i poka» go na rysunku.

1. Miluchna uprawia ró»e. Je»eli L oznacza ilo±¢ godzin pracy któr¡ ona
wykonuje, a T obszar ziemi pod upraw¦, to jej produkcja dana jest wzorem
f(L, T ) = L0,5T 0,5 kwiatów ró»y.

• Narysuj izokwant¦ reprezentuj¡c¡ 4 kwiaty ró»y.

• Znajd¹ TRS w punkcie (4, 4).

• Jakie korzy±ci skali cechuj¡ t¦ funkcj¦ produkcji?

• W krótkim okresie ilo±¢ ziemi jest staªa. Narysuj krzyw¡ pokazuj¡c¡
produkcj¦ Miluchny w zale»no±ci od jej wkªadu pracy, je»eli dyspo-
nuje ona 1 jednostk¡ ziemi. Jak nazywamy w ekonomii nachylenie
tej krzywej? Czy krzywa ta staje si¦ bardziej czy mniej stroma wraz
ze wzrostem ilo±ci pracy?

• Narysuj wykres pokazuj¡cy kra«cowy produkt pracy.

• Przypu±¢my, »e ziemia pod upraw¦ ro±nie do 4. Na rysunku do (c)
narysuj now¡ funkcj¦ produkcji, a na rysunku do (d) nowy kra«cowy
produkt pracy.

2. 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.
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(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.

3. Nowo powstaªe wesoªe miasteczko rozwa»a strategi¦ cenow¡. Mened»e-
rowie spodziewaj¡ si¦ 1000 ludzi dziennie, a ka»da osoba zgªasza popyt
na y = 50 − 50p przejazdów w wesoªym miasteczku, gdzie p− cena za
przejazd. Dla uproszczenia zakªadamy, »e koszt kra«cowy wynosi 0.

(a) Jaka b¦dzie maksymalizuj¡ca zysk cena przejazdu? Ile przejazdów
typowy konsument wybierze? Jaki b¦dzie zysk wesoªego miasteczka
z jednej osoby?

(b) Jaka jest Pareto efektywna cena przejazdu?

(c) Jaki plan dwutaryfowy maksymalizowaªby zysk? (Wskazówka: Wy-
bierz efektywn¡ cen¦ za przejazd, a nast¦pnie cen¦ z wej±cie tak¡ aby
przej¡¢ caª¡ nadwy»k¦ konsumenta). Jakie b¦d¡ wówczas zyski?

Stonoga
Rozwa»my nast¦puj¡c¡ gr¦: Gracz 1 dostaje 1zª, je»eli przyjmie gra si¦ ko«czy,
je»eli odmówi Gracz 2 dostaje 2zª, je»eli przyjmie gra si¦ ko«czy, je»eli odmówi
Gracz 1 dostaje 4 zª itd. a» do 64 zª, kiedy gra si¦ ko«czy bez wzgl¦du na to
czy odpowiedni Gracz przyjmie ofert¦ czy nie.

Zde�niuj doskonaª¡ równowag¦ Nasha w podgrach (SPNE). Znajd¹ wszyst-
kie takie równowagi. Czy istnieje tylko jedna równowaga?

Jastrz¡b i Goª¡b.
Gracz #1
Jastrz¡b Goª¡b

Gracz #2 Jastrz¡b (-2-2) (4,0)
Goª¡b (0,4) (2,2)
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