
Krzysztof Makarski

Preferencje

1. Trener Steroid lubi mieć szybkich, dużych i posłusznych graczy. Jeżeli
gracz A jest lepszy niż gracz B we dwóch z powyższych trzech charak-
terystyk wówczas Trener Steroid preferuje gracza A względem B. Duży
waży 170 kg, biega bardzo wolno i jest średnio posłuszny; Szybki waży
120 kg, biega bardzo szybko i jest bardzo nieposłuszny; Posłuszny waży
75 kg, biega szybko ale nie bardzo szybko i jest bardzo posłuszny.

(a) Czy Steroid preferuje Dużego względem Szybkiego czy vice versa?
(b) Czy Steroid preferuje Szybkiego względem Posłusznego czy vice versa?
(c) Czy Steroid preferuje Posłusznego względem Dużego czy vice versa?
(d) Czy Steroid ma przechodnie preferencje?
(e) Po kilku latach (i wielu przegranych sezonach), Steroid zmienił swoje

preferencje, teraz preferuje A względem B, jeżeli A jest lepszy we
wszystkich trzech charakterystykach, jeżeli A i B ważą tyle samo,
biegają równie szybko i są równie posłuszni Steroid jest obojętny, we
wszystkich innych przypadkach mówi, że nie da się porównać. Czy
te preferencje są kompletne, przechodnie i zwrotne?

2. Shirley Sześciopak lubi pić piwo oglądając Minnesota Timberwolves w TV.
Ma dobry otwieracz i wielką lodówkę, więc jest jej wszystko jedno w jakich
butelkach jest piwo, natomiast bardzo ją interesuje jak dużo jest tego piwa.
Narysuj jej krzywe obojętności pomiędzy butelką 0,33l (x) i 0,67l (y).

3. Elmo znalazł automat z Colą w gorącą niedzielę. Maszyna przyjmuje
dokładnie dwie monety 0,25$ i jedną 0,10$.

(a) Narysuj krzywe obojętności Elmo pomiędzy monetami 0,25$ i 0,10$
jeżeli dla Elmo monety nie mają żadnej innej wartości oprócz takiej,
że pozwalają kupić Colę.

(b) Czy Elmo ma punkt nasycenia?

4. Profesor Dobreserce zawsze przeprowadza dwa kolokwia w ciągu semestru.
Ale aby policzyć końcową ocenę patrzy tylko na lepszy rezultat

(a) Czy Jurek preferuje (x, y) = (20, 70) względem (x, y) = (60, 50)?
(b) Narysuj krzywe obojętności Jurka.
(c) Na innym wykładzie Jurka, profesor Surowy natomiast zawsze pa-

trzy tylko na gorszy rezultat, narysuj krzywe obojętności Jurka na
wykładzie profesora Surowego.
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Użyteczność

5. Narysuj krzywe obojętności przechodzące przez punkty (1, 1) i (4, 4) dla
następujących funkcji użyteczności oraz nazwij typ preferencji, które re-
prezentują

(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 przykładowe dobra wobec, których konsumenci mogą mieć prefe-
rencje opisane powyższymi funkcjami.

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

Ograniczenie budżetowe.

7. Przypuśćmy, że masz 40 zł, które możesz wydać na jabłka (x) i kanapki
(y). Jabłko kosztuje 2 zł, a kanapka 10 zł.

(a) Zapisz ograniczenie budżetowe.

(b) Jeżeli wydasz wszystko na jabłka to ile będziesz mógł kupić?

(c) Jeżeli wydasz wszystko na kanapki to ile będziesz mógł kupić?

(d) Narysuj linię ograniczenia budżetowego.

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

(f) Przypuśćmy, że masz 30 zł, przerysuj rysunek z (d) a następnie na-
rysuj na tym rysunku nowe ograniczenie budżetowe.

(g) Przypuśćmy, że jabłka są limitowane i nie można kupić więcej niż 5
sztuk, narysuj nowe ograniczenie budżetowe.

Wybór + Popyt

8. Preferencje Haliny, konsumentki orzechów (x) i truskawek (y), opisane
są następującą funkcją użyteczności u(x, y) = 4

√
x + y. Przypuśćmy,

że px = 1, py = 2 oraz m = 24. (Wskazówka: Uwaga na rozwiązania
brzegowe)

(a) Korzystając z metody mnożników Lagrange’a, znajdź optymalny ko-
szyk Haliny, pokaż go na wykresie.

(b) Policz, korzystając z definicji, MRS Haliny w punkcie optymalnym.
Znajdź nachylenie linii budżetu. Czy są one równe?
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(c) Przypuśćmy, że dochód Haliny wynosi 9, znajdź nowy optymalny
koszyk, pokaż go na wykresie z punktu (a) .

(d) Policz, korzystając z definicji, MRS Haliny w nowym punkcie opty-
malnym. Znajdź nachylenie linii budżetu. Czy są one równe? Dla
jakich preferencji możliwa jest taka sytuacja i dlaczego? (Wskazówka:
Która jest bardziej stroma?)

(e) Znajdź funkcję popytu dla obydwu dóbr.

(f) Narysuj krzywą popytu dla obydwu dóbr.

9. (∗) Karol lubi jabłka (x) i banany (y). Jego preferencje opisane są nastę-
pującą funkcją użyteczności u(x, y) = x1/2y1/2. Ponadto wiemy że px = 1,
py = 2 i m = 40.

(a) Korzystając z metody mnożników Lagrange’a, znajdź optymalny ko-
szyk Karola. Pokaż go na rysunku.

