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Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #4 

 
 

Zad. 1 Firma wybrała poziom produkcji dobra. Po sprawdzeniu wartości krańcowych, firma sprawdza 

wielkości przeciętne odpowiadające jej planom produkcyjnym w krótkim i długim okresie. Warunki 

kosztowe są następujące: LRATC wynosi $12, SRATC wynosi $17 (wynik SRAVC $11 i SRAFC $6). 

W tabeli poniżej zaznacz prawidłową decyzje postępowania firmy przy obu horyzontach dla 

określonego poziomu ceny produktu.  

 

cena Decyzje w krótkim okresie Decyzje w długim okresie 

Produkcja 
przy zysku 

Produkcja 
przy stracie 

Zaprzestanie 
produkcji 

Produkcja 
przy zysku 

Produkcja 
przy stracie 

Wycofanie z 
rynku 

18       

5       

7       

13       

11.5       

 

Zad. 2 Rysunek poniżej przedstawia koszty oraz przychody jakich doświadcza firma operująca na 

doskonale konkurencyjnym rynku. Ile wynosi maksymalny zysk jaki firma może osiągnąć? Ile wynosi 

maksymalna wielkość produkcji jaką może dostarczać na rynek firma by odnosić normalny zysk? 

Zakładając stałe korzyści skali oraz brak barier wejścia ile wyniesie długookresowa cena produktu 

oraz wielkość produkcji? 
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Zad. 3 Rysunek poniżej przedstawia krzywe krótkookresowe dotyczące różnych wielkości dla 

przedsiębiorstwa działającego w warunkach doskonałej konkurencji. 

a. Przy jakiej cenie przedsiębiorstwo wycofa się z rynku? 

b. Przy jakiej cenie firma odnosi zysk normalny (ekonomiczny = 0)? 

c. Który obszar odzwierciedla całkowity koszt stały przy tej cenie? 

d. Przy jakim zakresie cen przedsiębiorstwo zdecyduje się operować na rynku ponosząc stratę w 

krótkim okresie. 

e. Zaznacz krzywą podaży krótkookresowej firmy. 

f. Zakładając stałe korzyści skali oraz brak barier wejścia ile wyniesie długookresowa cena 

produktu oraz wielkość produkcji  

g.  

 
 
Zad. 4 Krzywa kosztów całkowitych w długim okresie dla pewnej firmy obrazowana jest przez 

równanie 𝑻𝑪 = 𝟐𝑸𝟑 − 𝟏𝟔𝑸𝟐 + 𝟔𝟎𝑸, gdzie Q – wielkość wytwarzanej produkcji. Podaj: 
a. Równanie obrazujące odwróconą krzywą podaży przedsiębiorstwa. 
b. Przy jakim poziomie ceny nie będzie zachęt do wejścia nowych firm na rynek ani żadna nie 

będzie skłonna opuścić rynek? Ile wynoszą wówczas zyski ekonomiczne reprezentatywnego 
przedsiębiorstwa? 

c. Załóżmy, iż rynek znajduje się w równowadze, tzn. nie ma ekonomicznych zachęt do 
wchodzenia na rynek ani do opuszczania rynku. Ile wynosi wówczas cena dobra? Załóżmy, iż 
krzywa popytu rynkowego na produkty produkowane w danej gałęzi jest postaci: 𝑫 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 −
𝟏𝟓𝑷 , gdzie 𝑷  – cena produktu. Przyjmując, iż wszystkie firmy w gałęzi są identyczne, ile 
przedsiębiorstw będzie funkcjonowało na rynku? 

 
 
Zad. 5

 
Krzywa przeciętnych kosztów całkowitych przedsiębiorstwa działającego na rynku doskonałej 

konkurencji jest postaci 𝑨𝑻𝑪 = 𝑸𝟐 − 𝟏𝟎𝑸 + 𝟒𝟎, podaj: 
a. przedział cenowy, w którym firma osiąga zyski ekonomiczne, 
b. przedział cenowy, w którym firma zdecyduje się na zaprzestanie produkcji w krótkim okresie, 
c. przedział cenowy, w którym firma będzie kontynuować produkcję w krótkim okresie, ale nie 

pokryje wszystkich kosztów produkcji. 

d. wykonaj polecenie (a),(b) i (c) dla 𝑻𝑪 = 𝑸𝟐 + 𝟏𝟎𝑸 + 𝟏𝟔 
 
 
 
 


