
Mikroekonomia II
Zaliczenie ćwiczeń

Termin przes lania zadań do prowadz ↪acego Państwa ćwiczenia up lywa 31 sierpnia 2019. Przes lanie
poprawnych rozwi ↪azań jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu w terminie II.

Preferencje

1. Trener Steroid lubi mieć szybkich, dużych i pos lusznych graczy. Jeżeli gracz A jest lepszy niż gracz B
we dwóch z powyższych trzech charakterystyk wówczas Trener Steroid preferuje gracza A wzgl ↪edem
B. Duży waży 170 kg, biega bardzo wolno i jest średnio pos luszny; Szybki waży 120 kg, biega bardzo
szybko i jest bardzo niepos luszny; Pos luszny waży 75 kg, biega szybko ale nie bardzo szybko i jest
bardzo pos luszny.

(a) Czy Steroid preferuje Dużego wzgl ↪edem Szybkiego czy vice versa?

(b) Czy Steroid preferuje Szybkiego wzgl ↪edem Pos lusznego czy vice versa?

(c) Czy Steroid preferuje Pos lusznego wzgl ↪edem Dużego czy vice versa?

(d) Czy Steroid ma przechodnie preferencje?

(e) Po kilku latach (i wielu przegranych sezonach), Steroid zmieni l swoje preferencje, teraz preferuje
A wzgl ↪edem B, jeżeli A jest lepszy we wszystkich trzech charakterystykach, jeżeli A i B waż ↪a
tyle samo, biegaj ↪a równie szybko i s ↪a równie pos luszni Steroid jest oboj ↪etny, we wszystkich in-
nych przypadkach mówi, że nie da si ↪e porównać. Czy te preferencje s ↪a kompletne, przechodnie i
zwrotne?

2. Profesor Dobreserce zawsze przeprowadza dwa kolokwia w ci ↪agu semestru. Ale aby policzyć końcow ↪a
ocen ↪e patrzy tylko na lepszy rezultat

(a) Czy Jurek preferuje (x, y) = (20, 70) wzgl ↪edem (x, y) = (60, 50)?

(b) Narysuj krzywe oboj ↪etności Jurka.

(c) Na innym wyk ladzie Jurka, profesor Surowy natomiast zawsze patrzy tylko na gorszy rezultat,
narysuj krzywe oboj ↪etności Jurka na wyk ladzie profesora Surowego.

Użyteczność

3. Narysuj krzywe oboj ↪etności przechodz ↪ace przez punkty (1, 1) i (4, 4) dla nast ↪epuj ↪acych funkcji uży-
teczności oraz nazwij typ preferencji, które reprezentuj ↪a

(a) u(x, y) = x1/2y1/2 (b) u(x, y) = 4
√
x+ y

(c) u(x, y) = x+ 2y (d) u(x, y) = min{3y, x}
Wymyśl przyk ladowe dobra wobec, których konsumenci mog ↪a mieć preferencje opisane powyższymi
funkcjami.

4. Policz MRS w punkcie (4, 4) dla preferencji z punktu (a) i (b).
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Ograniczenie budżetowe.

5. Przypuśćmy, że masz 40 z l, które możesz wydać na jab lka (x) i kanapki (y). Jab lko kosztuje 2 z l, a
kanapka 10 z l.

(a) Zapisz ograniczenie budżetowe.

(b) Jeżeli wydasz wszystko na jab lka to ile b ↪edziesz móg l kupić?

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

(d) Narysuj lini ↪e ograniczenia budżetowego.

(e) Przypuśćmy, że cena kanapki spada do 5 z l, narysuj na powyższym rysunku nowe ograniczenie
budżetowe.

(f) Przypuśćmy, że masz 30 z l, przerysuj rysunek z (d) a nast ↪epnie narysuj na tym rysunku nowe
ograniczenie budżetowe.

(g) Przypuśćmy, że jab lka s ↪a limitowane i nie można kupić wi ↪ecej niż 5 sztuk, narysuj nowe ograni-
czenie budżetowe.