(b) Znajdź MRS Karola w punkcie optymalnym. Znajdź nachylenie linii
budżetu w punkcie optymalnym. Czy są one równe, dlaczego?

(c) Przypuśćmy, że cena jabłek wzrośnie do 2, znajdź nowy optymalny
koszyk, pokaż go na rysunku z (a) .

(d) Przypuśćmy, że Karola dochód wzrósł do 60, znajdź nowy optymalny
koszyk. Przerysuj rysunek z punktu (a) a następnie pokaż na tym
rysunku nowy optymalny koszyk.

(e) Znajdź funkcję popytu na jabłka.

(f) Narysuj krzywą popytu na jabłka.

Preferencje ujawnione (na wykładzie)

10. Przy cenach (4, 6), Ewa wybiera koszyk (6, 6), natomiast przy cenach
(6, 3), wybiera (10, 0).

(a) Pokaż obydwie linie budżetu i obydwa wybory na rysunku.

(b) Czy zachowanie Ewy jest zgodne ze słabym aksjomatem preferencji
ujawnionych.

11. Poniżej mamy tabelę opisującą ceny i popyt zgłoszony przez Jacka w 5
przypadkach (aby znaleźć dochód policz z cen i wyboru).

Sytuacja p1 p2 x1 x2
A 1 1 5 35
B 1 2 35 10
C 1 1 10 15
D 3 1 5 15
E 1 2 10 10
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(a) Pokaż każdą linię budżetu na wykresie, oznacz punkt wybrany w
każdym przypadku literami A,B,C,D i E.

(b) Czy zachowanie Jacka jest zgodne z WARPem?

12. Poniżej mamy tabelę opisującą ceny i popyt zgłoszony przez Jacka w 3
przypadkach (aby znaleźć dochód policz z cen i wyboru).

Sytuacja p1 p2 p3 x1 x2 x3
A 1 2 8 2 1 3
B 4 1 8 3 4 2
C 3 1 2 2 6 2

(a) Wypełnij następującą tabelę, umieszczając w kolumnie i i wierszu j
wydatki na koszyk i po cenach j.
Ceny\Wybór A B C
A 28
B
C

(b) Jeżeli w jakiś koszyk jest bezpośrednio jawnie preferowany do koszyka
w danym polu, to umieść przy wielkości wydatków w tym polu symbol
∗, a jeżeli jakiś koszyk jest pośrednio jawnie preferowany do koszyka
w danym polu to umieść w tym polu symbol (∗).

(c) Czy nasz konsument naruszył WARP?

(d) Czy nasz konsument naruszył SARP?

Słucki

13. (∗) Karol lubi jabłka (x) i banany (y). Jego preferencje opisane są nastę-
pującą funkcją użyteczności u(x, y) = x1/2y1/2. Ponadto wiemy że px = 1,
py = 2 i m = 40. Przypuśćmy, że cena jabłek wzrasta do 3.

(a) Narysuj początkowy koszyk.

(b) O ile musiałby się zmienić dochód Karola, aby mógł on kupić swój
początkowy koszyk. Znajdź koszyk, który konsumowałby on przy
tym dochodzie (i nowych cenach). Zaznacz go na rysunku z punktu
(a). Wylicz i pokaż na rysunku efekt substytucyjny zmiany ceny
jabłek.

(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 jabłek.

Nadwyżka konsumenta (na wykładzie)

4



14. Kazik konsumuje miód, a jego popyt na słoiki miodu dany jest wzorem
D(p) =

√
25− 1

4p

(a) jeżeli cena miodu wynosi 84 za słoik, to ile słoików on skonsumuje?

(b) policz i pokaż na rysunku nadwyżkę konsumenta.

15. Celina konsumuje wtyczki do uszu x i resztę y. Funkcja użyteczności jest
dana za pomocą u(x, y) = 100x− x2

2 + y

(a) Znajdź odwróconą funkcje popytu na wtyczki do uszu?

(b) Jeżeli px = 50, ile wtyczek Celina skonsumuje?

(c) Jeżeli py = 80, ile wtyczek Celina skonsumuje?

(d) Policz zmianę użyteczności przy zmianie ceny z 50 do 80?

(e) Policz zmianę nadwyżki konsumenta (mierzonej przy wykorzystaniu
krzywej popytu), po zmianie ceny z 50 do 80?

Popyt rynkowy

16. W Gas Pump, w Południowej Dakocie, mamy dwa rodzaje konsumentów:
100 właściciel Buicków mających funkcję popytu DB(p) = 20 − 5p; oraz
50 właścicieli Dodgów mających funkcje popytu DD(p) = 15−3p. Znajdź
rynkową krzywą popytu i narysuj ją.

17. Mając funkcję popytu, lnD(p) = 1000 − p + lnm. (Wskazówka. Zapisz
jako p = 1000− ln q + lnm, aby policzyć dq

dp = 1
dp
dq

)

(a) Policz elastyczność cenową popytu dla

i. p = 2 i m = 500

ii. p = 3 i m = 500

iii. p = 4 i m = 1500

(b) Policz dochodową elastyczność popytu dla

i. p = 2 i m = 500

ii. p = 2 i m = 1000

iii. p = 3 i m = 1500

18. Funkcja popytu na bilet na mecz futbolu amerykańskiego w typowym du-
żym uniwersytecie w środkowym zachodzie USA wynosi D(p) = 200, 000−
10, 000p. Stadion uniwersytecki jest w stanie pomieścić 100, 000 widzów.

(a) Znajdź równanie opisujące krańcowy przychód.

