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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PODSTAWY MIKROEKONOMII, PG_00037990

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Hanna Adamkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Hanna Adamkiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

16 6.0 53.0 75

Cel przedmiotu Rozumienie funkcjonowania różnie zorganizowanych rynków oraz poznanie istoty rachunku ekonomicznego 
w przedsiębiorstwie.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W01] posiada poszerzoną 
wiedzę o charakterze i relacjach 
zachodzących między naukami o 
zarządzaniu i pozostałymi 
naukami ekonomicznymi w 
zakresie umożliwiającym 
analizowanie i ocenianie istoty 
procesów gospodarczych

Student analizuje wpływ 
determinant popytu i podaży na 
cenę równowagi oraz potrafi 
opisywać i interpretować zjawiska 
mikroekonomiczne za pomocą 
poznanych narzędzi.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Student analizuje podstawowe 
problemy ekonomiczne w 
przedsiębiorstwie związane z 
optymalizacją kosztów, progami 
rentowności oraz osiągniętymi 
wynikami finansowymi.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu Rynek i jego elementy. Konkurencja i jej rodzaje oraz skutki ekonomiczne konkurencji. Zasada ceteris 
paribus. Popyt i wielkości popytu. Prawo popytu. Efekt dochodowy oraz substytucyjny popytu. Determinanty 
popytu. Podaż i wielkości podaży. Prawo podaży. Determinanty podaży. Równowaga rynkowa. Cena i ilość 
równowagi. Mechanizm rynkowy. Zmiany równowagi rynkowej. Nadwyżka rynkowa. Niedobór rynkowy. 
Sposoby likwidacji nadwyżki rynkowej i niedoboru rynkowego. Cena minimalna i maksymalna. 
Wyprowadzanie równania funkcji popytu oraz funkcji podaży. Elastyczność: cenowa, mieszana, dochodowa 
popytu i jej determinanty. Elastyczność cenowa podaży i jej determinanty. Przychody całkowite, przeciętne i 
krańcowe przedsiębiorstwa. Elastyczność cenowa popytu a zmiany przychodów przedsiębiorstwa.

 

Cel działalności producenta i jego wybory. Zasada optymalizacji. Jedno-, dwu-  i wieloczynnikowa funkcja 
produkcji. Stałe i zmienne czynniki produkcji. Krótki i długi okres. Założenia funkcji produkcji w krótkim 
okresie. Produkcja całkowita, przeciętna i krańcowa zależności. Etapy produkcji. Prawo malejących 
przychodów (prawo malejącej produkcji krańcowej). Produkcja w długim okresie efekty skali produkcji.

Istota przedsiębiorstwa i jego cechy. Ujęcie podmiotowe i przedmiotowe przedsiębiorstwa. Klasyfikacje 
kosztów produkcji: koszty prywatne i społeczne; koszty rzeczywiste i alternatywne; koszty explicite i 
implicite; koszty stałe i zmienne. Koszty w krótkim i w długim okresie. Funkcja kosztów produkcji. Koszty w 
krótkim okresie: koszty stałe i zmienne oraz koszty całkowite; koszty przeciętne (stałe, zmienne, całkowite); 
koszty krańcowe. Zależności między poszczególnymi kategoriami kosztów interpretacja geometryczna. 
Zależność między przeciętnymi kosztami zmiennymi a produkcją przeciętną oraz między kosztem 
krańcowym a produkcją krańcową. Zysk maksymalny przedsiębiorstwa jako cel jego działalności metody 
obliczania i interpretacja graficzna. Koszty produkcji w długim okresie. Korzyści skali a dyzekonomia skali.

Konkurencja doskonała. Konkurencja niedoskonała. Monopol pełny. Konkurencja monopolistyczna. 
Oligopol. Różnice i podobieństwa między poszczególnymi modelami rynków. Podmiot akceptujący cenę 
rynkową i decydujący o cenie rynkowej. Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy a cena produktu na rynku 
konkurencji doskonałej. Analiza: koszty całkowite, przychody całkowite a zysk przedsiębiorstwa. Analiza: 
koszty krańcowe, przychody krańcowe a zysk przedsiębiorstwa. Zasada maksymalizacji zysku i 
minimalizacji strat. Równowaga przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Progi rentowności. Punkty: niwelacji i 
zamknięcia przedsiębiorstwa. Krótkookresowa funkcja podaży przedsiębiorstwa. Krótkookresowa funkcja 
podaży gałęzi przemysłu. Równowaga rynkowa w krótkim okresie. Równowaga przedsiębiorstwa oraz 
funkcja podaży gałęzi przemysłu w długim okresie. Przemysł o kosztach: stałych, rosnących, malejących.