Wybór + Popyt

6. Preferencje Haliny, konsumentki orzechów (x) i truskawek (y), opisane s ↪a nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪a uży-
teczności u(x, y) = 4

√
x + y. Przypuśćmy, że px = 1, py = 2 oraz m = 24. (Wskazówka: Uwaga na

rozwi ↪azania brzegowe)

(a) Korzystaj ↪ac z metody mnożników Lagrange’a, znajdź optymalny koszyk Haliny, pokaż go na
wykresie.

(b) Policz, korzystaj ↪ac z definicji, MRS Haliny w punkcie optymalnym. Znajdź nachylenie linii bu-
dżetu. Czy s ↪a one równe?

(c) Przypuśćmy, że dochód Haliny wynosi 9, znajdź nowy optymalny koszyk, pokaż go na wykresie z
punktu (a) .

(d) Policz, korzystaj ↪ac z definicji, MRS Haliny w nowym punkcie optymalnym. Znajdź nachylenie
linii budżetu. Czy s ↪a one równe? Dla jakich preferencji możliwa jest taka sytuacja i dlaczego?
(Wskazówka: Która jest bardziej stroma?)

(e) Znajdź funkcj ↪e popytu dla obydwu dóbr.

(f) Narysuj krzyw ↪a popytu dla obydwu dóbr.

S lucki

7. Karol lubi jab lka (x) i banany (y). Jego preferencje opisane s ↪a nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪a użyteczności
u(x, y) = x1/2y1/2. Ponadto wiemy że px = 1, py = 2 i m = 40. Przypuśćmy, że cena jab lek wzrasta
do 3.

(a) Narysuj pocz ↪atkowy koszyk.

(b) O ile musia lby si ↪e zmienić dochód Karola, aby móg l on kupić swój pocz ↪atkowy koszyk. Znajdź
koszyk, który konsumowa lby on przy tym dochodzie (i nowych cenach). Zaznacz go na rysunku z
punktu (a). Wylicz i pokaż na rysunku efekt substytucyjny zmiany ceny jab lek.

(c) Znajdź nowy optymalny wybór Karola (po zmianie cen). Zaznacz go na rysunku z punktu (a).
Wylicz i pokaż na rysunku efekt dochodowy zmiany ceny jab lek.
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Popyt rynkowy

8. W Gas Pump, w Po ludniowej Dakocie, mamy dwa rodzaje konsumentów: 100 w laściciel Buicków
maj ↪acych funkcj ↪e popytu DB(p) = 20 − 5p; oraz 50 w laścicieli Dodgów maj ↪acych funkcje popytu
DD(p) = 15− 3p. Znajdź rynkow ↪a krzyw ↪a popytu i narysuj j ↪a.

9. Maj ↪ac funkcj ↪e popytu, lnD(p) = 1000 − p + lnm. (Wskazówka. Zapisz jako p = 1000 − ln q + lnm,
aby policzyć dq

dp = 1
dp
dq

)

(a) Policz elastyczność cenow ↪a popytu dla

i. p = 2 i m = 500

ii. p = 3 i m = 500

iii. p = 4 i m = 1500

(b) Policz dochodow ↪a elastyczność popytu dla

i. p = 2 i m = 500

ii. p = 2 i m = 1000

iii. p = 3 i m = 1500

Wymiana

10. Ala Prosta i Ola Kanciasta maj ↪a nast ↪epuj ↪ace funkcje użyteczności wzgl ↪edem jab lek (x) i bananów
(y): u(x, y) = x + y oraz u(x, y) = min{x, y}. Ich zasoby pocz ↪atkowe to (eAx , e

A
y ) = (0, 12) oraz

(eOx , e
O
y ) = (12, 0). Umieść Al ↪e w lewym dolnym rogu skrzynki Edgwortha.

(a) pokaż na rysunku zasób pocz ↪atkowy i krzywe oboj ↪etności przechodz ↪ace przez zasób pocz ↪atkowy.

(b) znajdź i pokaż na rysunku wszystkie Pareto optymalne alokacje.