(b) Narysuj odwróconą funkcje popytu i krańcowy przychód.
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(c) Znajdź cenę maksymalizującą całkowity przychód. Ile biletów zosta-
łoby sprzedanych po tej cenie? Policz cenową elastyczność popytu w
tym punkcie. Czy stadion będzie pełny?

(d) Kilka udanych sezonów doprowadziło do wzrostu popytu na bilety.
Nowa funkcja popytu ma postać D′(p) = 300, 000− 10, 000p. Znajdź
równanie opisujące krańcowy przychód.

(e) Policz cenę maksymalizującą całkowity przychód (zignoruj rozmiar
stadionu). Ile wówczas biletów należałoby sprzedać? Policz MR w
tym punkcie. Ile biletów zostanie faktycznie sprzedane? Policz MR
w tym punkcie.

Równowaga (na wykładzie)

19. Popyt na śledzia jest dany następującym wzorem D(P ) = 200 − 5P a
podaż S(P ) = 5P .

(a) Znajdź cenę równowagi i wielkość produkcji w równowadze. Pokaż
na rysunku.

(b) Przypuśćmy, że na producentów śledzia nałożony jest 2$ podatek za
każdego sprzedanego śledzia. Znajdź PD, PS oraz wielkość produkcji.
Pokaż na rysunku.

(c) Przypuśćmy, że podatek nałożony jest na konsumentów śledzia (za-
miast producentów), znajdź PD, PS oraz wielkość produkcji. Pokaż
na rysunku.

(d) Policz stratę pustą (społeczną) z tytułu podatku. Pokaż tą stratę na
rysunku.

Ekonomia behawioralna (na wykładzie)

1. Zdzisiu lubi balować i pić piwo.Wie jednak, że jeżeli wypije zbyt dużo
piwa następnego dnia nie będzie czuł się dobrze i nie będzie w stanie nic
zrobić. Gdy Zdzisiek jest jeszcze w domu, na trzeźwo rozważając efekty
picia, jego preferencje są opisane następującą funkcją użytecznościU0(x) =
10x − x2, gdzie x− liczba butelek piwa. Zdzisiek został zaproszony na
imprezę w sobotę wieczorem i wiem, że będzie tam darmowe piwo. Jego
alternatywą jest oglądanie meczu w telewizji z kolegą abstynentem, co
daje mu użyteczność 20.

(a) Jaka ilość piw maksymalizuje jego użyteczność ( gdy jest trzeźwy):
U0(x) = 10x− x2? Czy Zdzisiek będzie wolał pójść na imprezę, czy
obejrzeć mecz w telewizji?
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(b) Zdzisiek już dawno zauważył, że piwo ma na niego przedziwny wpływ,
zmienia jego preferencje. Im więcej piw wypije, tym bardziej jest
spragniony. Jego preferencje, po wypiciut piw, opisane są funkcją
użyteczności Ut(x) = (10 + t)x − x2. Ile piw wypije Zdzisiek, jeśli
pójdzie na imprezę? ( Wskazówka: Ponieważ cena jest 0, będzie pił,
aż jego krańcowa użyteczność z dodatkowego piwa spadnie do zera).

(c) Jeżeli Zdzisiek wie, że wypije więcej piw, niż jego trzeźwe “ja” by
chciało, to czy zdecyduje się pójść na imprezę, czy zostanie w domu?

(d) Przypuśćmy, że Zdzisiek ma dziewczynę, która lubi, gdy rzeczy ukła-
dają się po jej myśli. Ona bardzo nie lubi, gdy Zdzisiek wypije zbyt
dużo i , dla dobra Zdziśka, powiedziała mu, że jeśli wypije więcej niż
5 piw, to pożałuje (Zdzisiek zdążył już przekonać się, że nie rzuca ona
słów na wiatr). Zatem jego preferencje teraz opisuje funkcja użytecz-
ności Ut(x) = (10+t)x−x2 dla t ≤ 5 oraz Ut(x) = (10+t)x−x2−1000,
dla t > 5. Czy teraz Zdzisiek pójdzie na imprezę? Jak ekonomicznie
określiłbyś rolę dziewczyny Zdziśka?

2. Na rzadką, ale śmiertelną chorobę zapada 1 osoba na 100.000. Odkryto
nowy, bardzo dobry test na tę chorobę. Każdy kto ma tę chorobę, ma
pozytywny wynik testu. 99% tych, którzy nie mają tej choroby, uzyska
negatywny wynik testu, a 1% uzyska wynik pozytywny. Henryk Dylemat
został przetestowany i uzyskał wynik pozytywny. Henryk jest przerażony.

(a) Henryk usłyszał o zabiegu chirurgicznym, który eliminuje chorobę (
z pewnością), niestety, z prawdopodobieństwem 1/200, nie przeżyje
on tego zabiegu. Zanim dokładnie policzysz, jak ci się wydaje, czy
Henryk powinien zdecydować się na zabieg, czy nie?

(b) Jeżeli populacja wynosi 1.000.000, to oczekiwana liczba chorych lu-
dzi wynosi . Przypuśćmy, że 1.000.000 został poddany testowi,
wówczas oczekiwana liczba ludzi przetestowanych pozytywnie wynosi

. Zatem prawdopodobieństwo, że osoba przetestowana pozy-
tywnie jest chora wynosi . Natomiast prawdopodobieństwo
śmierci w wyniku zabiegu wynosi . Zatem prawdopodobień-
stwo przeżycia Henryka wzrośnie, gdy podda się on zabiegowi, czy
nie?
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Wymiana

1. Ken (K) oraz Barbie (B) konsumują quiche (Q) oraz wino (W ). Ich zasoby
początkowe są dane: (eKQ , e

K
W ) = (3, 2) oraz (eBQ, e

B
W ) = (1, 6). Oboje mają

jednakowe funkcje użyteczności u(Q,W ) = QW . Umieść Kena w lewym
dolnym rogu skrzynki Edgwortha.

