
Mikroekonomia II

Teoria konsumenta - zadania dodatkowe

1. Rozważmy sytuacj ↪e w której mamy 20 konsumentów, chc ↪acych kupić samochody, o 5 typach,

charakteryzuj ↪acych si ↪e różnymi cenami granicznymi. Poniższa tabela przedstawia ich rozk lad:

Typ konsumenta: A B C D E

Liczba konsumentów: 1 4 10 3 2

Cena graniczna: 10 12 15 20 25

(a) Za lóżmy, że podaż samochodów wynosi 10. Jaka jest cena równowagi?

(b) Za lóżmy, że fabryka zwi ↪ekszy la moc i może teraz wyprodukować 15 samochodów. Jaka

b ↪edzie teraz cena równowagi?

(c) Za lóżmy, że konsumenci o typie E kupili już samochody i nie s ↪a zainteresowani zakupem.

Jaka b ↪edzie teraz cena równowagi, jeżeli podaż samochodów wynosi 15?

2. Narysuj krzywe oboj ↪etności mi ↪edzy dobrami X i Y w przypadku, gdy:

(a) dodatkowa jednostka X nie zwi ↪eksza zadowolenia konsumenta

(b) można zawsze skompensować konsumentowi strat ↪e jednej jednostki X dwiema jednost-

kami Y niezależnie od proporcji w jakich s ↪a one konsumowane

(c) konsumpcja dodatkowych jednostek X musi być kompensowana konsumpcj ↪a dodatko-

wych jednostek Y. Przy czym ilość Y potrzeba do skompensowania konsumpcji jednej

jednostki X rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji X.

3. Trzech przyjació l postanowi lo sp ↪edzić razem weekend. Mog ↪a pojechać nad morze, wybrać si ↪e

w góry albo zostać w domu i ogl ↪adać filmy na DVD. Zdecydowali, że jako grupa preferuj ↪a

ten sposób sp ↪edzania czasu od innego, który - w porównaniu parami - preferuje co najmniej

dwóch z nich. Marek preferuje morze od gór i góry od filmów. W ladek preferuje góry od

filmów i filmy od morza. Zbyszek preferuje filmy od morza i morze od gór.

(a) Czy grupa przyjació l preferuje morze od gór czy vice versa?

(b) Czy grupa przyjació l preferuje góry od filmów czy vice versa?

(c) Czy grupa przyjació l preferuje filmy od morza czy vice versa?

(d) Czy grupa przyjació l ma przechodnie preferencje?

(e) A czy każdy z przyjació l ma racjonalne (kompletne, przechodnie i zwrotne) preferencje?

4. Gospodarstwo domowe ma do wyboru kilka koszyków dóbr (od A do E). Uk lad preferencji

jest nast ↪epuj ↪acy. Oceń preferencje gospodarstwa domowego (czy s ↪a one zupe lne, zwrotne i

przechodnie):
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(a) B ≺ D, A � C, D ≺ E, B ∼ C, B ≺ E

5. Dla nast ↪epuj ↪acych funkcji użyteczności narysuj krzyw ↪a oboj ↪etności przechodz ↪ac ↪a przez punkt

(1, 1) i oblicz MRS w tym punkcie:

(a) u(x, y) = x1/3y2/3 (b) u(x, y) = 3x1/3y2/3 + 1
2

(c) u(x, y) = ln x+ y (d) u(x, y) = 1
4

lnx+ 1
4
y + 3

4

6. Dochód konsumenta wynosi 500z l, a cena dobra X wynosi 5z l. Natomiast cena dobra Y jest

równa 5z l, jeśli konsument kupuje nie wi ↪ecej niż 50 jednostek tego dobra, oraz 10z l, jeśli

konsument kupuje wi ↪ecej niż 50 jednostek tego dobra.

(a) Narysuj lini ↪e ograniczenia budżetowego konsumenta.

(b) Podaj punkt jej za lamania.

(c) Jakie b ↪ed ↪a wspó lczynniki kierunkowe linii przed i po za lamaniu?

(d) Jakie by lyby odpowiedzi na punktu a-c jeśli cena dobra Y by laby równa 5z l, jeśli kon-

sument kupuje wi ↪ecej niż 50 jednostek tego dobra, oraz 10z l, jeśli konsument kupuje nie

wi ↪ecej niż 50 jednostek tego dobra?