(c) jeżeli cena jab lek jest numeraire to ile b ↪edzie wynosić cena bananów w równowadze doskonale
konkurencyjnej.

(d) znajdź alokacj ↪e doskonale konkurencyjn ↪a.

Technologia

11. Miluchna uprawia róże. Jeżeli L oznacza ilość godzin pracy któr ↪a ona wykonuje, a T obszar ziemi pod
upraw ↪e, to jej produkcja dana jest wzorem f(L, T ) = L0,5T 0,5 kwiatów róży.

(a) Narysuj izokwant ↪e reprezentuj ↪ac ↪a 4 kwiaty róży.

(b) Jakie korzyści skali cechuj ↪a t ↪e funkcj ↪e produkcji?

(c) W krótkim okresie ilość ziemi jest sta la. Narysuj krzyw ↪a pokazuj ↪ac ↪a produkcj ↪e Miluchny w
zależności od jej wk ladu pracy, jeżeli dysponuje ona 1 jednostk ↪a ziemi. Jak nazywamy w ekonomii
nachylenie tej krzywej? Czy krzywa ta staje si ↪e bardziej czy mniej stroma wraz ze wzrostem ilości
pracy?

(d) Narysuj wykres pokazuj ↪acy krańcowy produkt pracy.

(e) Przypuśćmy, że ziemia pod upraw ↪e rośnie do 4. Na rysunku do (c) narysuj now ↪a funkcj ↪e produkcji,
a na rysunku do (d) nowy krańcowy produkt pracy.

12. Przypuśćmy, że mamy nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪e produkcji f(x1, x2) = min{x1, x2}.

(a) Narysuj izokwant ↪e reprezentuj ↪ac ↪a y = 4.

(b) Czy można policzyć TRS? Jakie korzyści skali cechuj ↪a t ↪e funkcj ↪e produkcji?
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13. Przypuśćmy, że mamy nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪e produkcji f(x1, x2) = Axα1x
β
2 , gdzie A,α, β > 0.

(a) Dla jakich wartości α, β cechuj ↪a t ↪e funkcje malej ↪ace, sta le i rosn ↪ace korzyści skali?

(b) Dla jakich wartości α, β krańcowy produkt x1 jest malej ↪acy.

(c) Policz TRS.

Maksymalizacja Zysku

14. Przedsi ↪ebiorca korzysta z dwóch czynników produkcji (x1, x2) i produkuje zgodnie z funkcj ↪a produkcji,

f(x1, x2) = x
1/2
1 x

1/4
2 . Ceny czynników s ↪a nast ↪epuj ↪ace w1, w2 a cena produktu p.

(a) Znajdź wielkości x1, x2 maksymalizuj ↪ace zysk producenta, jako funkcje w1, w2 i p.

(b) Jeżeli w1 = 2, w2 = 1 oraz p = 4 znajdź x1 i x2. Znajdź y i zysk.

15. Inny przedsi ↪ebiorca korzystaj ↪ac z dwóch czynników (x1, x2) produkuje y zgodnie z funkcj ↪a produkcji

f(x1, x2) = x
1/2
1 x

1/2
2 . Za lóż, że p = 4, w1 = 1 oraz w2 = 2. Czy możesz jednoznacznie wyliczyć x1 i

x2? Dlaczego?

Minimalizacja Kosztów

16. Firma genealogiczna ”Korzenie” produkuje korzystaj ↪ac z jednego produktu. Funkcja produkcji f(x) =√
x.

(a) Ile jednostek x jest potrzebnych do wyprodukowania y jednostek produktu. Jeżeli w = 10 ile
b ↪edzie kosztowa lo wyprodukowanie 10 jednostek produkcji?

(b) Ile jednostek x jest potrzebnych do wyprodukowania y jednostek produktu. Jeżeli w = 10 ile
b ↪edzie kosztowa lo wyprodukowanie y jednostek produkcji?

(c) Znajdź funkcj ↪e kosztów c(y).