(a) pokaż na rysunku zasób początkowy i krzywe obojętności przecho-
dzące przez zasób początkowy.

(b) znajdź i pokaż na rysunku wszystkie Pareto optymalne alokacje.
(c) ponieważ wiemy, że alokacja doskonale konkurencyjna jest Pareto

efektywna, to wiemy, że w równowadze doskonale konkurencyjnej
pQ/pW =.

(d) znajdź i pokaż na rysunku alokację doskonale konkurencyjną.

Asymetria informacji (na wykładzie)

1. W Dużych Sfornegaciach 200 osób chce sprzedać swoje używane samo-
chody. Każdy wie, że 100 tych samochodów to graty a 100 to rodzynki.
Jednak nikt poza ich właścicielami nie wie które są które. Właściciel grata
sprzeda samochód za cenę nie mniejszą niż 200, a rodzynka za cenę nie
mniejszą niż 1500. Ponadto istnieje wielu potencjalnych kupców, którzy
są gotowi zapłacić za grata 300, za rodzynka 2500, a jeżeli nie są pewni
czy samochód jest gratem lub rodzynkiem zapłacą oczekiwaną wartość
samochodu (przy danej im wiedzy co do rozkładu prawdopodobieństwa).

(a) Jeżeli wszystkie 200 samochodów byłoby oferowanych na sprzedać,
ile potencjalni kupcy gotowi by byli zapłacić za używany samochód?
Kto by oferował samochód po tej cenie? Opisz równowagę (lub rów-
nowagi) jaka się ukształtuje.
Odp.
Cena wynosiłaby 1400 i tylko graty byłyby oferowane. W równowa-
dze tylko graty będą oferowane po cenie pomiędzy 200 a 300.

(b) Przypuśćmy, że z tych 200 samochodów 120 to rodzynki a 80 graty.
Jeżeli wszystkie 200 samochodów byłoby oferowanych na sprzedaż,
ile potencjalni kupcy gotowi by byli zapłacić za używany samochód?
Kto by oferował samochód po tej cenie? Opisz równowagę (lub rów-
nowagi) jaka się ukształtuje.
Odp.
Cena wynosiłaby 1620, po tej cenie zarówno graty jak i rodzynki
byłyby oferowane. Mamy dwie równowagi: w jednej wszystkie sa-
mochody są oferowane i cena wynosi pomiędzy 1500 a 1620; oraz w
drugiej równowadze tylko graty są oferowane po cenie pomiędzy 200
a 300.
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Technologia

1. (na wykładzie) Miluchna uprawia róże. Jeżeli L oznacza ilość godzin pracy
którą ona wykonuje, a T obszar ziemi pod uprawę, to jej produkcja dana
jest wzorem f(L, T ) = L0,5T 0,5 kwiatów róży.

(a) Narysuj izokwantę reprezentującą 4 kwiaty róży.
(b) Jakie korzyści skali cechują tę funkcję produkcji?
(c) W krótkim okresie ilość ziemi jest stała. Narysuj krzywą pokazującą

produkcję Miluchny w zależności od jej wkładu pracy, jeżeli dyspo-
nuje ona 1 jednostką ziemi. Jak nazywamy w ekonomii nachylenie
tej krzywej? Czy krzywa ta staje się bardziej czy mniej stroma wraz
ze wzrostem ilości pracy?

(d) Narysuj wykres pokazujący krańcowy produkt pracy.
(e) Przypuśćmy, że ziemia pod uprawę rośnie do 4. Na rysunku do (c)

narysuj nową funkcję produkcji, a na rysunku do (d) nowy krańcowy
produkt pracy.

2. Przypuśćmy, że mamy następującą funkcję produkcji f(x1, x2) = min{x1, x2}.

(a) Narysuj izokwantę reprezentującą y = 4.
(b) Czy można policzyć TRS? Jakie korzyści skali cechują tę funkcję

produkcji?

3. Przypuśćmy, że mamy następującą funkcję produkcji f(x1, x2) = x
1/2
1 x

3/2
2 .

(a) Narysuj izokwantę reprezentującą y = 4.
(b) Policz TRS.
(c) Jakie korzyści skali cechują tę funkcję produkcji?

4. Przypuśćmy, że mamy następującą funkcję produkcji f(x1, x2) = Axα1x
β
2 ,

gdzie A,α, β > 0.

(a) Dla jakich wartości α, β cechują tę funkcje malejące, stałe i rosnące
korzyści skali?

(b) Dla jakich wartości α, β krańcowy produkt x1 jest malejący.
(c) Policz TRS.

Maksymalizacja Zysku

5. (na wykładzie) Rozważmy przedsiębiorstwo wykorzystujące jeden czynnik
produkcji x do produkcji y. Proces produkcyjny opisany jest następu-
jącą funkcją produkcji f(x) = 16

√
x. Produkt kosztuje 100 zł, a czynnik

produkcji 100 zł.
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(a) Zapisz problem maksymalizacji zysku.

(b) Znajdź wielkości y, x maksymalizujące zysk. Ile będzie wynosił zysk
w optimum? Pokaż na wykresie.

