
Ćwiczenia 2 zadania dodatkowe

Krzysztof Makarski

1 Metoda mnożników Lagrange’a i wybór konsumenta

1) Dla zadanych problemów maksymalizacji i podanych ograniczeń podaj funkcje Lagrange’a, warunki

pierwszego rz ↪edu (pochodne) oraz kandydatów (pary x i y) na rozwi ↪azania.

Problem Ograniczenie Funkcja Lagrange’a Warunki pierwszego rz ↪edu Rozwi ↪azanie (x, y)

xy x2 + y2 = 1

4x2 + y x+ y = 2

x+ y x+ 2y = 10

ax+ y x+ 2y = 10

ax+ y x+ by = 10

xy x+ 2y = 16

x2/3y1/3 x+ 5y = 15

xayb αx+ βy = m

2) Artur lubi mas lo orzechowe (x) i zielony groszek konserwowy (y). Funkcj ↪e użyteczności Artura

możemy opisać równaniem u(x, y) = xαy1-α,gdzie α ∈ (0, 1). Cena mas la orzechowego wynosi px

, a cena groszu wynosi py. Jego dochód wynosi m. Wskaż optymalny koszyk Artura. Zacznij od

narysowania ograniczenia budżetowego i przyk ladowej krzywej oboj ↪etności. Czy w tym zadaniu

konieczne jest sprawdzanie rozwiań brzegowych?

3) Julia lubi mas lo wísnie (x) i czereśnie (y). Funkcj ↪e użyteczności Julii możemy opisać równaniem

u(x, y) = ax + y,gdzie a ∈ (1,+∞). Cena wísni wynosi px , a cena czereśni wynosi py. Jej

dochód wynosi m. Wskaż optymalny koszyk Julii. Zacznij od narysowania ograniczenia budżeto-

wego i przyk ladowej krzywej oboj ↪etności. Czy w tym zadaniu konieczne jest sprawdzanie rozwiań

brzegowych?

2 Funkcja użyteczności a popyt

4) Znajdź funkcj ↪e popytu Artura. Czy popyt na mas lo zależy od ceny groszku? Narysuj popyt na

mas lo dla dochodu m̄.

5) Znajdź funkcj ↪e popytu Julii. Czy popyt na wísnie zależy od ceny czereśni?

3 S lucki

6) W grudniu 2017 dochód Artura wynosi l 300. Cena mas la orzechowego wynosi px = 10 , a cena

groszu wynosi py = 2. W marcu 2018 mas lo orzechowe kosztuje 15, cena groszku i dochód Artura
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pozostaj ↪a bez zmian. Parametr α w jego funkcji użyteczności wynosi 1/3. W zadaniu skorzystaj

z ogólnych zależności wyznaczonych w zadaniu 2)

1. Zaznacz na wykresie optymalny grudniowy koszyk Artura.

2. Ile musia lby wynosić dochód Artura w marcu, aby by lo go stać na ten sam koszyk?

3. Jaki koszyk wybra lby Artur przy tym hipotetycznym poziomie dochodu? Zaznacz go na

rysunku z punktu 1.

4. Jaki koszyk wybierze Artur w marcu przy za lożeniu, że jego dochód nadal wynosi 300.

5. Wskaż efekt substytucyjny i dochodowy.

7) W lipcu 2017 dochód Julii wynosi l 420. Cena wísni wynosi px = 10 , a cena czereśni py = 15. W

lipcu 2018 czereśnie kosztuj ↪a 5, cena wísni i jej dochód si ↪e nie zmieniaj ↪a. Parametr a w jej funkcji

użyteczności wynosi 2. W zadaniu skorzystaj z ogólnych zależności wyznaczonych w zadaniu 3)

1. Zaznacz na wykresie optymalny koszyk Julii w 2017

2. Ile musia lby wynosić dochód Julii w 2018 roku, aby by lo j ↪a stać na ten sam koszyk?

3. Jaki koszyk wybra laby Julia przy tym hipotetycznym poziomie dochodu? Zaznacz go na

rysunku z punktu 1.

4. Jaki koszyk wybierze Julia w 2018 roku przy za lożeniu, że jej dochód nadal wynosi 420.

5. Wskaż efekt substytucyjny i dochodowy.

4 Popyt rynkowy

8) Dla każdej z podanych krzywych popytu wyznacz odwrócon ↪a krzyw ↪a popytu

Krzywa popytu Odwrócona krzywa popytu

D(p) = 60− p
D(p) = a− bp

D(p) = max{10− 2p, 0}
D(p) = 40p−2

D(p) = 100/
√
p

lnD(p) = 10− 4p

lnD(p) = ln a− b ln p

9) Funkcja popytu hodowców psów na elektryczne polerki zadana jest równaniem Qh = max{200−p, 0},
funkcja popytu w laścicieli zwierz ↪at domowych ma postać Qd = max{90− 4p, 0}

1. Narysuj funkcje popytu hodowców i w laścicieli

2. Na tym samym wykresie naszkicuj funkcje popytu rynkowego
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3. Dla jakiej ceny p∗ funkcja popytu si ↪e “zagina”?

4. Jakim wzorem jest opisany popyt dla cen p > p∗
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