(d) Znajdź koszt przeci ↪etny AC(y) = c(y)
y. . Jakie korzyści skali cechuj ↪a funkcj ↪e produkcji?

17. Przedsi ↪ebiorca przy wykorzystaniu dwóch czynników produkcji produkuje produkt wykorzystuj ↪ac tech-

nologi ↪e opisan ↪a nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪a produkcji f(x1, x2) = x
1/3
1 x

1/3
2 .

(a) Przypuśćmy, że przedsi ↪ebiorca chce wyprodukować produkt jak najtaniej. Znajdź formu l ↪e na
stosunek x1/x2 w optimum.

(b) Znajdź zatrudnienie maszyn i pracy, które pozwol ↪a w najtańszy możliwy sposób wyprodukować y
jednostek produktu (warunkowe funkcje popytu na czynniki). Znajdź funkcj ↪e kosztów c(y). Koszt
pracy wynosi wL, a koszt maszyn wM .

18. Boguchwa l ma szklarnie w której dogl ↪ada tulipanów. Jego sekret, który pozwala mu wyprodukować
duże ilości tulipanów jest nast ↪epuj ↪acy. Produkcja tulipanów t wymaga dwa razy wi ↪ecej świat la l i wody
o, t = min{l, 2o}.

(a) Znajdź warunkowe funkcje popytu na czynniki.

(b) Znajdź funkcj ↪e kosztów c(t). Koszty czynników (wl, wo).
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Krzywe kosztów

19. Myślimir, w laściciel Myślimir Autos, sprzedaje używane samochody. Na zakup samochodu wydaje c
z l oraz p laci b z l rocznie za reklamy w miejscowej telewizji kablowej.

(a) Zapisz równanie na koszt ca lkowity c(y). Znajdź TC, TFC, TV C.

(b) Znajdź i pokaż na rysunku AC, AV C, AFC i MC.

20. Ros lawa zamierza otworzyć kwiaciarni ↪e w nowym centrum handlowym. Ma do wyboru trzy różne
powierzchnie handlowe 200 m2, 500 m2 i 1000 m2. Miesi ↪eczny czynsz wynosi 1 z l za m2. Ros lawa
szacuje, że jeżeli dysponuje powierzchni ↪a F m2 i sprzedaje y bukietów kwiatów miesi ↪ecznie jej kosz
zmienny b ↪edzie wynosi l cv(y) = y2/F .

(a) Zapisz jej AC i MC jeżeli F = 200. Jakie y, minimalizuje AC? Ile wówczas wynosi AC?

(b) Zapisz jej AC i MC jeżeli F = 500. Jakie y, minimalizuje AC? Ile wówczas wynosi AC?

(c) Zapisz jej AC i MC jeżeli F = 1000. Jakie y, minimalizuje AC? Ile wówczas wynosi AC?

(d) Narysuj wszystkie krzywe AC i MC na jednym rysunku. Na tym samym rysunku narysuj krzywe
LRAC i LRMC.

Podaż firmy

21. Jeszcze inny brat Myślimira, Mi lobrat ma warsztat samochodowy. Aby naprawić s samochodów musi
ponieść koszty c(s) = 2s2 + 100. Analizujemy jego zachowanie w krótkim okresie.

(a) Znajdź i narysuj AC, AV C, AFC i MC.

(b) Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 20 z l, to ile samochodów Mi lobrat naprawi? A ile jeżeli
cena wynosi 40 z l.

(c) Przypuśćmy, że p = 40 narysuj na rysunku p, AC, AV C i MC a nast ↪epnie zacień zysku Mi lobrata.

(d) Znajdź i pokaż na rysunku krzyw ↪a podaży Mi lobrata w krótkim okresie.

(e) Znajdź i pokaż na rysunku krzyw ↪a podaży Mi lobrata w krótkim okresie.

22. Gościrad sprzedaje lemoniad ↪e na molo w Sopocie. Funkcja produkcji f(x1, x2) = x
1/3
1 x

1/3
2 , gdzie x1

liczba cytryn jakie zużywa a x2 liczba godzin jakie sp ↪edza na wyciskaniu ich.

