
Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #1 

 
Popyt i podaż 
 
Zad. 1 Który z wymienionych czynników mógł spowodować przesunięcie krzywej popytu na czerwone 
wino? 

a. Spadek jego ceny 
b. Wzrost cen chmielu, który można uprawiać w tych samych regionach, w których znajdują się 

winnice 
c. Spadek cen surowców, wykorzystywanych w produkcji butelek do wina 
d. Spadek cen piwa 

 
Zad. 2 Dobrami komplementarnymi są: 

a. Samochód i tramwaj 
b. Samochód i bilet tramwajowy 
c. Kosz i piłka do koszykówki 
d. Benzyna i olej napędowy 

 
Zad. 3 Do czynników wpływających na zmianę popytu nie zalicza się: 

a. Potrzeb konsumentów 
b. Dochodów ludności 
c. Liczby nabywców 
d. Preferencji sprzedawcy 

 
Zad. 4 Dobrami niższego rzędu nazywamy te dobra: 

a. Które nie mają bliskich sobie substytutów 
b. Na które maleje popyt w miarę wzrostu dochodów konsumentów 
c. Których zakupy maleją w miarę wzrostu ich cen 
d. Które zostały wadliwie wykonane 

 
Zad. 5 Krzywa podaży nart przesunęła się równolegle w lewo. Który z poniższych czynników mógł 
spowodować to przesunięcie? 

a. Wdrożenie bardziej wydajnej technologii produkowania nart 
b. Wzrost cen nart 
c. Spadek dochodów potencjalnych nabywców nart 
d. Wzrost stawek podatku VAT w cenie nart 

 
Zad. 6 Pogrupuj następujące dobra i usługi w możliwe substytuty i dobra komplementarne. Dane 
dobro może zostać wykorzystane więcej niż jeden raz: 
węgiel, ropa, gaz ziemny, pszenica, kukurydza, ryż, pizza, kiełbasa, deskorolka, łyżwy, gra 
komputerowa, laptop, iPod, telefon komórkowy, sms, email, rozmowa telefoniczna, poczta głosowa 
 
Zad. 7 Popyt i podaż gumy do żucia kształtują się następująco: 

Cena (groszy za opakowanie) Wielkość zapotrzebowania Ilość oferowana 
 (milion sztuk na tydzień) 
20 180 60 
30 160 80 
40 140 100 
50 120 120 
60 100 140 
70 80 160 
80 60 180 

a. Narysuj wykresy charakteryzujące rynek gumy do żucia, oznacz osie, napisz jakie są ilość i 
cena równowagi. 

b. Załóżmy, że cena gumy wynosi 70 groszy za paczkę. Opisz sytuację na rynku. 
c. Załóżmy, że cena gumy wynosi 30 groszy za paczkę. Opisz sytuację na rynku. 
d. Pożar niszczy część fabryk produkujących gumę do żucia, skutkiem czego (popyt/podaż?) 

gumy do żucia (rośnie/spada?) o 40 milionów paczek dla każdej ceny. Korzystając z metody 



trzech kroków wyjaśnij co się dzieje na rynku gumy do życia, zilustruj to na wykresie. 
e. Mam do czynienia z pożarem analogicznym jak w punkcie d. Równolegle dochodzi do wzrostu 

populacji ludzi młodych skutkiem czego następuje również (wzrost/spadek?) (popytu/podaży?) 
na gumę do żucia o 40 milionów paczek tygodniowo przy każdej cenie. Jaki jest nowy punkt 
równowagi na rynku? Korzystając z metody trzech kroków zilustruj zmiany na wykresie. 

 
Zad. 8 Posługując się metodą trzech kroków pokaż skutki następujących zdarzeń na rynku 
bawełnianych bluz. 

a. Susza w Egipcie zniszczyła uprawy bawełny. 
b. Obniżyła się cena skórzanych kurtek. 
c. Wszystkie uniwersytety zaczęły wymagać, aby studenci chodzili na poranne ćwiczenia 

porządnie ubrani. 
d. Skonstruowano nowe, bardziej wydajne maszyny włókiennicze. 

 
Zad. 9 Rozważmy popyt na trzy popularne modele konsoli do gier: Xbox, PS4 oraz Wii. Korzystając z 
metody trzech kroków wyjaśnij wpływ następujących zdarzeń na wielkość zapotrzebowania na gry na 
Xbox oraz wielkość zapotrzebowania na Xbox, ceteris paribus.  

a. Cena Xbox spada. 
b. Ceny PS3 i Wii spadają. 
c. Liczba osób tworzących oraz sprzedających gry na Xbox wzrasta. 
d. Wzrasta dochód konsumentów. 
e. Wzrastają koszty zatrudnienia programistów tworzących gry na Xbox. 
f. Oczekuje się spadku cen gier na Xbox. 
g. Na rynek wchodzi nowa konsola do gier stanowiąca bliski substytut dla Xbox.  

 
Zad. 10 Popyt na masło opisuje funkcja postaci: 120-4p natomiast podaż 2p, gdzie p jest ceną 
mierzoną w PLN za 100kg. Jednostka dobra to 100kg.  

a. Narysuj krzywą popytu i podaży masła.  
b. Napisz równania, dzięki którym można wyznaczyć punkt równowagi. Rozwiąż i wskaż wartości 

w punkcie równowagi. 
Susza w Ohio powoduje (wzrost/spadek?) (popytu/podaży?) plonów o 30 jednostek przy każdej 
cenie. Korzystając z metody trzech kroków: 
c. ponownie wyznacz punkt równowagi na rynku. Zilustruj na wykresie zmiany. 

Zad. 11 Krzywą popytu na lekcje jazdy na nartach opisuje równanie D=100-2p natomiast podaży 
S=3p. 

a. Narysuj krzywe popytu i podaży lekcji jazdy na nartach.  
b. Przy jakich wartościach rynek osiąga poziom równowagi? 

Kampania społeczna promująca zdrowy styl życia doprowadziła do (wzrostu/spadku?) 
(popytu/podaży?) o 20 jednostek. Równolegle w wyniku subsydiowania lekcji (popyt/podaż?)  przy 
każdej cenie (rośnie/spada?) również o 20 jednostek.  

c. Korzystając z metody trzech kroków znajdź cenę i produkt w nowej równowadze. Wyznacz je 
algebraicznie i graficznie. 

 
Zad. 12

*
 Narysuj krzywe popytu i podaży dotyczące produktu Hoop Coli. Przeanalizuj wpływ 

następujących zdarzeń na ilość i cenę równowagi korzystając z metody trzech kroków. Każdy 
przypadek zilustruj na oddzielnym wykresie. 

a. Producent konkurencyjnego napoju na stałe obniża cenę swojego produktu o 20%. 
b. Producent uruchamia nową linię produkcyjną. Ponadto dla każdej linii wprowadza nową 

bardziej wydajną technologię produkcji. 
c. Naukowcy odkryli zdrowotne właściwości stewii, rośliny wykorzystywanej do słodzenia 

produktów żywnościowych. W telewizji prowadzona jest kampania społeczna dotycząca 
prozdrowotnych walorów stewii. Co więcej, wykorzystanie stewii zamiast cukru obniża koszty 
produkcji.  

 
 
 


