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Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #3 

 
Zad. 1 Fiona Trimble jest jedynym sprzedawcą w przemyśle włókienniczym. W ciągu ostatniego roku 
miała przychód w wysokości $55000 oraz koszty w wysokości $27000. Fiona zaangażowała kapitał w 
wysokości $25000 w firmę w danym roku. Gdyby w tym samym czasie pracowała w korporacji jej 
zarobki wyniosłyby $21000. Oblicz następujące wielkości (stopa procentowa wynosiła 10% w tym 
okresie). 

a) Koszt jawny (księgowy) i zysk księgowy. 
b) Koszt ukryty czasu Fiony (koszt alternatywny), koszt ukryty zaangażowania kapitału (koszt 

alternatywny) 
c) Koszt całkowity i zysk ekonomiczny. 

 

Zad. 2 Funkcja kosztu całkowitego jest postaci 𝑻𝑪 = 𝟑𝑸𝟑 − 𝟔𝑸𝟐 + 𝟐𝟖𝑸 + 𝟏𝟎𝟎, gdzie 𝑸 – wielkość 

wytwarzanej produkcji.  

a) Wyznacz funkcję kosztu zmiennego VC, kosztu stałego FC, przeciętnego kosztu całkowitego 
ATC, przeciętnego kosztu zmiennego AVC, przeciętnego kosztu stałego AFC, i kosztu 
krańcowego MC (pochodna).  

b) Narysuj ATC, AVC, AFC oraz MC. (wskazówka: minimum paraboli x = - b/2a) 
 

Zad. 3 Tabela poniżej przedstawia krótkookresowe koszty pewnej firmy. Uzupełnij tabelę. Narysuj 
AFC, AVC, ATC i MC.  
 

produkcja TFC TVC TC AFC AVC ATC MC 

1  8  10    

2  12     4 

3 10  25     

4   27     

5     4   

6     4   

7       5 

8      5,75  

9  48    6,44  

10  70      

 
Zad. 4 Załóżmy, że firma „Kuchcik” produkuje kotlety mielone przy wykorzystaniu kuchni (w stałej 

wielkości) oraz pracy (dla której możliwe są dostosowania wielkości). Wpływ wzrostu liczby 

zatrudnionych pracowników (L) na całkowitą wielkość produkcji (Y) zaprezentowano w tabeli poniżej. 

Cena wynajmu kuchni wynosi 100 PLN za miesiąc a miesięczne wynagrodzenie pracownika to 200 

PLN. 

a) narysuj funkcję produkcji  
b) podaj wzór i wylicz wielkość przeciętnego produktu pracy (APL) oraz produktu krańcowego 

pracy (MPL)  
c) narysuj APL i MPL  
d) uzupełnij tabelę 
e) narysuj ATC, MC. 

 

L Y APL MPL TC FC VC ATC AFC AVC MC 

1 15          

2 29          

3 40          

4 50          

5 58          

6 64          

7 67          

8 68          
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Zad. 5 Tabela poniżej przedstawia krótkookresowe koszty całkowite trzech fabryk produkujących 

luksusowe samochody. Fabryki różnią się wielkością.  

 

Wielkość produkcji 
(dzienna) 

TC mała fabryka ($000) TC średnia fabryka 
($000) 

TC duża fabryka ($000) 

0 35 70 90 

5 90 120 200 

10 140 170 300 

15 180 195 345 

20 220 210 360 

25 300 225 375 

30 420 255 405 

35 595 315 455 

40 880 400 540 

45 1260 585 675 

50 1900 950 900 

55 2750 1430 1265 

60 3900 2400 1800 

a. Wyznacz krzywe kosztu przeciętnego dla każdej fabryki.  

b. Narysuj krzywą SAC dla każdej fabryki na jednym wykresie.  

c. Narysuj krzywą LAC.  

d. Jakie efekty skali występują? 

e. Zakładając, że firma może wybrać przy jakiej wielkości fabryki chce operować w długim okresie, 

który wybór byłby najlepszy przy produkcji 10 samochodów dziennie, jaki przy 40 a jaki przy 60 

samochodach dziennie? 

Zad. 6 Funkcja produkcji rolnika Mścisława, który wynajmuje 20 ha ziemi za 2000 PLN miesięcznie 

ma postać Y = 2N
1/2

, gdzie Y – produkt (ilość ton pszenicy), N – liczba zatrudnionych pracowników. 

Wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi 1000 PLN.  

a. Znajdź funkcje TC, VC, FC, ATC, AVC, AFC oraz MC. Pokaż je na rysunku. Zaznacz na 
rysunku oraz zapisz algebraicznie funkcję obrazującą krzywą podaży przedsiębiorstwa. Czy MC 
przecina ATC i AVC w minimum? Wyjaśnij.  

b. Ile ton pszenicy wyprodukuje rolnik, jeśli cena rynkowa kształtuje się na poziomie 1500zł / tonę, 
ile jeśli 2000zł / tonę? 

c. Załóżmy, że cena rynkowa wynosi 2000zł / tonę a rolnik maksymalizuje swoje zyski. Na 
wykresie zaznacz pole obrazujące zysk całkowity. 

d. Zapisz i rozwiąż problem optymalizacyjny rolnika z wykorzystaniem metody mnożników 
Lagrange’a.  

 

 

 