7. Narysuj ograniczenie budżetowe na podstawie nast ↪epuj ↪acych informacji:

• Dochód konsumenta 500z l na tydzień

• Cena x 1z l za sztuk ↪e

• Cena y 2z l za sztuk ↪e.

(a) Czy konsument by lby w stanie osi ↪agn ↪ać nast ↪epuj ↪ace struktury konsumpcji:

i. 100Y i 200X na tydzień

ii. 100Y i 20X na tydzień

iii. 200Y i 100X na tydzień

iv. 200Y i 1600X na miesi ↪ac

v. 300Y i 1200X na miesi ↪ac?

(b) Ile pieni ↪edzy zosta loby tygodniowo przy konsumpcji dost ↪epnych kombinacji?

(c) Za lóżmy jednak, że ograniczenie budżetowe by loby określone nast ↪epuj ↪aco. Jak wp lyn ↪e-

 loby to na twoje odpowiedzi na powyższe pytania?

• Dochód konsumenta 500z l za sztuk ↪e

• Cena x 1z l za sztuk ↪e (za pierwsze 150 sztuk tygodniowo), potem 2z l za sztuk ↪e

• Cena y 2z l za sztuk ↪e
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8. Przypuśćmy, że masz 18 z l, które możesz wydać na papryk ↪e (x) i ogórki (y). Papryka kosztuje

3 z l, a ogórek 1 z l.

(a) Zapisz ograniczenie budżetowe.

(b) Jeżeli wydasz wszystko na papryk ↪e, to ile b ↪edziesz móg l kupić?

(c) Jeżeli wydasz wszystko na ogórki, to ile b ↪edziesz móg l kupić?

(d) Narysuj lini ↪e ograniczenia budżetowego.

(e) Przypuśćmy, że cena ogórka wzrasta do 2 z l, narysuj na powyższym rysunku nowe ogra-

niczenie budżetowe.

(f) Przypuśćmy, że masz 24 z l, przerysuj rysunek z (d) a nast ↪epnie narysuj na tym rysunku

nowe ograniczenie budżetowe.

(g) Przypuśćmy, że ogórki s ↪a limitowane i nie można kupić wi ↪ecej niż 6 sztuk, narysuj nowe

ograniczenie budżetowe.

9. Niech b ↪edzie dana b ↪edzie funkcja użyteczności u(x, y) = ln x+ ln y.

(a) Czy ta funkcja użyteczności ma punkt nasycenia? Jeśli tak, znajdź go.

(b) Narysuj krzyw ↪a oboj ↪etności przechodz ↪ac ↪a przez punkt (1, 1).

(c) Oblicz MRS dla tej funkcji użyteczności w punkcie (1, 1).

(d) Niech dobro x i y kosztuj ↪a odpowiednio px = 1i py = 2 i dochód wynosi m = 10. Zapisz

ograniczenie budżetowe i przy pomocy funkcji Lagranża znajdź optymalny koszyk.

(e) Znajdź MRS i nachylenie linii ograniczenia budżetowego w punkcie optymalnym.

10. Ola spożywa dziennie (w stanie równowagi) 2 kg jab lek po 1,20z l za kg oraz pó l kg winogorn

w cenie 6z l za kg. Na podstawie powyższych danych:

(a) wykreśl krzyw ↪a budżetu Oli i zaznacz graficznie punkt, który zapewni Oli optimum.

(b) jaka jest krańcowa stopa substytucji jab lek w miejsce winogron (w punkcie równowagi)?

(c) jak zmieni si ↪e krańcowa stopa substytucji w stanie równowagi, jeżeli dochód Oli wzrośnie

dwukrotnie?

11. Konsument wybiera tygodniowo pewne wielkości wielkości X i Y , aby maksymalizować funkcj ↪e

użyteczności U = X
1
2Y

1
2 .  L ↪aczny dochód wynosi tygodniowo $100, a ceny X i Y odpowiednio

$5 i $10.

(a) Ile X i Y kupi konsument?

(b) Co stanie si ↪e z popytem na X jeśli cena dobra wzrośnie do $10.

(c) Co stanie si ↪e z popytem na Y jeśli cena dobra X wzrośnie do $10.
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(d) Oblicz wielkość efektu substytucyjnego oraz dochodowego dla dobra X w wyniku wzrostu

jego ceny do $10.