6. Przedsiębiorca korzysta z dwóch czynników produkcji (x1, x2) i produkuje
zgodnie z funkcją produkcji, f(x1, x2) = x

1/2
1 x

1/4
2 . Ceny czynników są

następujące w1, w2 a cena produktu p.

(a) Znajdź wielkości x1, x2 maksymalizujące zysk producenta, jako funk-
cje w1, w2 i p.

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

7. Inny przedsiębiorca korzystając z dwóch czynników (x1, x2) produkuje y
zgodnie z funkcją produkcji f(x1, x2) = x

1/2
1 x

1/2
2 . Załóż, że p = 4, w1 = 1

oraz w2 = 2. Czy możesz jednoznacznie wyliczyć x1 i x2? Dlaczego?

Minimalizacja Kosztów

8. (na wykładzie) Firma genealogiczna "Korzenie" produkuje korzystając z
jednego produktu. Funkcja produkcji f(x) =

√
x.

(a) Ile jednostek x jest potrzebnych do wyprodukowania y jednostek pro-
duktu. Jeżeli w = 10 ile będzie kosztowało wyprodukowanie 10 jed-
nostek produkcji?

(b) Ile jednostek x jest potrzebnych do wyprodukowania y jednostek pro-
duktu. Jeżeli w = 10 ile będzie kosztowało wyprodukowanie y jed-
nostek produkcji?

(c) Znajdź funkcję kosztów c(y).

(d) Znajdź koszt przeciętny AC(y) = c(y)
y. . Jakie korzyści skali cechują

funkcję produkcji?

9. (analogicznie jak Zad. 8) Stołówka studencka produkuje kwadratowe po-
siłki korzystając z jednego czynnika produkcji za pomocą dość spektaku-
larnego procesu produkcyjnego. Niestety nie wiemy co to jest za czynnik,
ale dowiedzieliśmy się ze swoich źródeł zbliżonych do kuchni, że "jest to
jakaś maź". Funkcja produkcji stołówki f(x) = x2, x− czynnik produkcji.

(a) Ile x jest potrzeba aby wyprodukować 144 kwadratowe potrawy? Je-
żeli x kosztuje w za jednostkę, ile kosztuje wyprodukowanie 144 kwa-
dratowych potraw?

(b) Ile x jest potrzeba aby wyprodukować y kwadratowe potrawy? Jeżeli
x kosztuje w za jednostkę, ile kosztuje wyprodukowanie y kwadrato-
wych potraw?
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(c) Znajdź koszt przeciętny AC(y) = c(y)
y. . Jakie korzyści skali cechują

funkcję produkcji?

10. Przedsiębiorca przy wykorzystaniu pracy i maszyn produkuje produkt wy-
korzystując technologię opisaną następującą funkcją produkcji f(L,M) =
4L1/2M1/2, gdzie L oznacza pracę a M maszyny.

(a) Przypuśćmy, że przedsiębiorca chce wyprodukować produkt jak naj-
taniej. Znajdź formułę na stosunek M/L w optimum.

(b) Znajdź zatrudnienie maszyn i pracy, które pozwolą w najtańszy moż-
liwy sposób wyprodukować 40 jednostek produktu. Koszt pracy wy-
nosi wL = 40, a koszt maszyn wM = 10.

(c) Znajdź zatrudnienie maszyn i pracy, które pozwolą w najtańszy moż-
liwy sposób wyprodukować y jednostek produktu (warunkowe funk-
cje popytu na czynniki.). Znajdź funkcję kosztów c(y). Koszt pracy
wynosi wL, a koszt maszyn wM .

11. Przedsiębiorca przy wykorzystaniu dwóch czynników produkcji produkuje
produkt wykorzystując technologię opisaną następującą funkcją produkcji
f(x1, x2) = x

1/3
1 x

1/3
2 .

(a) Przypuśćmy, że przedsiębiorca chce wyprodukować produkt jak naj-
taniej. Znajdź formułę na stosunek x1/x2 w optimum.

(b) Znajdź zatrudnienie maszyn i pracy, które pozwolą w najtańszy moż-
liwy sposób wyprodukować y jednostek produktu (warunkowe funk-
cje popytu na czynniki). Znajdź funkcję kosztów c(y). Koszt pracy
wynosi wL, a koszt maszyn wM .

12. Boguchwał ma szklarnie w której dogląda tulipanów. Jego sekret, który
pozwala mu wyprodukować duże ilości tulipanów jest następujący. Pro-
dukcja tulipanów t wymaga dwa razy więcej światła l i wody o, t =
min{l, 2o}.

(a) Znajdź warunkowe funkcje popytu na czynniki.

(b) Znajdź funkcję kosztów c(t). Koszty czynników (wl, wo).

Krzywe kosztów

13. (na wykładzie) Myślimir, właściciel Myślimir Autos, sprzedaje używane
samochody. Na zakup samochodu wydaje c zł oraz płaci b zł rocznie za
reklamy w miejscowej telewizji kablowej.

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

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

11



14. Brat Myślimira, Mszczuj, jest właścicielem złomowiska samochodów. Msz-
czuj może skorzystać z jednej z dwu metod złomowania samochodów.
Pierwsza wymaga wynajęcia prasy hydraulicznej do samochodów, co kosz-
tuje 200 zł rocznie plus 1 zł za każdy samochód. Druga wymaga zakupu
łopaty, co kosztuje 10 zł rocznie i wówczas brat Mszczuja, Miłopij może
zakopać samochód za 5 zł.

(a) Zapisz równanie na koszt całkowity c(y) dla obydwu procesów pro-
dukcji.

