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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 45 45  

Liczba godzin w tygodniu / liczba 

godzin na zjazd 

2 2  

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o: funkcjonowaniu różnych segmentów rynku, o decyzjach 

podejmowanych przez podmioty gospodarcze, tj. przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe. Student 

po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami analizy 

ekonomicznej, a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów 

gospodarczych. Przedmiot ten dostarcza umiejętności służących do oceny decyzji ekonomicznych 

podejmowanych przez konsumenta czy producenta w różnych warunkach i otoczeniu. Ponadto 

tematyka dotycząca zagadnień makroekonomicznych pozwala na przekazanie informacji o zasadach 

funkcjonowania gospodarki narodowej, jak i jej powiązaniach – wewnętrznych i zewnętrznych. 

Przedmiot ma ułatwić słuchaczom zrozumienie celów i instrumentów polityki makroekonomicznej.  

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia, studia przypadków, zadania liczbowe, zadania graficzne, 

dyskusje, prace naukowo-badawcze. 

 
Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Problemy wyboru ekonomicznego na podstawie analizy granicy możliwości produkcyjnych – rzadkość 

i ograniczoność zasobów, koszt alternatywny. Analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem 

rynku – popyt, podaż, równowaga rynkowa oraz ingerencja rządu w ceny. Interpretacja ekonomiczna i 

zastosowanie w praktyce analizy współczynników elastyczności popytu i podaży. Omówienie 

podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem konsumenta i przedsiębiorstwa na rynku. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku wraz z omówieniem funkcji produkcji i kosztów produkcji, 

analiza utargów, zysków/strat na różnych rynkach. Analiza rynków czynników produkcji. 

Efekty kształcenia: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej, umiejętność analizowania i 

rozwiązywania zagadnień związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji ekonomicznych przez 

poszczególne podmioty w gospodarce w warunkach różnych rynków konkurencyjnych oraz rynków 

czynników produkcji. W trakcie zajęć studenci powinni zapoznać się z prostymi modelami 

teoretycznymi, które należy wykorzystać w rozważaniu różnych wariantów decyzyjnych. Szczególną 

uwagę zwraca się na połączenie teorii z rzeczywistością gospodarczą. 

 

Wykład  
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.g

odz 

I. Ekonomia a gospodarka 

Problemy ekonomiczne. Myślenie ekonomiczne. Proces podejmowania decyzji. Uwzględnienie 

kosztów i korzyści przy podejmowaniu decyzji. Rzadkość zasobów i ich alternatywne 

zastosowanie. Pojęcie i rola rynku. Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna. 

Mikroekonomia i makroekonomia. 
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II. Narzędzia analizy ekonomicznej 

Narzędzia stosowane w ekonomii – modele i zestawy danych ekonomicznych. Szeregi czasowe i 

dane przekrojowe. Rodzaje wskaźników. Wskaźnik cen detalicznych. Wielkości nominalne i 

realne. Sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych. Modele ekonomiczne. Sposoby 

prezentacji danych ekonomicznych: wykresy, linie i równania. Teorie ekonomiczne a 

rzeczywistość. 

 

III. Gospodarka rynkowa, jej istota i elementy składowe 

Model gospodarki rynkowej – analiza współzależności, cechy gospodarki rynkowej. Podstawowe 

kategorie w gospodarce rynkowej i ich charakterystyka (towar, pieniądz, cena rynek). Pieniądz 

jako kategoria historyczna – ewolucja pieniądza na przestrzeni dziejów, rodzaje i funkcje 

pieniądza. Cena jako kategoria rynkowa – mechanizm tworzenia ceny, rodzaje cen. Rynek jako 

podstawowa kategoria – mechanizm rynkowy i funkcje rynku. Ograniczenia rynku i zakres 

ingerencji państwa w procesy gospodarcze. 

 

IV. Popyt i podaż 

Pojęcie popytu, podaży i równowagi rynkowej. Krzywa popytu, interpretacja graficzna. Zmiany 

popytu wywołane zmianą cen oraz czynników pozacenowych, interpretacja graficzna. Krzywa 

podaży, przesunięcia krzywej. Zmiany podaży pod wpływem zmiany cen oraz czynników 

pozacenowych, przesunięcia krzywej. Ceny gwarantowane (minimalne i maksymalne). Funkcja 

dystrybucyjna i alokacyjna cen.  