(a) Znajdź jego funkcj ↪e kosztów.

(b) Jeżeli w1 = 1, w2 = 1, znajdź i narysuj AC, AV C i MC Gościrada. Znajdź i narysuj jego
d lugookresow ↪a funkcj ↪e podaży.

(c) Jeżeli w1 = 4, w2 = 9, znajdź i narysuj AC, AV C i MC Gościrada. Znajdź i narysuj jego
d lugookresow ↪a funkcj ↪e podaży.

Podaż ga l ↪ezi

23. Znajdź rynkowe krzywe podaży w nast ↪epuj ↪acych przypadkach

(a) S1(p) = p, S2(p) = 4p, S3(p) = 6p,

(b) S1(p) = 2p, S2(p) = p− 5.

Monopol
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24. Profesor Mamiński napisa l w laśnie swoj ↪a popularno-naukow ↪a ksi ↪ażk ↪e o ekonomii pt. “W gór ↪e po
izokwancie”. Badania rynkowe wskazuj ↪a, że krzywa popytu na t ↪a ksi ↪ażk ↪e jest dana za pomoc ↪a, Q =
2, 000− 100P , gdzie P - cena. Przygotowanie ksi ↪ażki do druku kosztuje 1000, ponadto koszt krańcowy
wyprodukowania każdej ksi ↪ażki wynosi 4. Znajdź jego optymalny nak lad, cen ↪e i zyski, pokaż je na
rysunku.

25. Monopolista napotyka na odwrócon ↪a funkcj ↪e popytu p(y) = 20 − 2y, a krzywa kosztów jest dana za
pomoc ↪a c(y) = 2y2.

(a) Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, jeżeli monopolista maksymalizuje zysk?

(b) Jaka wielkość produkcji jest efektywna w sensie Pareto?

(c) Policz i pokaż pust ↪a strat ↪e.

(d) Przepuśćmy że monopolista może doskonale dyskryminować cenowo (sprzedawać każdy produkt
po jego cenie granicznej). Ile wynosi produkcja i strata pusta?

(e) Przypuśćmy, że rz ↪ad zdecydowa l si ↪e na lożyć na monopolist ↪e podatek 2 z l od każdej jednostki
produktu. Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(f) Przypuśćmy, że rz ↪ad decyduje si ↪e na lożyć podatek w wysokości 10 z l na zyski monopolisty. Jaka
b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(g) Przypuśćmy, że masz na lożyć na monopolist ↪e cen ↪e maksymaln ↪a tak aby zminimalizować strat ↪e
pust ↪a. Ile powinna wynosić taka cena maksymalna? Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata
pusta?

(h) Zastanów i przedyskutuj si ↪e w jaki sposób spo leczeństwa mog ↪a rozwi ↪azać problem nieefektywności
monopolu.

Zachowanie monopolistyczne

26. Ferdynand Obślizg ly napisa l w laśnie now ↪a ksi ↪ażk ↪e ”Orgia w chlewie”. Jego wydawca Graw McSwill
ocenia, że popyt na jego ksi ↪ażk ↪e w USA jest dana Q1 = 50, 000 − 2, 000P1, gdzie P1− cena w USA
wyrażona dolarze amerykańskim. A popyt w UK Q2 = 10, 000−500P2, gdzie P2− cena w UK wyrażona
w dolarze amerykańskim. Jego wydawca ma funkcj ↪e kosztów (wyrażon ↪a w dolarze amerykańskim)
C(Q) = $50, 000 + $2Q, gdzie Q ca lkowita produkcja na obydwa rynki.

(a) Jeżeli cena jest taka sama na obydwu rynkach, to ile zostanie wyprodukowanych ksi ↪ażek? Jaka
b ↪edzie ich cena i zyski?

(b) Jeżeli McSwill może ustawić różn ↪a cen ↪e na obydwu rynkach, to ile zostanie wyprodukowanych
ksi ↪ażek na każdym rynku? Jaka b ↪ed ↪a ceny na obydwu rynkach, zyski?

