
�wiczenia 4
Krzysztof Makarski

Technologia

1. (na wykªadzie) Miluchna uprawia ró»e. Je»eli L oznacza ilo±¢ godzin pracy
któr¡ ona wykonuje, a T obszar ziemi pod upraw¦, to jej produkcja dana
jest wzorem f(L, T ) = L0,5T 0,5 kwiatów ró»y.

(a) Narysuj izokwant¦ reprezentuj¡c¡ 4 kwiaty ró»y.

Izokwanta (krzywa jednakowego produktu) to krzywa przedstawia-
j¡ca wszystkie kombinacje dwóch czynników wytwórczych pozwala-
j¡ce osi¡gn¡¢ dany rozmiar produkcji. (odpowiednik krzywej obojet-
no±ci w problemie konsumenta)

4 = L0,5T 0,5

Znajd¹my T jako funkcj¦ L, w pierwszym kroku podnosimy rownanie
opisuj¡ce izokwante do drugiej pot¦gi otzymuj¡c

16 = LT

T = 16/L

(b) Jakie korzy±ci skali cechuj¡ t¦ funkcj¦ produkcji? Szukamy odpo-
wiedzi na pytanie jak skaluje si¦ produkcja kiedy skalujemy czynniki
produkcji?

f(λL, λT ) = (λL)0,5(λT )0,5 = λ0.5L0.5λ0.5T 0.5 = λL0.5T 0.5 = λf(L, T )

Mamy staªe ko»yski. Produkcja ro±nie proporcjonalnie, Zwiekszenie
nakªadów λ krotnie prowadzi do zwiekszenia produkcji λ1 razy. skali.

(c) W krótkim okresie ilo±¢ ziemi jest staªa. Narysuj krzyw¡ pokazuj¡c¡
produkcj¦ Miluchny w zale»no±ci od jej wkªadu pracy, je»eli dyspo-
nuje ona 1 jednostk¡ ziemi. Jak nazywamy w ekonomii nachylenie
tej krzywej? Czy krzywa ta staje si¦ bardziej czy mniej stroma wraz
ze wzrostem ilo±ci pracy?

1



Nachylenie tej krzywej nazywamy kra«cow¡ produktywno±ci¡ pracy.
Krzywa staje si¦ coraz mniej stroma (malej¡cy kra«cowy produkt
pracy).

(d) Narysuj wykres pokazuj¡cy kra«cowy produkt pracy.

(e) Przypu±¢my, »e ziemia pod upraw¦ ro±nie do 4. Na rysunku do (c)
narysuj now¡ funkcj¦ produkcji, a na rysunku do (d) nowy kra«cowy
produkt pracy.

2



Maksymalizacja Zysku

2. Rozwa»my przedsi¦biorstwo wykorzystuj¡ce jeden czynnik produkcji x do
produkcji y. Proces produkcyjny opisany jest nast¦puj¡c¡ funkcj¡ pro-
dukcji f(x) = 16

√
x. Produkt kosztuje 100 zª, a czynnik produkcji 100

zª.

(a) Zapisz problem maksymalizacji zysku.

Zyski s¡ zde�niowane jako przychody (py = pf(x)) minus koszty
(wx). Firma wybiera optymalny nakªad czynnika produkcji.

max
x
pf(x)− wx

u nas p = 100 i w = 100.

(b) Znajd¹ wielko±ci y, x maksymalizuj¡ce zysk. Ile b¦dzie wynosiª zysk
w optimum? Poka» na wykresie.

Standardowo zaczynamy od warunków pierwszego rz¦du:

pf ′(x)− w = 0

Sprowadza nas to do warunku optymalno±¢: warto±c kra«cowego produktu
czynnika produkcji jest równa jego cenie

pf ′(x) = w

100 · 16 · 0.5x−0.5 = 100

8x−0.5 = 1

x = 64

y = 128

π = 100 · 128− 64 · 100 = 6400

Na rysunku umieszczamy funkcje produkcji i szukamy stycznej do niej krzy-
wej izozysku (porównaj rys 19.1 wykªad 6).
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