Cechy charakterystyczne modelu monopolu pełnego. Bariery wejścia do gałęzi. Funkcja popytu w 
warunkach monopolu. Kształtowanie się przychodów krańcowych i przeciętnych oraz ceny dobra. Przychody 
całkowite monopolu. Monopol niedyskryminujący. Dyskryminacja monopolistyczna. Koszty produkcji 
monopolu. Przychody a koszty całkowite monopolu. Przychody a koszty krańcowe monopolu. 
Maksymalizacja zysku monopolu pełnego interpretacja graficzna. Warunki maksymalizacji zysku monopolu 
pełnego. Punkt równowagi monopolu. Cena monopolowa. Zysk i strata monopolu. Funkcja podaży 
monopolu w krótkim okresie. Cele monopolu stosującego dyskryminację cenową. Ingerencja rządu na rynku 
monopolistycznym.

 Struktury przedsiębiorstw oligo- i monopolistycznych: Pool i ring. Kartel. Syndykat. Trust i amerykańskie 
ustawy antytrustowe. Koncern. Konglomerat. Holding.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie pisemne - teoria i 
zadania

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1) N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Mikroekonomia, PWE 2015 lub 
wydanie nowsze

 

2) P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN 2020,

Uzupełniająca lista lektur H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, K. Jędrzejewska, Mikroekonomia. 
Gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta. Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.

 

H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Mikroekonomia. Zachowanie producenta w 
gospodarce rynkowej. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 
Gdańsk 2002.

Adresy eZasobów



Data wydruku: 22.05.2023 17:31 Strona 3 z 4

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zadanie (teoria gospodarki rynkowej)

 

Równania popytu i podaży na dobro A mają następującą postać: QD = -3×P + 60, QS = 3×P + 8

Uzupełnić zdania:

1) Cena równowagi dobra A wynosi _____ zł, natomiast ilość równowagi to _____ jednostek.

 2) Jeżeli zostanie urzędowo ustalona cena P1 = 10 zł, to wielkość popytu wyniesie _____ jednostek, 
natomiast wielkość podaży wyniesie _____ jednostek. Cena ta jest ceną (maksymalną, minimalną), która 
wywoła stan (niedoboru rynkowego, nadwyżki rynkowej) wielkości ______ jednostek.

 3) Jeżeli zostanie urzędowo ustalona cena P2 = 7 zł, to wielkość popytu wyniesie _____ jednostek, 
natomiast wielkość podaży wyniesie _____ jednostek. Cena ta jest ceną (maksymalną, minimalną), która 
wywoła stan (niedoboru rynkowego, nadwyżki rynkowej) wielkości ______ jednostek.

Zadanie (teoria produkcji)

Krótkookresowa funkcja produkcji przedsiębiorstwa ma postać równania: TP = 14×L3+ 420×L2

A) Uzupełnić zdania:

1) Funkcja produkcji przeciętnej ma postać:    ___________________.

2) Funkcja produkcji krańcowej ma postać:     ___________________.

3) Zatrudnienie, przy którym przedsiębiorstwo przechodzi z I do II etapu produkcji, to _____ pracowników.

4) Zatrudnienie, przy którym przedsiębiorstwo przechodzi z II do III etapu produkcji, to _____ pracowników.

5) Zatrudnienie, przy którym wielkość produkcji przeciętnej jest największa, to _____ pracowników. 
Produkcja przeciętna wynosi wtedy _____ jednostek.

6) Zatrudnienie, przy którym produkcja jest największa wynosi _____ pracowników. Produkcja całkowita 
wynosi wtedy _____ jednostek, wydajność pracy _____ jednostek, natomiast produkcja krańcowa _____ 
jednostek.

 B) Wykonać następujące polecenie: na układzie współrzędnych narysować przebiegi funkcji produkcji: 
całkowitej (TP), przeciętnej (AP), krańcowej (MP). Na rysunku wyznaczyć etapy produkcji przedsiębiorstwa.

Zadanie (teoria kosztów produkcji)

Funkcję kosztów produkcji przedsiębiorstwa, działającego na rynku konkurencji doskonałej, przedstawia 
równanie:

TC = Q3 15×Q2 + 68×Q + 100, natomiast funkcję przychodów całkowitych przedstawia równanie: TR = 50×Q.

 1) Uzupełnić zdanie: Przedsiębiorstwo będzie wytwarzało _______ jednostek, (osiągając maksymalny zysk, 
ponosząc minimalną stratę) wielkości ______ j.p.

2) Wyznaczyć graficznie masę zysku maksymalnego przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji 
doskonałej (funkcje: przeciętnych kosztów całkowitych (ATC), przeciętnych kosztów zmiennych (AVC), 
kosztów krańcowych (MC) i funkcja przychodów krańcowych (MR).
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Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