(b) Znajdź i pokaż na odrębnych rysunkach AC i MC dla obydwu pro-
cesów produkcji.

(c) Jeżeli Mszczuj złomuje 40 samochodów rocznie, to którą metodę po-
winien wybrać?

(d) Jeżeli Mszczuj złomuje 100 samochodów rocznie, to którą metodę
powinien wybrać?

15. Rosława zamierza otworzyć kwiaciarnię w nowym centrum handlowym.
Ma do wyboru trzy różne powierzchnie handlowe 200 m2, 500 m2 i 1000
m2. Miesięczny czynsz wynosi 1 zł za m2. Rosława szacuje, że jeżeli
dysponuje powierzchnią F m2 i sprzedaje y bukietów kwiatów miesięcznie
jej kosz zmienny będzie wynosił 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

16. Jeszcze inny brat Myślimira, Miłobrat ma warsztat samochodowy. Aby
naprawić s samochodów musi ponieść koszty c(s) = 2s2 + 100. Analizu-
jemy jego zachowanie w krótkim okresie.

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

(b) Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 20 zł, to ile samochodów
Miłobrat naprawi? A ile jeżeli cena wynosi 40 zł.

(c) Przypuśćmy, że p = 40 narysuj na rysunku p, AC, AV C i MC a
następnie zacień zysku Miłobrata.
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(d) Znajdź i pokaż na rysunku krzywą podaży Miłobrata w krótkim okre-
sie.

(e) Znajdź i pokaż na rysunku krzywą podaży Miłobrata w krótkim okre-
sie.

17. (∗) Cirzpisława produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) =
y3 − 8y2 + 30y + 5.

(a) Znajdź i narysuj AC, AV C, i MC.

(b) Krótki okres. Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 14 zł, to ile
sakiewek wyprodukuje Cirzpisława (Wskazówka: 3y2 − 16y + 16 =
(3y − 4)(y − 4))? A ile jeżeli cena wynosi 9 zł (Wskazówka: 3y2 −
16y + 21 = (3y − 7)(y − 3).

(c) Długi okres. Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 14 zł, to ile
sakiewek wyprodukuje Cirzpisława (Wskazówka: 3y2 − 16y + 16 =
(3y − 4)(y − 4))? A ile jeżeli cena wynosi 25 zł (Wskazówka: 3y2 −
16y + 5 = (3y − 1)(y − 5).

(d) Przypuśćmy, że p = 25 narysuj na rysunku p, AC, AV C i MC a
następnie zacień zysku Cirzpisławy.

(e) Znajdź i pokaż na rysunku krzywą podaży Cirzpisławy w krótkim
okresie.

(f) Znajdź i pokaż na rysunku krzywą podaży Cirzpisławy w długim
okresie. (Wskazówka: 2y3 − 8y2 + 5 = 0 dla y ≈ 4, 146)

18. Gościrad sprzedaje lemoniadę 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 spędza na wyciskaniu ich.

(a) Znajdź jego funkcję kosztów.

(b) Jeżeli w1 = 1, w2 = 1, znajdź i narysuj AC, AV C i MC Gościrada.
Znajdź i narysuj jego długookresową funkcję podaży.

(c) Jeżeli w1 = 4, w2 = 9, znajdź i narysuj AC, AV C i MC Gościrada.
Znajdź i narysuj jego długookresową funkcję podaży.

Podaż gałęzi

19. (na wykładzie) Rozważmy gałęź doskonale konkurencyjną w długim okre-
sie, z dużą liczbą firm, które mają jednakowe funkcje kosztów c(y) = y2+1,
dla y > 0 oraz c(0) = 0. Krzywa popytu na postać D(p) = 52−p. (Liczba
firm jest liczbą rzeczywistą nieujemną).

(a) Znajdź długookresową krzywą podaż pojedynczego producenta.
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(b) Jaka jest minimalna cena po której produkt będzie produkowany w
długim okresie?

(c) Znajdź cenę, całkowitą produkcję branży, produkcję i zysk pojedyn-
czej firmy i liczbę firm w długookresowej równowadze.

(d) Przypuśćmy, że krzywa popytu przesuwa się doD(p) = 53−p. Znajdź
cenę, całkowitą produkcję branży, produkcję i zysk pojedynczej firmy
i liczbę firm w długookresowej równowadze.

20. Znajdź rynkowe krzywe podaży w następujących przypadkach

(a) S1(p) = p, S2(p) = 2p, S3(p) = 3p,

(b) S1(p) = 2p, S2(p) = p− 1

Podaż firmy

1. Cirzpisława produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) =
y3 − 8y2 + 30y + 5.

(a) Znajdź i narysuj AC, AV C, i MC.

(b) Krótki okres. Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 14 zł, to ile
sakiewek wyprodukuje Cirzpisława (Wskazówka: 3y2 − 16y + 16 =
(3y − 4)(y − 4))? A ile jeżeli cena wynosi 9 zł (Wskazówka: 3y2 −
16y + 21 = (3y − 7)(y − 3).

(c) Długi okres. Jeżeli cena naprawy samochodu wynosi 14 zł, to ile
sakiewek wyprodukuje Cirzpisława (Wskazówka: 3y2 − 16y + 16 =
(3y − 4)(y − 4))? A ile jeżeli cena wynosi 25 zł (Wskazówka: 3y2 −
16y + 5 = (3y − 1)(y − 5).

(d) Przypuśćmy, że p = 25 narysuj na rysunku p, AC, AV C i MC a
następnie zacień zysku Cirzpisławy.

