
Mikroekonomia II: Teoria Producenta

Zadania dodatkowe

1. Przypuśćmy, że mamy nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪e produkcji f(x1, x2) = x
1/4
1 x

1/4
2 .

(a) Narysuj izokwant ↪e reprezentuj ↪ac ↪a y = 1.

(b) Oblicz TRS w punkcie (x1, x2) = (1, 2).

(c) Jakie korzyści skali cechuj ↪a t ↪e funkcj ↪e produkcji?

2. Przedsi ↪ebiorca korzysta z dwóch czynników produkcji (x1, x2) i produkuje zgodnie z funkcj ↪a

produkcji f(x1, x2) = x
1/4
1 x

1/4
2 . Niech ceny czynników produkcji wynosz ↪a, odpowiednio, w1 i

w2 a cena produktu p.

(a) Znajdź wielkości x1 i x2 maksymalizuj ↪ace zysk producenta jako funkcje w1, w2 i p.

(b) Niech w1 = 1
4
, w2 = 1

16
i p = 1. Znajdź x1, x2, y i zysk.

3. Przedsi ↪ebiorca korzysta z dwóch czynników produkcji (x1, x2) i produkuje zgodnie z funkcj ↪a

produkcji f(x1, x2) = x
1/4
1 x

1/4
2 . Niech ceny czynników produkcji wynosz ↪a, odpowiednio, w1 i

w2.

(a) Znajdź iloraz x1/x2 minimalizuj ↪acy koszt producenta.

(b) Znajdź warunkowe funkcje popytu na czynniki produkcji, tj. x1 i x2 minimalizuj ↪ace koszt

produkcji y jednostek produktu.

(c) Znajdź równanie na koszt ca lkowity c(y).

4. Cieszybor jest w laścicielem pralni i może skorzystać z jednej z dwóch metod prania powie-

rzonych mu ubrań. Może prać je r ↪ecznie, co wi ↪aże si ↪e z kosztem sta lym w wysokości 300 z l

rocznie oraz kosztem zmiennym w wysokości 3 z l za sztuk ↪e. Może również dokonać zakupu

pralki automatycznej, co wi ↪aże si ↪e z kosztem sta lym w wysokości 1000 z l rocznie oraz kosztem

zmiennym w wysokości 1 z l za sztuk ↪e.

(a) Zapisz równanie na koszt ca lkowity c(y) dla obu metod prania.

(b) Znajdź i pokaż na odr ↪ebnych rysunkach AC, AVC, AFC i MC dla obu metod prania.

(c) Jeżeli Cieszybor pierze 300 ubrań rocznie, to któr ↪a metod ↪e prania powinien wybrać?

(d) Jeżeli Cieszybor pierze 500 ubrań rocznie, to któr ↪a metod ↪e prania powinien wybrać?

5. Funkcja kosztu ca lkowitego pewnej firmy b ↪ed ↪acej cenobiorc ↪a przyjmuje postać: TC = 3q3 −
6q2 + 28q, gdzie q - wielkość produkcji. Wyznacz:
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(a) MC, AVC, AFC, ATC i narysuj je.

(b) Podaj wzór na krzyw ↪a podaży przedsi ↪ebiorstwa w krótkim i d lugim okresie i zaznacz na

rysunku.

(c) Przy jakim poziomie ceny firma w krótkim okresie wstrzyma produkcj ↪e?

(d) Jaki poziom ceny ukszta ltuje si ↪e w d lugim okresie jeśli firma jest reprezentatywnym

przedsi ↪ebiorstwem w ga l ↪ezi?

(e) Krzywa popytu rynkowego na produkty ga l ↪ezi, w której znajduje si ↪e firma wynosi Q =

190−P . Za lóżmy, że struktura kosztów danej firmy jest reprezentatywna dla wszystkich

firm w ga l ↪ezi. Ile firm b ↪edzie funkcjonowa lo na rynku w d lugim okresie?

6. Monopolista napotyka rynkow ↪a krzyw ↪a popytu postaci Q = 100 − P . Jego krzywa kosztów

krańcowych ma postać: MC = 2Q.

(a) Wyznacz funkcj ↪e przychodu krańcowego monopolisty oraz narysuj krzywe AR, MR i MC.