 

V. Elastyczność popytu i podaży 

Reakcje popytu na zmiany cen. Popyt elastyczny i nieelastyczny. Determinanty elastyczności 

cenowej popytu. Wykorzystanie elastyczności cenowej popytu. Krótki i długi okres. Mieszana 

elastyczność cenowa popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Przypadek dóbr normalnych, 

niższego rzędu oraz luksusowych. Elastyczność podaży. 

 

VI. Teoria zachowań konsumenckich – Teoria popytu 

Założenia modelu. Ograniczenie budżetowe. Zasada wymienialności dwóch dóbr – zasada 

substycjonalności. Pojęcie krańcowej stopy substytucji. Gusty konsumentów. Pojęcie krzywej 

obojętności, mapa krzywych obojętności. Maksymalizacja użyteczności konsumenta 

 

VII. Teoria konsumenta. Zmiany stanu równowagi 

Optimum konsumenta. Użyteczność całkowita i krańcowa. Zakłócenie równowagi konsumenta 

pod wpływem zmian dochodu. Przypadek wzrostu dochodu i przypadek spadku dochodu. Zmiany 

cen (wzrost, spadek) a równowaga konsumenta. Pojęcie efektu substytucyjnego i dochodowego. 

Wykorzystanie modelu konsumenta do wyjaśnienia pojęcia elastyczności cenowej (prostej oraz 

mieszanej) i dochodowej 

 

VIII. Teoria podaży. Przedsiębiorstwo. Rachunek ekonomiczny 

Czym się zajmuje teoria podaży. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący: cechy, cel 

prowadzenia działalności, podstawowe funkcje. Formy organizacyjne przedsiębiorstwa. 

Klasyfikacje przedsiębiorstw według kryterium wielkości, własności, pozycji rynkowej, formy 

organizacyjno-prawnej, struktury organizacyjnej oraz zasięgu działalności. Przedsiębiorstwa na 

Litwie: formy i struktura, liczba, dynamika zmian, zróżnicowanie sektorowe i terytorialne.  

Rachunki przedsiębiorstwa: przychody, koszty i zyski. Rachunek wyników i bilans 
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przedsiębiorstwa. Wynik księgowy a wynik ekonomiczny, koszt alternatywny pracy i kapitału.   

 

IX. Optymalna wielkość produkcji 

Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa. Analiza I 

metody – krańcowej – zapewniającej maksymalizację zysku. Wielkości całkowite i krańcowe w 

ekonomii. Pojęcie całkowitego produktu, utargu, kosztu, zysku/straty. II metoda – porównanie 

wielkości krańcowych. Pojęcie kosztu krańcowego, utargu krańcowego, interpretacja graficzna. 

Zależność między krzywą MC i MR. Wyznaczenie optymalnej wielkości produkcji. 

 

X. Rozwinięcie teorii podaży. Optimum techniczne 

Definicja produkcji – czynniki produkcji, nakłady a wyniki procesu produkcji. Pojęcie 

produkcyjności, rodzaje, krzywe produkcyjności w krótkim i długim okresie. Wyznaczanie 

produkcyjności z zastosowaniem izokwanty i izokoszty, wybór optymalnej kombinacji 

czynników produkcji. Wybór asortymentu produkcji w krótkim i długim okresie; ścieżka 

ekspansji producenta 

 

XI. Decyzje produkcyjne w krótkim i długim okresie 

Pojęcie długiego i krótkiego okresu w ekonomii. Pojęcie funkcji produkcji – jedno i 

wieloczynnikowe ujęcie funkcji produkcji. Krzywe kosztów e długim okresie czasu. Decyzje 

przedsiębiorstwa w długim okresie. Krzywe kosztów w krótkim okresie: koszty stałe, koszty 

zmienne. Decyzje przedsiębiorstwa w krótkim okresie 

 

XII. Struktury rynku. Decyzje producenta w doskonałej konkurencji 

Różne struktury rynku. Pojęcie konkurencji doskonałej i założenia rynku doskonale 

konkurencyjnego. Równowaga producenta w doskonałej konkurencji: koszty i utargi, warunek 

optimum technicznego i optimum ekonomicznego, graficzna prezentacja i wnioski. Decyzje 

produkcyjne w długim okresie: optymalna wielkość produkcji i punkty graniczne rentowności, 

graficzna prezentacja i wnioski. Model doskonałej konkurencji jako przykład mikroekonomicznej 

racjonalności. 

