
Zadanie 1. Uzupeªnij tabelk¦ dotycz¡c¡ zaªo»e« dla ka»dej z podanych struk-
tur rynkowych:

monopol oligopol konkurencja

monopolistyczna

konkurencja

doskonaªa

liczba �rm

rodzaj produktu

wpªyw na cen¦

krzywa popytu

przedsi¦biorstwa

bariery wej±cia /

wyj±cia

warunek

maksymalizacji

zysku

dªugookresowy

zysk

Zadanie 2. Wyznacz korzy±ci skali, funkcje kosztów oraz kosztów przeci¦tnych
dla zadanych funkcji pordukcji. Przymij, »e ceny czynników produkcji to
odpowiednio w1, w2

f(x1,x2) korzy±ci skali funkcja kosztów

przecietnych

funkcja kosztów

min {5x1, x2}
5x1 + x2

5x1x2

x
1/5
1 x

1/5
2

Zadanie 3. Basen Pªywak chce ustali¢ optymaln¡ cen¦ biletu. Miesi¦czny
(staªy) koszt zwi¡zany z wynagrodzeniem obsªugi F = 12000$. Koszt
kra«cowy ka»dego wej±cia wynosi 2. W okolicy jest 500 potencjalnych
klientów. Dla ka»dego z nich, odwrócona funkcja popytu na godziny sp¦-
dzone na basenie w miesi¡cu to p(y) = 25−y, gdzie p oznacza cen¦ wej±cia
na siªowni¦, a y sprzedan¡ ich ilo±¢.

1. Zakªadaj¡c, »e Pªywak jest monopolist¡ oblicz wielko±¢ produkcji
maksymalizuj¡c¡ zysk, cen¦ na rynku i maksymalny zysk w przeli-
czeniu na jednego konsumenta.

2. Poka» na wykresie odwócon¡ funkcj¦ popytu, zysk kra«cowy, opty-
maln¡ wielko±¢ produkcji, cen¦ i zysk w przeliczeniu na jednego kon-
sumenta. Nie zapomnij o uwzgl¦dnieniu kosztow staªych.

3. Czy wynik z poprzedniego podpunktu jest efektywny w sensie Pa-
reto? Je»eli nie, oblicz i poka» na poprzednim wykresie strat¦ spo-
ªeczn¡ w przeliczeniu na jednego konsumenta.
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4. Jaka cena prowadzi do alkoacji efektywnej w sensie Pareta? Jaki
plan dwutaryfowy maksymalizowaªby zysk? (Wskazówka: Wybierz
efektywn¡ cen¦ za wej±cie, a nast¦pnie cen¦ karnetu tak¡ aby przej¡¢
caª¡ nadwy»k¦ konsumenta). Jakie b¦d¡ wówczas zyski Pªywaka z
jednej osoby?

Zadanie 4. W okolicy basenu powstaje miasteczko akademickie. Pojawia sie
500 nowych potencjalnych klientów o funkcji popytu zadanej równaniem
p(y) = 20− y.

1. Je»eli cena jest taka sama na obydwu rynkach, to ile zostanie sprze-
danych wej±¢ na basen? Jaka b¦dzie ich cena i zyski?

2. Pªywak mo»e ustawi¢ ró»n¡ cen¦ na obydwu rynkach, to ile zostanie
sprzedanych wej±c na basen na ka»dym rynku? Jaka b¦d¡ ceny na
obydwu rynkach, zyski?

Zadanie 5. Rynek tanich lotów jest zdominowany przez dwie �rmy Ryanair (R)
i WizzAir (W). Obydwie �rmy korzystaj¡ z podobnej technologii, która
pozwala im na realizacj¦ lotu po koszcie kra«cowum 20$. Dla uproszczenia
zakªadamy, »e �rmy nie ponosz¡ »adnych kosztów staªych. Odwrócona
liniowa funkcja popytu na przeloty to p(y) = 200− y.