12. Przypuśćmy, że bezpośrednie koszty eksploatacyjne samochodu wynosz ↪a 12 pensów za mil ↪e.

Niech Q oznacz mile na tydzień i p b ↪edzie mierzone w pensach, a indywidualna krzywa popytu

na transport samochodowy b ↪edzie mia la postać:p = 400 − 4Q:

(a) ile mil tygodniowo b ↪edzie przejechanych?

(b) ile wynosi nadwyżka konsumenta z korzystania z samochodu?

(c) czy jednostka chcia laby ponieść koszty sta le ponad koszty zmienne, w wysokości 60GBP

tygodniowo, aby korzystać z samochodu?

(d) przypuśćmy, że bezpośrednie koszty eksploatacji samochodu wzros lyby, na skutek wzro-

stu cen paliwa, do 2GBP na mil ↪e. Jak zmieni laby si ↪e Twoja odpowiedź na dotychczasowe

pytania?

13. Preferencje Bogus lawa, konsumenta papryki (x) i ogórków (y), opisane s ↪a nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪a

użyteczności u(x, y) = x1/3y2/3. Przypuśćmy, że px = 3, py = 1 oraz m = 18.

(a) Korzystaj ↪ac z metody mnożników Lagrange’a, znajdź optymalny koszyk Bogus lawa, po-

każ go na wykresie.

(b) Znajdź MRS Bogus lawa w punkcie optymalnym. Znajdź nachylenie linii budżetu w

punkcie optymalnym. Czy s ↪a one równe, dlaczego?

(c) Przypuśćmy, że cena papryki spadnie do 2, znajdź nowy optymalny koszyk, pokaż go na

rysunku z (a) .

(d) O ile musia lby si ↪e zmienić dochód Bogus lawa, aby móg l on kupić co najwyżej swój po-

cz ↪atkowy koszyk? Wylicz i pokaż na rysunku efekt substytucyjny oraz efekt dochodowy

zmiany ceny papryki.

(e) Przypuśćmy, że dochód Bogus lawa wzrós l do 36, znajdź nowy optymalny koszyk, pokaż

go na wykresie z punktu (a) .

(f) Policz, korzystaj ↪ac z definicji, MRS Bogus lawa w nowym punkcie optymalnym.

(g) Znajdź funkcj ↪e popytu na ogórki.

(h) Narysuj krzyw ↪a popytu na ogórki.

14. Zofia lubi ziemniaki i kukurydz ↪e, a jej funkcja użyteczności dana jest przez u(x, y) = lnx +

2 ln y. Jej maj ↪atek, za który może kupować różne dobra wynosi m = 10, cena ziemniaka to

px = 1, a cena kukurydzy to py = 2.

(a) Narysuj pocz ↪atkowy koszyk.
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(b) Za lóżmy, że cena ziemniaka wzrasta do 2. Jaki musia lby być dochód Zofii, aby mog la

ona kupić swój pocz ↪atkowy koszyk. Znajdź koszyk, który konsumowa laby ona przy tym

dochodzie (i nowych cenach). Zaznacz go na rysunku z punktu (a). Wylicz i pokaż na

rysunku efekt substytucyjny zmiany ceny ziemniaków.

(c) Znajdź nowy optymalny wybór Zofii (po zmianie cen). Zaznacz go na rysunku z punktu

(a). Wylicz i pokaż na rysunku efekt dochodowy zmiany ceny ziemniaków.

15. Józef ma do wyboru samochody i motory (x i y), a jego funkcja użyteczności jest standardow ↪a

funkcj ↪a Cobba-Douglasa, dan ↪a przez u(x, y) = xαy1−α. Poza tym wiemy, że cena samochodu

wynosi px, a motoru py zaś Józef dysponuje maj ↪atkiem m.

(a) Zapisz ograniczenie budżetowe Józefa, a nast ↪epnie Lagranżjan, który wykorzystasz do

zmaksymalizowania użyteczności.

(b) Zapisz pochodne Lagranżjanu wzgl ↪edem ilości każdego dobra.

(c) Powiedz, jak optymalna ilość x i y zależy od parametru α i cen dóbr. Zinterpretuj wynik.
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