(e) Znajdź i pokaż na rysunku krzywą podaży Cirzpisławy w krótkim
okresie.

(f) Znajdź i pokaż na rysunku krzywą podaży Cirzpisławy w długim
okresie. (Wskazówka: 2y3 − 8y2 + 5 = 0 dla y ≈ 4, 146)

2. Gościrad sprzedaje lemoniadę 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 spędza na wyciskaniu ich.

(a) Znajdź jego funkcję kosztów.

(b) Jeżeli w1 = 1, w2 = 1, znajdź i narysuj AC, AV C i MC Gościrada.
Znajdź i narysuj jego długookresową funkcję podaży.
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(c) Jeżeli w1 = 4, w2 = 9, znajdź i narysuj AC, AV C i MC Gościrada.
Znajdź i narysuj jego długookresową funkcję podaży.

Podaż gałęzi

3. (na wykładzie) Rozważmy gałęź doskonale konkurencyjną w długim okre-
sie, z dużą liczbą firm, które mają jednakowe funkcje kosztów c(y) = y2+1,
dla y > 0 oraz c(0) = 0. Krzywa popytu na postać D(p) = 52−p. (Liczba
firm jest liczbą rzeczywistą nieujemną).

(a) Znajdź długookresową krzywą podaż pojedynczego producenta.

(b) Jaka jest minimalna cena po której produkt będzie produkowany w
długim okresie?

(c) Znajdź cenę, całkowitą produkcję branży, produkcję i zysk pojedyn-
czej firmy i liczbę firm w długookresowej równowadze.

(d) Przypuśćmy, że krzywa popytu przesuwa się doD(p) = 53−p. Znajdź
cenę, całkowitą produkcję branży, produkcję i zysk pojedynczej firmy
i liczbę firm w długookresowej równowadze.

4. Znajdź rynkowe krzywe podaży w następujących przypadkach

(a) S1(p) = p, S2(p) = 2p, S3(p) = 3p,

(b) S1(p) = 2p, S2(p) = p− 1.

Monopol

1. Profesor Mamiński napisał właśnie swoją popularno-naukową książkę o
ekonomii pt. “W górę po izokwancie”. Badania rynkowe wskazują, że
krzywa popytu na tą książkę jest dana za pomocą, Q = 2, 000 − 100P ,
gdzie P - cena. Przygotowanie książki do druku kosztuje 1000, ponadto
koszt krańcowy wyprodukowania każdej książki wynosi 4. Znajdź jego
optymalny nakład, cenę i zyski, pokaż je na rysunku.

2. (na wykładzie) Monopolista napotyka na odwróconą funkcję popytu p(y) =
12− y, a krzywa kosztów jest dana za pomocą c(y) = y2.

(a) Jaka będzie wielkość produkcji, jeżeli monopolista maksymalizuje
zysk?

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

(c) Policz i pokaż pustą stratę.

(d) Przepuśćmy że monopolista może doskonale dyskryminować cenowo
(sprzedawać każdy produkt po jego cenie granicznej). Ile wynosi
produkcja i strata pusta?
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(e) Przypuśćmy, że rząd zdecydował się nałożyć na monopolistę podatek
2 zł od każdej jednostki produktu. Jaka będzie wielkość produkcji,
cena i strata pusta?

(f) Przypuśćmy, że rząd decyduje się nałożyć podatek w wysokości 10 zł
na zyski monopolisty. Jaka będzie wielkość produkcji, cena i strata
pusta?

(g) Przypuśćmy, że masz nałożyć na monopolistę cenę maksymalną tak
aby zminimalizować stratę pustą. Ile powinna wynosić taka cena
maksymalna? Jaka będzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(h) Zastanów i przedyskutuj się w jaki sposób społeczeństwa mogą roz-
wiązać problem nieefektywności monopolu.

Zachowanie monopolistyczne

3. (Dyskryminacja cenowa) Ferdynand Obślizgły napisał właśnie nową książkę
"Orgia w chlewie". Jego wydawca Graw McSwill ocenia, że popyt na jego
książkę 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 wy-
dawca ma funkcję kosztów (wyrażoną w dolarze amerykańskim) C(Q) =
$50, 000 + $2Q, gdzie Q całkowita produkcja na obydwa rynki.

(a) Jeżeli cena jest taka sama na obydwu rynkach, to ile zostanie wypro-
dukowanych książek? Jaka będzie ich cena i zyski?

(b) Jeżeli McSwill może ustawić różną cenę na obydwu rynkach, to ile
zostanie wyprodukowanych książek na każdym rynku? Jaka będą
ceny na obydwu rynkach, zyski?

4. (Sprzedaż wiązana - na wykładzie) Monopolista produkuje dwa dobra A
i B, funkcje kosztów: C(yA) = 0 oraz C(yB) = 0. Na rynku tych produk-
tów występują dwa typy konsumentów, oznaczmy ich 1 i 2. Dla uprosz-
czenia załóżmy, że każdy typ jest reprezentowany przez jednego konsu-
menta, który zgłasza popyt na 1 jednostkę dobra, jeżeli cena jest równa
lub niższa niż jego cena graniczna oraz na 0 jednostek dobra w przeciw-
nym przypadku. Ceny graniczne konsumentów są następujące: v1A = 80
oraz v1B = 80, v2A = 120 oraz v2B = 10.

(a) Znajdź, maksymalizujące zysk, ceny obydwu dóbr, pA and pB , jeżeli
nie zachodzi sprzedaż wiązana. Policz zyski z tej strategii cenowej.

