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Mikroekonomia I 

Ćwiczenia #5 
 

Konkurencja doskonała 
 

 

Zad. 1 Rysunek poniżej przedstawia krzywe krótkookresowe dotyczące różnych wielkości dla 

przedsiębiorstwa działającego w warunkach doskonałej konkurencji. 

a. Przy jakiej cenie przedsiębiorstwo wycofa się z rynku? 

b. Przy jakiej cenie firma odnosi zysk normalny (ekonomiczny = 0)? 

c. Który obszar odzwierciedla całkowity koszt stały przy tej cenie? 

d. Przy jakim zakresie cen przedsiębiorstwo zdecyduje się operować na rynku ponosząc stratę w 

krótkim okresie. 

e. Zaznacz krzywą podaży krótkookresowej firmy. 

f. Zakładając stałe korzyści skali oraz brak barier wejścia ile wyniesie długookresowa cena 

produktu oraz wielkość produkcji  

g.  
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Zad. 4 Krzywa kosztów całkowitych w długim okresie dla pewnej firmy obrazowana jest przez 

równanie 𝑻𝑪 = 𝟐𝑸𝟑 − 𝟏𝟔𝑸𝟐 + 𝟔𝟎𝑸, gdzie Q – wielkość wytwarzanej produkcji. Podaj: 
a. Równanie obrazujące odwróconą krzywą podaży przedsiębiorstwa. 
b. Przedział cenowy, w którym firma osiąga zyski ekonomiczne, 
c. Przedział cenowy, w którym firma zdecyduje się na zaprzestanie produkcji w krótkim okresie, 
d. Przedział cenowy, w którym firma będzie kontynuować produkcję w krótkim okresie, ale nie 

pokryje wszystkich kosztów produkcji. 
e. Przy jakim poziomie ceny nie będzie zachęt do wejścia nowych firm na rynek ani żadna nie 

będzie skłonna opuścić rynek? Ile wynoszą wówczas zyski ekonomiczne reprezentatywnego 
przedsiębiorstwa? 

f. Załóżmy, iż rynek znajduje się w równowadze, tzn. nie ma ekonomicznych zachęt do 
wchodzenia na rynek ani do opuszczania rynku. Ile wynosi wówczas cena dobra? Załóżmy, iż 
krzywa popytu rynkowego na produkty produkowane w danej gałęzi jest postaci: 𝑫 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 −
𝟏𝟓𝑷 , gdzie 𝑷  – cena produktu. Przyjmując, iż wszystkie firmy w gałęzi są identyczne, ile 
przedsiębiorstw będzie funkcjonowało na rynku? 
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Efektywność 
 

Zad. 3 Rynek koszulek do gry w koszykówkę charakteryzowany jest przez następujące krzywe popytu 
i podaży: 

𝑸𝑫 = 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎𝑷 
𝑸𝑺 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟗𝟎𝟎𝑷 

Gdzie P jest ceną jednej koszulki wyrażonej w $, a 𝑸𝑫  i 𝑸𝑺  obrazują odpowiednio popyt i podaż 
koszulek w przeciągu roku. 

a) Znajdź algebraicznie punkt równowagi rynkowej – podaj warunek równowagi, określ ilość i 
cenę równowagi rynkowej. 

b) Znajdź graficznie punkt równowagi rynkowej. 
c) Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta, gdy rynek znajduje się w równowadze. Ile 

wynosi nadwyżka całkowita? 
d) Załóżmy, iż w wyniku zmiany trendów, krój koszulek staje się niemodny powodując 

(wzrost/spadek?) (popytu/podaży?) o 30000 sztuk przy każdej cenie. Stosując metodę 
trzech kroków algebraicznie i graficznie wyznacz nowy punkt równowagi rynkowej. 

e) Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta w nowej sytuacji rynkowej. Ile wynosi 
nadwyżka całkowita? Kto zyskał, kto stracił na zmianie sytuacji na rynku? 

f) Utrzymując w mocy założenia punktu d., załóżmy dodatkowo, iż zostaje wynaleziony 
nowy rodzaj materiału wykorzystywanego do szycia koszulek. Z jednej strony powoduje 
on odwrócenie negatywnych trendów w modzie, a krzywa popytu powraca do swojej 
postaci wyjściowej. Z drugiej strony zastosowanie nowej technologii powoduje wzrost 
kosztów produkcji, który będzie miał wpływ na (wzrost/spadek?) (podaży/popytu?) o 5000 
sztuk przy każdym poziomie ceny. Stosując metodę trzech kroków algebraicznie i 
graficznie wyznacz nowy punkt równowagi rynkowej. 

g) Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta w nowej sytuacji rynkowej. Ile wynosi 
nadwyżka całkowita? Kto zyskał, kto stracił na zmianie sytuacji na rynku? (w porównaniu 
do punktu c oraz w porównaniu do punktu e) 

 

Zad. 4 Przeanalizujmy rynek soku jabłkowego oraz rynek soku z granatu. Pierwszy rynek 
charakteryzuje się elastyczną krzywą popytu, drugi natomiast nieelastyczną krzywą popytu. Stosując 
metodę trzech kroków, określi jaki wpływ na poziom nadwyżki konsumenta, nadwyżki producenta oraz 
nadwyżki całkowitej będzie miało otwarcie nowych linii produkcyjnych przedsiębiorstw produkujących 
oba rodzaje soków (przy założeniu, iż krzywe podaży na obu rynkach charakteryzują się podobnym 
poziomem elastyczności). 
 

Zad. 5 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? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