(b) Oblicz ile jednostek produktu b ↪edzie produkowa l monopolista, po jakiej cenie b ↪edzie

sprzedawa l je na rynku? Ile wyniesie zysk? Zaznacz zysk jednostkowy oraz marż ↪e mo-

nopolisty na rysunku.

(c) Zaznacz na wykresie nadwyżk ↪e konsumenta, nadwyżk ↪e producenta oraz strat ↪e spo leczn ↪a.

Ile wynosz ↪a poszczególne wielkości?

7. Poniższa tabela prezentuje macierz wyp lat firm A i B przy przyj ↪eciu określonych strategii X

lub Y .
B

X Y

A X (5,3) (10,2)

Y (4,5) (7,4)

(a) Wskaż strategi ↪e dominuj ↪ac ↪a dla firmy A, wskaż strategi ↪e dominuj ↪ac ↪a dla firmy B.

(b) Wskaż równowag ↪e Nasha, odpowiedź uzasadnij.

(c) Czy para strategii obrazuj ↪aca równowag ↪e Nasha wyznacza również równowag ↪e w sensie

Pareto? Dlaczego tak/nie?

(d) Dlaczego para strategii (Y,Y) nie jest równowag ↪a Nasha?

8. Tixi i Dixi to dwie konkuruj ↪ace ze sob ↪a firmy produkuj ↪ace batoniki. Krzywa popytu rynkowego

ma postać Q = 200 − P . Firmy nie ponosz ↪a kosztów sta lych zwi ↪azanych z produkcj ↪a, a

przeci ↪etny koszt wyprodukowania jednego batonika jest sta ly i równy dla obu firm i wynosi

AC = 2. Znajdź równowag ↪e rynkow ↪a, tj. wyznacz QT , QD, Q, P , P, PT , PD gdy:

(a) firmy dzia laj ↪a w ramach modelu Cournot
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(b) firmy dzia laj ↪a w ramach modelu Stackelberga (Tixi staje si ↪e przywódc ↪a)

(c) firmy dzia laj ↪a w ramach modelu Bertranda

(d) firmy zawi ↪azuj ↪a kartel.

9. Za lóżmy, że przedsi ↪ebiorstwo dzia la w warunkach monopolu i napotyka na krzyw ↪a popytu

Q = 30 − P i funkcj ↪e kosztu C(Q) = 1
2
Q2.

(a) Znajdź cen ↪e oraz wielkość produkcji maksymalizuj ↪ac ↪a zyski i wynikaj ↪ace z niej zyski.

(b) Sporz ↪adź rysunek. Jaka cena jest optymalna ze spo lecznego punktu widzenia? Oblicz

strat ↪e pust ↪a wynikaj ↪ac ↪a z monopolistycznego zachowania przedsi ↪ebiorstwa. Pokaż na

rysunku nadwyżk ↪e konsumenta i nadwyżk ↪e producenta.

(c) Przypuśćmy, że rz ↪ad na loży l na producenta cen ↪e maksymaln ↪a Pmax = 18. Jaka ilość

dobra b ↪edzie teraz wyprodukowana? Jaki jest teraz zysk przedsi ↪ebiorstwa? Oblicz i

pokaż na rysunku nadwyżk ↪e producenta, nadwyżk ↪e konsumenta i strat ↪e pust ↪a.

(d) Przypuśćmy, że rz ↪ad zamówi l us lugi konsultingowe i chce si ↪e dowiedzieć jaka cena mak-

symalna b ↪edzie maksymalizować  l ↪aczn ↪a nadwyżk ↪e (producenta i konsumenta). Oblicz

jaka powinna być ta cena. Jaka jest teraz strata pusta?

10. Monopolista - dostawca internetu sprzedaje swoje produkty przedsi ↪ebiorstwom i gospodar-

stwom domowym. Funkcja popytu firm to QB = 1000− 2pB, zaś funkcja popytu gospodarstw

domowych to QH = 1500 − 5pH . Koszty dane s ↪a jako C = 100Q, gdzie Q = QB + QH .

(a) Jeżeli dostawca nie może rozróżnić klientów biznesowych od gospodarstw domowych, to

jaka b ↪edzie cena, wielkość sprzedaży i zyski?