(b) Znajdź cenę pakietu składającego się z obydwu dóbr ppakiet przy
wykorzystaniu czystej sprzedaży wiązanej (sprzedawane są tylko pa-
kiety). Policz zyski z tej strategii cenowej.
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(c) Znajdź cenę pakietu składającego się z obydwu dóbr ppakiet, oraz
ceny dóbr pA, pB przy wykorzystaniu mieszanej sprzedaży wiąza-
nej (sprzedawane są zarówno pakiety jak i każde z dóbr oddzielnie).
Policz zyski z tej strategii cenowej.

5. (Dyskryminacja cenowa - na wykładzie). The Mall Street Journal roz-
waża rozszerzenie swoich usług na wysyłanie swoich artykułów przez email
czytelników. Zamówione badania marketingowe wskazują istnienie dwóch
grup potencjalnych odbiorców: kadra menedżerska i studenci. Niech y
oznacza ilość artykułów oferowanych w ciągu roku. Kadra menedżerska
ma następującą funkcję popytu PM (y) = 100 − y, a studenci PS(y) =
80− y. Koszty krańcowe wynoszą zero.

(a) Narysuj obie krzywe popytu.

(b) Jeżeli The Mall Street Journal może rozróżnić swoich konsumentów
to jakie pakiety powinien im zaoferować i za ile (w formie "wszystko
albo nic")? (Wskazówka: Przypomnij sobie wykład o nadwyżce kon-
sumenta).

(c) Przypuśćmy, że gazeta nie jest w stanie rozróżnić konsumentów i chce
żeby dokonali oni samoselekcji. Jakie powinna zaoferować pakiety?

(d) Co powinna zrobić gazeta jeżeli studentów jest tyle samo co mene-
dżerów?

6. (Plany dwutaryfowe - na wykładzie). Nowo powstałe wesołe miasteczko
rozważa strategię cenową. Menedżerowie spodziewają się 1000 ludzi dzien-
nie, a każda osoba zgłasza popyt na y = 50− 50p przejazdów w wesołym
miasteczku, gdzie p− cena za przejazd. Dla uproszczenia zakładamy, że
koszt krańcowy wynosi 0.

(a) Jaka będzie maksymalizująca zysk cena przejazdu? Ile przejazdów
typowy konsument wybierze? Jaki będzie zysk wesołego miasteczka
z jednej osoby?

(b) Jaka jest Pareto efektywna cena przejazdu?

(c) Jaki plan dwutaryfowy maksymalizowałby zysk? (Wskazówka: Wy-
bierz efektywną cenę za przejazd, a następnie cenę z wejście taką
aby przejąć całą nadwyżkę konsumenta). Jakie będą wówczas zyski
wesołego miasteczka z jednej osoby?

Oligopol

7. Paweł i Gaweł są konkurującymi ze sobą jedynymi producentami dyń na
rynku w Wólce Dolnej. Popyt na dynie jest dany funkcją popytu q =
3, 200− 1, 600p. Koszt krańcowy wyprodukowania dyni wynosi 0, 5.
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(a) Znajdź ich funkcje reakcji w grze Cournot.

(b) Znajdź produkcję, ceny i zyski w równowadze Cournot.

(c) Przypuśćmy, że pole Pawła jest zawsze zalane na początku wiosny,
co powoduje że sadzi on dynie dwa tygodnie po Gawle. Zatem Paweł
sadząc swoje dynie wie ile dyń posadził Gaweł. Znajdź produkcję,
ceny i zyski w równowadze Stackleberga.

(d) Czy Gaweł chciałby poczekać z sadzeniem dyń, tak aby Paweł nie
mógł zaobserwować ile dyń posadził? Wyjaśnij.

(e) Przypuśćmy, że Paweł i Gaweł tworzą kartel. Znajdź produkcję, ceny
i zyski zakładając że dzielą je po połowie.

(f) Załóż, że Paweł dotrzymuje umowy i Gaweł rozważa niedotrzymanie
umowy. Czy będzie mu się to opłacało? Jeżeli tak to znajdź jego
optymalną produkcję, cenę i zyski.

8. Znajdź produkcję obydwu rolników, cenę i zyski w równowadze Bertranda.

Teoria gier

1. Znajdź wszystkie równowagi Nasha (łącznie z równowagami w strategiach
mieszanych) w poniższych grach.

(a) Dylemat więźnia.
Więzień 2
Zeznawać Zaprzeczać

Więzień 1 Zeznawać (-3,-3) (0,-6)
Zaprzeczać (-6,0) (-1,-1)

(b) (∗) Wojna płci
Kibic
Mecz Teatr

Dama Mecz (2,1) (0,0)
Teatr (0,0) (1,2)

(c) Twardziel
Gracz #1
Lewo Prosto

Gracz #2 Lewo (0,0) (-1,1)
Prosto (1,-1) (-2,-2)

(d) Rzut karny.
bramkarz
Lewo Prawo

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

(e) Jastrząb i Gołąb.
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Gracz #1
Jastrząb Gołąb

Gracz #2 Jastrząb (-2-2) (4,0)
Gołąb (0,4) (2,2)
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Konkurencja monopolistyczna

1. Niech n będzie liczbą firm produkujących 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 (syme-
trycznej) równowadze w tej branży, jeżeli S = 10000 oraz n = 500.
Pokaż sytuację pojedynczej firmy na rysunku.

(b) Znajdź Pi, Qi, πi oraz n w długookresowej (symetrycznej) równowa-
dze w tej branży jeżeli S = 10000. Pokaż sytuację pojedynczej firmy
na rysunku.
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