27. Nowo powsta le weso le miasteczko rozważa strategi ↪e cenow ↪a. Menedżerowie spodziewaj ↪a si ↪e 1000 ludzi
dziennie, a każda osoba zg lasza popyt na y = 50 − 50p przejazdów w weso lym miasteczku, gdzie p−
cena za przejazd. Dla uproszczenia zak ladamy, że koszt krańcowy wynosi 0.

(a) Jaka b ↪edzie maksymalizuj ↪aca zysk cena przejazdu? Ile przejazdów typowy konsument wybierze?
Jaki b ↪edzie zysk weso lego miasteczka z jednej osoby?

(b) Jaka jest Pareto efektywna cena przejazdu?

(c) Jaki plan dwutaryfowy maksymalizowa lby zysk? (Wskazówka: Wybierz efektywn ↪a cen ↪e za prze-
jazd, a nast ↪epnie cen ↪e z wej́scie tak ↪a aby przej ↪ać ca l ↪a nadwyżk ↪e konsumenta). Jakie b ↪ed ↪a wówczas
zyski weso lego miasteczka z jednej osoby?
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Oligopol

28. Pawe l i Gawe l s ↪a konkuruj ↪acymi ze sob ↪a jedynymi producentami dyń na rynku w Wólce Dolnej. Popyt
na dynie jest dany funkcj ↪a popytu q = 3, 200− 1, 600p. Koszt krańcowy wyprodukowania dyni wynosi
0, 5.

(a) Znajdź ich funkcje reakcji w grze Cournot.

(b) Znajdź produkcj ↪e, ceny i zyski w równowadze Cournot.

(c) Przypuśćmy, że pole Paw la jest zawsze zalane na pocz ↪atku wiosny, co powoduje że sadzi on dynie
dwa tygodnie po Gawle. Zatem Pawe l sadz ↪ac swoje dynie wie ile dyń posadzi l Gawe l. Znajdź
produkcj ↪e, ceny i zyski w równowadze Stackleberga.

(d) Czy Gawe l chcia lby poczekać z sadzeniem dyń, tak aby Pawe l nie móg l zaobserwować ile dyń
posadzi l? Wyjaśnij.

(e) Przypuśćmy, że Pawe l i Gawe l tworz ↪a kartel. Znajdź produkcj ↪e, ceny i zyski zak ladaj ↪ac że dziel ↪a
je po po lowie.

(f) Za lóż, że Pawe l dotrzymuje umowy i Gawe l rozważa niedotrzymanie umowy. Czy b ↪edzie mu si ↪e
to op laca lo? Jeżeli tak to znajdź jego optymaln ↪a produkcj ↪e, cen ↪e i zyski.

(g) Znajdź produkcj ↪e obydwu rolników, cen ↪e i zyski w równowadze Bertranda.

Teoria gier

29. Znajdź wszystkie równowagi Nasha ( l ↪acznie z równowagami w strategiach mieszanych) w poniższych
grach.

(a) Rzut karny.

bramkarz
Lewo Prawo

strzelec Lewo (-1,1) (1,-1)
Prawo (1,-1) (-1,1)

Konkurencja monopolistyczna

30. Niech n b ↪edzie liczb ↪a firm produkuj ↪acych różne marki butów. Funkcja kosztów każdego producenta
wynosi F = 100 a koszt krańcowy c = 10 . Popyt na buty marki i jest dany Qi = S

n + (P − Pi), gdzie
P−średnia cena butów, Pi− cena butów marki i, S możemy interpretować jako skala rynku.

(a) Znajdź optymalne Pi, Qi oraz πi firmy i w krótkookresowej (symetrycznej) równowadze w tej
branży, jeżeli S = 10000 oraz n = 500. Pokaż sytuacj ↪e pojedynczej firmy na rysunku.

(b) Znajdź Pi, Qi, πi oraz n w d lugookresowej (symetrycznej) równowadze w tej branży jeżeli S =
10000. Pokaż sytuacj ↪e pojedynczej firmy na rysunku.
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