(b) Jeżeli monopolista może dyktować inne ceny gospodarstwom domowym, a inne przedsi ↪e-

biorstwom, to jaka b ↪edzie cena, liczba sprzedanych jednostek i zyski?

11. Napster sprzedaje piosenki i wysy la je przez e-mail. Koszt krańcowy wys lania jednej piosenki

wynosi 0. Za lóżmy, że mamy dwa typy użytkowników, studentów charakteryzuj ↪acych si ↪e

odwrócon ↪a funkcj ↪a popytu pS(q) = 160 − q i niestudentów charakteryzuj ↪acych si ↪e odwrócon ↪a

funkcj ↪a popytu pNS(q) = 200 − q (ceny podane s ↪a w groszach).

(a) Narysuj obie krzywe popytu na rysunku.

(b) Za lóżmy, że Napster może rozróżnić swoich klientów jako studentów i niestudentów (np.

sprawdzaj ↪ac legitymacje) i oferować im pakiety piosenek za sta l ↪a cen ↪e roczn ↪a (w formie

“wszystko albo nic”). Jaki pakiet zaproponuje każdej z grup? Jaka b ↪edzie cena pakietu?

(c) Za lóżmy, że Napster nie może rozróżniać użytkowników na studentów i niestudentów. Je-

żeli zaoferuje pakiet 160 piosenek rocznie, to jak ↪a maksymaln ↪a cen ↪e b ↪ed ↪a gotowi zap lacić

studenci?
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(d) Jaka b ↪edzie nadwyżka konsumenta osi ↪agana przez niestudentów, jeżeli b ↪ed ↪a oni mogli

nabyć pakiet 160 piosenek po cenie z punktu (c)?

(e) Jeżeli Napster oferuje pakiety 160 piosenek po cenie z punktu (c), to jak ↪a maksymaln ↪a

cen ↪e może ustalić za pakiet 200 piosenek?

(f) Jeżeli Napster zaoferuje pakiet “studencki” - 140 piosenek rocznie, to jak ↪a maksymaln ↪a

cen ↪e b ↪ed ↪a gotowi zap lacić studenci?

(g) Jak ↪a nadwyżk ↪e konsumenta osi ↪aga niestudent, kupuj ↪ac pakiet “studencki” z punktu (f)

(140 piosenek) za cen ↪e, za któr ↪a kupiliby go studenci?

(h) Jaka jest maksymalna cena jak ↪a może uzyskać Napster za pakiet 200 piosenek, jeżeli

oferuje również pakiet “studencki” 140 piosenek za cen ↪e z podpunktu (f).

(i) Zak ladaj ↪ac, że w populacji s ↪a tylko dwie grupy konsumentów - studenci i niestudenci, i

Napster nie może rozróżniać konsumentów explicite (np. poprzez sprawdzanie legityma-

cji), to wi ↪ekszy zysk osi ↪agnie sprzedaj ↪ac pakiet “studencki” sk ladaj ↪acy si ↪e ze 140 czy 160

piosenek?

12. Za lożmy, że mamy doskonale konkurencyjny rynek, na którym jest n identycznych firm. Każda

z nich posiada technologi ↪e charakteryzuj ↪ac ↪a si ↪e funkcj ↪a kosztów opisan ↪a jako C(q) = 25 + q2.

Odwrócona krzywa popytu to p = 120 −Q, podczas gdy ca lkowita produkcja to Q = nq.

(a) Przestaw sytuacj ↪e pojedynczej firmy na rysunku dla n = 10.

(b) Firmy s ↪a symetryczne. Oblicz ilość produkowanego towaru, cen ↪e i zyski dla n = 10.

(c) Jaka b ↪edzie optymalna liczba firm, wielkość produkcji, ceny i zyski w równowadze d lu-

gookresowej.

13. Za lożmy, że mamy rynek z konkurencj ↪a monopolistyczn ↪a, na którym jest n identycznych

firm. Każda z nich posiada technologi ↪e charakteryzuj ↪ac ↪a si ↪e funkcj ↪a kosztów opisan ↪a jako

C(Qi) = 25 + Qi. Odwrócona krzywa popytu to Qi = 120
n

− (Pi − P ), podczas gdy ca lkowita

produkcja to Q = nQi.

(a) Przestaw sytuacj ↪e pojedynczej firmy na rysunku dla n = 30.