 

XIII. Monopol   

Monopol – cechy charakterystyczne, przyczyny powstawania. Popyt dla monopolisty. 

Kształtowanie się popytu, utargu całkowitego i utargu krańcowego. Równowaga monopolu. 

Monopol a elastyczność popytu. Ustalanie ceny w warunkach monopolu. Podaż monopolisty. 

Porównanie monopolu i gałęzi wolnokonkurencyjnej. Różnicowanie cen przez monopole. 

Rodzaje dyskryminacji cenowej. Monopol naturalny. Praktyki monopolistyczne a ustawa 

antymonopolowa 

 

XIV. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol 

Decyzje producenta w konkurencji monopolistycznej – założenia tej struktury: krzywe popytu 

indywidualnej firmy i gałęzi, warunek równowagi długookresowej. Duopol jako szczególny 

przypadek oligopolu; wyznaczanie ceny i ilości produkcji w modelach: Cournota, Edwarda 

Chamberlina. Interpretacja oligopolu według koncepcji P.M. Sweezy’ego; modele przywództwa 

cenowego Nowe spojrzenie na potrzebę współpracy i konkurencji w oligopolu według teorii gier. 

Naturalne i strategiczne bariery wejścia. Koszty i korzyści porozumień. Ustawy antymonopolowe 

i stabilność porozumień. Analiza grnic pomiędzy różnymi strukturami rynku. Podsumowanie 

struktur rynku 
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XV. Charakterystyka rynków czynników produkcji 

Ruch okrężny w gospodarce oraz pojęcie czynników produkcji. Specyfika popytu na czynniki 

produkcji oraz jego kształtowanie się w  krótkim okresie. Analiza zmian popytu w krótkim 

okresie: zmiana cen czynników produkcji; zmiana cen gotowych produktów. Kształtowanie się 

zapotrzebowania na zasoby w długim okresie: efekt substytucyjny i efekt podażowy 

(produkcyjny). Współzależność pracy, ziemi i kapitału, produkcyjność krańcowa podstawą 

wyceny czynników produkcji. Popyt rynkowy na czynniki produkcji w doskonałej konkurencji i 

monopolu. Pojęcie krańcowego przychodu z czynnika produkcji a zasada maksymalizacji zysku, 

zasada substytucji czynnika produkcji. Podaż czynników produkcji na rynku konkurencyjnym i 

monopolistycznym.  

 

XVI. Rynek pracy i jego specyfika 

Osobliwość pracy jako czynnika produkcji, wpływ pracy na kształtowanie się płacy, zatrudnienia 

i bezrobocia. Popyt i podaż na konkurencyjnym rynku pracy: pojęcie płacy nominalnej i realnej, 

determinanty popytu na pracę i podaży pracy pracownika. Równowaga na rynku pracy i przejawy 

nierównowagi; pozytywne i negatywne aspekty płacy minimalnej, zjawisko zróżnicowania płac i 

dyskryminacji na rynku pracy. Rynek pracy w niedoskonałej konkurencji; decyzje o zatrudnieniu 

podejmowane przez monopson i związki zawodowe, ekonomiczne skutki siły rynkowej tych 

instytucji 

 

XVII. Rynek kapitału i ziemi 

Kapitał rzeczowy. Usługi kapitału: ceny, stopy procentowe. Wartość zaktualizowana. Realna i 

nominalna stopa procentowa. Oszczędności, inwestycje i realna stopa procentowa. Popyt na 

usługi kapitału. Podaż usług kapitału. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług 

kapitału. Ziemia i renta gruntowa.  

 

XVIII. Rynek kredytowy i rynek ziemi. Podział dochodów  

Pojęcie rynku kredytowego. Kapitał pożyczkowy i czynniki kształtujące podaż kredytów. Zmiany 

stopy kredytowej a kształtowanie się popytu i podaży kredytów.  

