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Część I. Pytania testowe (20 pkt). (Na kolokwium będzie 10 takich pytań) 
 
1. Dobrami niższego rzędu nazywamy te dobra: 

a. Których zakupy rosną w miarę wzrostu ich cen 
b. Na które maleje popyt w miarę wzrostu dochodów konsumentów 
c. Na które rośnie popyt w miarę wzrostu dochodów konsumentów 
d. Których zakupy maleją w miarę wzrostu ich cen 

 
2. Dobrami substytucyjnymi są: 

a. Drukarka i papier 
b. Samochód i tramwaj 
c. Kosz i piłka do koszykówki 
d. Bułka i masło 

 
3. Który czynnik nie powoduje przesunięcia krzywej popytu: 

a. Dochód konsumentów 
b. Ceny dóbr pokrewnych 
c. Oczekiwania  
d. Cena zużywanych zasobów 

 
4. Który z poniższych rysunków przedstawia krzywą popytu obserwowaną przez pojedyńczą 

firmę na rynku doskonale konkurencyjnym: 

 
5. Poniższa tabela przedstawia koszty pewnej firmy. Ile wynosi koszt całkowity, gdy 

produkcja wynosi 1? 

 
Q TC TFC TVC AFC AVC ATC MC 

0 20   - - - - 

1       20 

2     15   

3      19  

4   40     

 

a. 30 

b. 35 

c. 40 

d. 20 
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6. Nadwyżka całkowita jest 

maksymalizowana gdy: 

a. Cena jest równa P1, a ilość Q1 

b. Cena jest równa P1, a ilość Q2 

c. Cena jest równa P2, a ilość Q2 

d. Cena jest równa P3, ilość Q3 
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Część II. Pytania otwarte. (40 pkt) (Na kolokwium będą 2 takie pytania) 
 
Zad. 1 Wskaż za pomocą metody trzech kroków wpływ następujących zdarzeń na cenę i 
ilość równowagi na rynku kawy: 

a. Susza niszczy większość upraw brazylijskich. 
b. Następuje spadek ceny herbaty, która stanowi substytut kawy. 
c. Badania medyczne wskazują na negatywne skutki spożywania kawy na zdrowie. 
d. Sprzedawcy kawy oczekują gwałtownego wzrostu cen w przyszłości. 

 
Zad. 2 Co łączy skłonność do płacenia nabywcy za dobro z krzywą popytu na to dobro? 

Wytłumacz i narysuj na wykresie dla dowolnego przykładu. Jak można połączyć tę 

relację z nadwyżką konsumenta? Podaj definicję nadwyżki konsumenta i wytłumacz, jak 

się ją oblicza. 

 

Zad. 3 Co łączy koszty produkcji za dobro z krzywą podaży? Wytłumacz i narysuj na 

wykresie dla dowolnego przykładu. Jak można połączyć tę relację z nadwyżką 

producenta? Podaj definicję nadwyżki producenta i wytłumacz, jak się ją oblicza. 
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Część III. Zadania rachunkowe (40 pkt) (Na kolokwium będą 2 takie pytania.) 
 
Zad. 1 Funkcja krótkookresowych kosztów całkowitych przedsiębiorstwa 

wolnokonkurencyjnego ma postać 𝑻𝑪 = 𝑸𝟐 + 𝟐𝟎𝑸 + 𝟓𝟎. Przedsiębiorstwo sprzedaje 

swoje produkty za 40zł za sztukę.  

a) Podaj postać algebraiczną: kosztu stałego, kosztu zmiennego, przeciętnego 
kosztu całkowitego, przeciętnego kosztu zmiennego, przeciętnego kosztu stałego. 

b) Jaką ilość wyrobów powinno wytwarzać to przedsiębiorstwo aby 
maksymalizować zysk całkowity? 

c) Podaj postać algebraiczną krótkookresowej krzywej podaży przedsiębiorstwa. 
Przy jakiej cenie firma wstrzyma produkcję? 

d) Podaj postać algebraiczną długookresowej krzywej podaży przedsiębiorstwa. 
Przy jakiej cenie firma wyjdzie z rynku? 

e) Ile firm będzie działać na rynku w krótkim okresie, jeśli krzywa popytu 
rynkowego jest postaci 𝐃 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟎𝐏 

f) Czy w długim okresie można oczekiwać zmiany liczby przedsiębiorstw 
działających w danej gałęzi? Dlaczego tak / dlaczego nie? 

Zad. 2 Krzywa popytu na meble ogrodowe przyjmuje postać 𝑫(𝑷𝑫) = 𝟐𝟎𝟎 − 𝟒𝑷𝑫, 
natomiast podaży 𝑺(𝑷𝑺) = 𝟒𝑷𝑺. 

a. Narysuj krzywe popytu i podaży mebli ogrodowych.  
b. Przy jakich wartościach rynek osiąga poziom równowagi? 
c. Oblicz nadwyżkę konsumenta i producenta, gdy rynek jest w równowadze. Pokaż 

je na rysunku. 
d. 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? 

e. 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). 

f. 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 a ile otrzymują dostawcy? 

g. 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. 

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



5 
 

 

Zad. 3 Z raportu przedstawionego zarządowi Agory wynika, że wzrost ceny Gazety 
Wyborczej z 4zł na 4,5zł spowoduje spadek sprzedaży z 50 000 do 40 000 egzemplarzy. 

a. Jaka jest cenowa elastyczność popytu na Gazetę Wyborczą, jeżeli elastyczność jest 
obliczona za pomocą metody punktu środkowego? 

b. Jakie są korzyści z używania metody punktu środkowego? 
c. Jeżeli celem zarządu Agory jest maksymalizacja przychodów ze sprzedaży gazety, 

to czy cena egzemplarza powinna wzrosnąć z 4zł do 4,5zł? Dlaczego? Co i w jakim 
stopniu musiałoby się zmienić, żeby Twoja odpowiedź była inna? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