(b) Firmy s ↪a symetryczne. Oblicz ilość produkowanego towaru, cen ↪e i zyski dla n = 30.

(c) Jaka b ↪edzie optymalna liczba firm, wielkość produkcji, ceny i zyski w równowadze d lu-

gookresowej.

14. Znajdź równowagi Nasha w strategiach czystych i mieszanych w nast ↪epuj ↪acych grach:

(a)

Gracz 2

Gracz 1

S1 S2

S1 (4,2) (-5,6)

S2 (-1,5) (0,-2)
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(b)

Gracz 2

Gracz 1

S1 S2

S1 (1,2) (3,0)

S2 (2,1) (1,3)

(c)

Gracz 2

Gracz 1

S1 S2

S1 (2,4) (6,-2)

S2 (3,-3) (-5,-4)

15. Jest poniedzia lkowy poranek, a w czwartek Krystyna ma kolokwium z marketingu. Aby je

dobrze napisać, Krystyna musi si ↪e uczyć 12 godzin. Krystyna nienawidzi uczyć si ↪e marketingu

i najch ↪etniej przek lada laby nauk ↪e na później, niemniej jednak wie, że dwunastogodzinna sesja

z marketingiem w środ ↪e wieczorem b ↪edzie bardzo bolesna. Za lóżmy, że w dniu t funkcja

użyteczności Krystyny z uczenia si ↪e w dniu t i w dniach nast ↪epnych wygl ↪ada nast ↪epuj ↪aco:

U(x1, x2, x3) = −x2
1− 1

2
x2
2− 1

3
x2
3, gdzie x1 oznacza liczb ↪e godzin nauki “dzís”, x2 oznacza liczb ↪e

godzin nauki - “jutro”, x3 oznacza liczb ↪e godzin nauki - “pojutrze”.

(a) Jeżeli Krystyna decyduje w poniedzia lek rano o ilości godzin nauki w poniedzia lek, wto-

rek i środ ↪e, to ile godzin za loży sobie, że b ↪edzie si ↪e uczyć każdego dnia (Wskazówka.

zmaksymalizuj funkcj ↪e użyteczności pod warunkiem (x1 + x2 + x3 = 12)?

(b) Krystyna uświadamia sobie we wtorek rano, że zosta lo jej 10 godzin nauki i podejmuje

decyzj ↪e o dalszej alokacji czasu na wtorek i środ ↪e. Ponieważ w czwartek, po kolokium,

nauka b ↪edzie bezużyteczna, to Krystyna podejmuje decyzj ↪e we wtorek zgodnie z funkcj ↪a

użyteczności U(x1, x2) = −x2
1− 1

2
x2
2 i ograniczeniem x1 +x2 = 10, gdzie x1 oznacza liczb ↪e

godzin nauki “dzís”, x2 oznacza liczb ↪e godzin nauki - “jutro”. Ile godzin b ↪edzie pracować

we wtorek, a ile w środ ↪e? Czy liczby te s ↪a te same, co w podpunkcie (a)? Czy preferencje

Krystyny s ↪a spójne w czasie?

16. Franek i Tomek konsumuj ↪a winogrona (W) oraz sok (S). Zarówno jeden, jak i drugi konsu-

muj ↪a winogrona i sok w stosownych proporcjach - maj ↪a wi ↪ec odpowiednio funkcje użyteczności

uF (W,S) = WS4 i uT (W,S) = W
1
4S. Za lóżmy, że Franek przyniós l na spotkanie 300 wino-

gron i 100 ml soku (jego pocz ↪atkowy zasób wynosi (ωF
W , ωF

S ) = (300, 100)), natomiast Tomek

przyniós l 100 winogron i 100 ml soku (jego pocz ↪atkowy zasób wynosi (ωT
W , ωT

S ) = (100, 100)).

Umieść Franka w lewym dolnym rogu skrzynki Edgewortha oraz W na osi x.

(a) Pokaż na rysunku zasób pocz ↪atkowy i krzywe oboj ↪etności przechodz ↪ace przez ten zasób

pocz ↪atkowy.

(b) Narysuj zbiór alokacji Pareto optymalnych (krzyw ↪a kontraktu) dla tak postawionego

problemu.
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(c) Znajdź ceny i alokacje końcowe w równowadze doskonale konkurencyjnej.
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