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Mikroekonomia I 
Ćwiczenia #6 

 
Efektywność 

 
 
Zad. 1 Koszt produkcji domowych urządzeń stereofonicznych zmniejszył się 
w ostatnich dziesięcioleciach. Rozważmy pewne konsekwencje tego spadku kosztu. 

a) Za pomocą wykresów popytu i podaży pokaż wpływ spadku kosztów produkcji na cenę i 
sprzedawaną ilość domowych urządzeń stereofonicznych. 

b) Na tym samym rysunku pokaż, co się stanie z nadwyżką konsumenta i nadwyżką producenta. 
c) Załóżmy, iż podaż produktu jest bardzo elastyczna. Kto bardziej skorzysta na obniżce kosztów 

produkcji? Czy społeczeństwo ogółem zyska czy straci? 
 
Zad. 2  Załóżmy, że krzywa popytu jest postaci 𝑄" = 	180 − 𝑃, a krzywa podaży 𝑄* = 	20 + 𝑃.  

a. Wyznacz punkt równowagi. 
b. Rząd nakłada podatek w wysokości $20 za jednostkę dobra na konsumentów. Jaka będzie 

cena płacona przez konsumentów, jaką cenę otrzymają sprzedawcy dobra? 
c. Wyznacz nadwyżkę konsumenta przed i po nałożeniu podatku. 
d. Jeśli podatek zostałby nałożony na sprzedawców zamiast na konsumentów, czy zmieniłoby to 

odpowiedź na pyt z punktu b? Uzasadnij odpowiedź. 
 
Zad. 3 Krzywą popytu na lekcje jazdy na nartach opisuje równanie 𝑫(𝑷𝑫) = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝑷𝑫  natomiast 
podaży - 𝑺(𝑷𝑺) = 	𝟑𝑷𝑺. 

a. Narysuj krzywe popytu i podaży lekcji jazdy na nartach.  
b. Przy jakich wartościach rynek osiąga poziom równowagi? 
c. Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta, gdy rynek jest w równowadze. 
d. Podatek w wysokości 10$ za lekcję zostaje nałożony na konsumentów. Napisz równanie 

ukazujące relację między ceną płaconą przez nabywcę a otrzymywaną przez dostawców. 
Przedstaw warunek równowagi oraz wyznacz ceny i ilość równowagi. 

e. Na rysunku z poprzedniego punktu zaznacz: nadwyżkę konsumenta i producenta, wpływy z 
podatków i stratę pustą.  

f. Co się wydarzy, jeśli subsydium w wysokości 5$ zostaje przyznane instruktorom jazdy na 
nartach za jedną lekcją (przy utrzymaniu podatku nałożonego na kursantów)? Przedstaw 
sytuacje na rysunku. Wyznacz ilość w równowadze oraz cenę płaconą przez konsumentów. Ile 
za każdą jednostkę dostają producenci? 

g. Ile musiało wynieść by subsydium by rynek wrócił do ilości równowagi z punktu b? 
 

Zad. 4 Krzywa popytu na meble ogrodowe przyjmuje postać 𝑫(𝑷𝑩) = 𝟐𝟎𝟎 − 𝟒𝑷𝑩, natomiast podaży 
𝑺(𝑷𝑺) = 𝟒𝑷𝑺. 

a.  Narysuj krzywe popytu i podaży mebli ogrodowych następnie wyznacz P i Q w równowadze.  
b. Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta, gdy rynek jest w równowadze. Pokaż je na rysunku. 
c. Podatek w wysokości 10$ za jeden komplet mebli zostaje nałożony na konsumentów. 

Przedstaw warunek równowagi oraz wyznacz ceny i ilość równowagi. Napisz równanie 
ukazujące relację między ceną płaconą przez nabywcę a otrzymywaną przez dostawców. Ile w 
równowadze płacą konsumenci? Ile otrzymują dostawcy za jednostkę dobra? 

d. Oblicz wielkość nadwyżki konsumenta, nadwyżki producenta, straty pustej, przychodów z 
opodatkowania oraz nadwyżki całkowitej dla warunków z punktu d. Porównaj sytuację 
konsumentów, producentów, budżetu państwa oraz społeczeństwa ogółem w wyniku 
wprowadzenia podatku (w porównaniu do sytuacji z punktu c). 

e. Warunki z punktu d zostają utrzymane w mocy. Równocześnie rząd przyznaje subsydium w 
wysokości $5 dla każdego zestawu mebli ogrodowych. Przedstaw warunek równowagi oraz 
wyznacz ceny i ilość równowagi. Napisz równanie ukazujące relację między ceną płaconą przez 
nabywcę a otrzymywaną przez dostawców. Ile w równowadze płacą konsumenci? Ile otrzymują 
dostawcy za jednostkę dobra? 

f. Podatek nałożony na konsumentów zostaje zniesiony, również rząd przestaje przyznawać 
subsydium producentom. Jednocześnie wprowadza podatek obciążający producentów w 
wysokości $5 od każdego zestawu mebli ogrodowych. Przedstaw warunek równowagi oraz 
wyznacz ceny i ilość równowagi. Napisz równanie ukazujące relację między ceną płaconą przez 
nabywcę a otrzymywaną przez dostawców. Ile w równowadze płacą konsumenci? Ile otrzymują 
dostawcy za jednostkę dobra? Jaka jest relacja cen płaconych przez konsumentów oraz 
otrzymywanych przez dostawców w porównaniu do sytuacji w punkcie f. 

g. Oblicz całkowite wydatki konsumentów oraz utarg całkowity dla sytuacji opisanych w punkcie a, 
d, f oraz g. W którym przypadku przychody przedsiębiorstw są największe? 


