
Skúška z mikroekonómie 15.1.2016
1. (5b) Alenkina funkcia užitočnosti je u(x1, x2) =

√
(lnx1 + lnx2)2 + 6. Nájdite jednoduch-

šiu funkciu užitočnosti, ktorá vyjadruje tie isté preferencie. Podrobne odovodnite, prečo
Vami zvolená funkcia generuje tie isté preferencie ako Alenkina funkcia užitočnosti.

2. (10b) Predpokladjme, že spotrebiteľ koša dvoch statkov s cenami p1 a p2, príjmom I a
výdavkovou funkciou C(p1, p2, U) =

√
p1p2U je v rovnováhe. Nájdite Marshallovskú a

Hicksovskú dopytovú funkciu.

3. (10b) V Hochštetne pôsobia v dokonalej konkurencii identické výčapy tankového piva.
Dopyt po tankovom pive je v závislosti od ceny určený vzťahomD(p) = 25−0.1p, nákladová
funkcia jednotlivého výčapu je C(y) = 10 + 10y + y2. Koľko výčapov bude v Hochštetne
pôsobiť v dlhodobej rovnováhe?

4. (10b) Barón Kuffner dostal od cisára Franza Josefa monopol na predaj tabaku. Dopyt
po tabaku je daný vzťtahom y = [10(1 − p)]+ a náklady dodávateľa vzťahom C(y) =
0.1+0.2y+0.1y2. Cisár potrebuje peniaze na vojnu s Pruskom a preto mieni predaj tabaku
zdaniť spotrebnou daňou. Pri akej dani vyberie najviac? Ako sa zmení objem predaja a
zisk obchodníka pri tejto sadzbe oproti nezdanenému predaju?

5. (10b) Spotrebiteľova funkcia užitočnosti má tvar ln(x1) + ln(x2). Ceny statkov sú p1 a
p2. S pravdepodobnosťou p je príjem spotrebiteľa rovný 10 a s pravdepodobnosťou 1 − p
časť príjmu stratí a v tom prípade je jeho výška len 5. Ak spotrebiteľ maximalizuje svoju
očakávanú užitočnosť a p = 0, 75, určte, koľko by bol spotrebiteľ ochotný zaplatiť za plné
poistenie voči strate príjmu.

6. (10b) Patrik a Teresa sa rozhodli od nového roku prejsť na zdravú stravu. Na prípravu
svojich obľúbených smoothies používajú zelené a žlté ovocie. Kým Patrik pripravuje svoj
pohár smoothies výhradne skombinovaním zeleného a žltého ovocia v pomere 1:2, Teresa
spotrebuje na jeden pohár dva kusy ovocia v ľubovoľnej farebnej kombinácii.

(a) Napíšte Patrikovu a Teresinu funkciu užitočnosti. Načrtnite plochy indiferentnosti.

(b) Patrik a Tesesa sa rozhodli osláviť ďalší vyriešený prípad. Na oslavu Patrik prinie-
sol 8 banánov a Teresa 16 kusov kiwi. Nájdite rovnovážny pomer cien vo Walrasovej
rovnováhe. Koľko kusov ovocia spotrebuje v rovnováhe Patrik a koľko Teresa? Pred-
pokladajme, že ovocie je dokonale deliteľné.

7. (5b) Dokážte, že funkcia z(p), agregovaný previs dopytu, je homogénna stupňa 0.

8. (5b) Mliekáreň vyrába dva druhy trvanlivého mlieka s 3% tukom. Kvalitnejšia verzia s
pôvodným mliečnym tukom má pre zákazníka hodnotu 3 a náklady na jeho výrobu sú
1.9. Pri nekvalitnejšej verzii, v ktorej je mliečny tuk nahradený palmovým olejom, sú tieto
hodnoty 1, resp. 0.5.

(a) Kvalitnejšie mlieko je od nekvalitnejšieho odlíšené obalom. V akom rozmedzí cien sa
budú jednotlivé druhy mlieka vyrábať a predávať?

(b) Mlieka nie sú odlíšené a mliekáreň má možnosť rozhodnúť o podiele nekvalitných
mliek q, ktoré dodá na trh. Určte najväčšie q, pri ktorom sa mliekárni ešte oplatí
vyrábať kvalitné mlieko. Predkladáme, že zákazník sa rozhoduje na základe očakávanej
hodnoty.