Rynek usług ziemi. Specyfika popytu i podaży ziemi. Kształtowanie się dochodu transferowego i 

renty ekonomicznej. Analiza alternatywnych sposobów wykorzystania ziemi. Dochód czynnika 

produkcji. Zapoznanie z teorią podziału dochodu między czynniki produkcji. Rola państwa w 

podziale dochodów. Wybrane miary nierówności dochodowej. Przykłady nierówności na świecie 

   

XIX. Ryzyko i informacja. Gospodarka oparta na wiedzy 

Indywidualne postawy wobec ryzyka. Ubezpieczenia a ryzyko. Niepewność a przychody z 

posiadanych aktywów. Portfel inwestycyjny. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. E-

produkty. Konsumpcja informacji. Efekty zewnętrzne. Dystrybucja informacji. Epoka 

informacyjna - przemiany w życiu społeczno-gospodarczym. Rola informacji w gospodarce 

(wpływ informacji na PKB, zatrudnienie, inflację, eksport). Informacje jako nowy czynnik 

produkcji. Procesy gospodarcze przebiegające w warunkach asymetrii informacji.  Rola internetu 

w gospodarce. Społeczeństwo informacyjne 

 
Razem godzin 

 

 
2 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
 

2 
 
 

 
 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
 

 
45 

 
 

 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.g
odz 

Tematyka ćwiczeń: Zbieżna z tematyką wykładów 

Efekty kształcenia: 

Stworzenie podstaw do ekonomicznego myślenia i racjonalnego działania, rozumienie i 

posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej, wykorzystanie teorii 

konsumenta i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz ocena 

racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. 

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia prowadzone są w formie m in.: rozwiązywania zadań, 

problemów, dyskusji, studiów przypadku, burzy mózgów, zestawy zadań do samodzielnego 

rozwiązania i in. 

Razem godzin 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

LITERATURA  PODSTAWOWA 

 

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

2. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006. 

3. Kątowski T., Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem, Wydaw. 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. 

4. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., PWN, Warszawa 2005. 

5. Podstawy ekonomii, red. Milewski R., Kwiatkowski E., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

6. Rekowski M., Mikroekonomia, Wyd. Akademia, Poznań 2005. 

7. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Podstawowe pojęcia, mikroekonomia, Tom 1, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

8. Teoria ekonomii, Tom I, Mikroekonomia, red. Meredyk K., Wyd. UwB, Białystok 2003. 

9. Varian H. R., Mikroekonomia: kurs średni: ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2005. 

 
LITERATURA  DODATKOWA 

10. Bakier B., Mikroekonomia: testy i zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania, Białystok 2006. 

11. Barczyk R., Mikroekonomia: zadania do ćwiczeń, Akademia, Poznań 2008. 

12. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007. 

13. Krawczyk M., Ekonomia w przykładach, Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 

Warszawa 2008. 

14. Mikroekonomia, red. Dach Z., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002. 

15. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2005. 
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Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:  

Brana jest pod uwagę obecność na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach oraz  oceny z 3 pisemnych prac 

kontrolnych. 1 praca - obejmuje zakres materiału przedstawionego w tematach I-V (włącznie); 2 praca 

– VI –XI (włącznie); 3 praca  – XII – XIX (włącznie) oraz pojedyncze pytania z poprzednich tematów 

(I-XII). Można mieć 3 nieobecności w ciągu roku bez usprawiedliwienia: 1 w semestrze zimowym i 2 

– w letnim. Każda kolejna (2-ga w semestrze zimowym i 3-cia w semestrze letnim) nieobecność 

wymaga zaliczenia opuszczonego tematu na konsultacjach w trakcie semestru, co jest warunkiem 

dopuszczenia studenta do zaliczenia końcowego.  

Zaliczenie ćwiczeń następuje po semestrze letnim, ocena końcowa jest średnią ocen z prac pisemnych 

o następujących wagach: 1- 20%; 2- 30%  i 3 – 50%. Aktywność na zajęciach daje studentowi 

dodatkowe 0,5 pkt. do oceny końcowej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin ustny, dwa pytania z  zakresu I-XIX tematów, pytania losowane. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń. Oceny 5,0 i 4,5 z ćwiczeń 

zostaną przepisane jako oceny końcowe z całego przedmiotu.  

 