1. Znajd» funkcj¦ reakcji �rmy R i �rmy W (oznacz ich wielko±ci pro-
dukcji jako odpowiednio r i w)

2. Znajd¹ cen¦ przelotu na rynku, poziom zagregowanej produkcji i pro-
dukcji ka»dej z �rm w stanie równowagi Cournota. Ile wyniósªby zysk
ka»dej �rm w tej sytuacji?

3. Zaªo»my, »e bilety w WizzAir trzeba kupi¢ z miesi¦cznym wyprzedze-
niem. Czyni to WizzAir przywódc¡ w modelu Stackelberga. Zapisz
problem optymalizacji dla WizzAir i wyznacz cen¦, ilo±c i zyski w
równowadze.

4. Wyznacz równowag¦ w modelu Bertranda,

5. Zaªó»my, »e obie �rmy decyduj¡ si¦ na utworzenie kartelu. Jaki byªby
poziom zagregowanej prodkcji i zysk ka»dej z �rm w takiej sytuacji?
Czy takie rozwi¡zanie opªaca si¦ �rmom? Czy takie rozwi¡zanie jest
stabilne?

Zadanie 6. Funkcja produkcji jest zadana f(x1, x2) = x
1/4
1 x

1/4
2 . Dodat-

kowo przedsiorca ponosi koszt staªy równy 1

1. Znajd¹ jego funkcj¦ kosztów.

2. Je»eli w1 = 1, w2 = 1, znajd¹ i narysuj AC, AV C i MC. Znajd¹ i
narysuj jego dªugookresow¡ funkcj¦ poda»y.

2



3. Krzywa popytu na posta¢ D(p) = 52 − p. (Liczba �rm jest liczb¡
rzeczywist¡ nieujemn¡). Znajd¹ cen¦, caªkowit¡ produkcj¦ bran»y,
produkcj¦ i zysk pojedynczej �rmy i liczb¦ �rm w dªugookresowej
równowadze.

Zadanie 7. Przykªadowe pytania teoretyczne.

1. 1. Dokonaj analizy gra�cznej sytuacji reprezentatywnej �rmy na
rynku:

(a) doskonaªej konkurencja dªugi i krótki okres.

(b) konkurencji monopolistycznej

Zwró¢ uwag¦ na ksztaªt funkcji popytu.

2. Zaznacz przebieg typowych krzywych kosztów kra«cowych, kosztów
przeci¦tnych i przeci¦tnych kosztów zmiennych. Zaznacz krzyw¡ po-
da»y na rynku doskonaªej konkurencji. Czy mo»emy mówi¢ o krzywej
poda»y w przypadku konkurencji monopolistycznej?

3. Przedstaw problem maksymalizacji zysku w krótkim i dªugim okresie,
poka» go na rysunku. Funkcja produkcji ma posta¢ f(x1,x2), gdzie
nakªady czynnika x2s¡ staªe w krótkim okresie. Co to s¡ odwrócone
krzywe popytu na czynniki?

4. Jakie korzy±ci skali wyró»niamy? Przedstaw dwa sposoby na spraw-
dzenie jakimi korzy±ciami skali charakteryzuje si¦ dana funkcja pro-
dukcji. Zaªó», »e funkcji produkcji ma tylko jednen czynnik, f(x).
Jak wyglada jej wykres dla ka»dego z 3 typów korzy±ci skali? Jak
b¦dzie wygl¡daª wykres kosztów przeci¦tnych?.

5. Wyjasnij, kiedy mamy do czynienia z monopolem naturalnym. Poka»
na rysunku i krótko uzasadnij. W jaki sposób polityka gospodarcza
mo»e radzi¢ sobie z problemem monopolu naturalnego, uzasadnij.

6. Poka» sytuacj¦ zwykªego monopolisty na rysunku, zaznacz produkcj¦,
cen¦, mar»¦ (narzut) oraz zyski. Czy monopol jest efektywny? Poka»
na rysunku i krótko uzasadnij.

7. Wyja±nij poj¦cie ró»nicowania cen I, II i III stopnia. Poka» te sytuacje
na rysunkach Co si¦, dzieje z nadwy»k¡, producenta, konsumenta w
stosunku do zwykªego monopolu? Czy która± z tych alokacji jest
efektywna?
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