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Cześć! Właśnie patrzysz na pierwszą stronę wersji demonstracyjnej 

materiałów do egzaminu z ekonomii na SGHu, przygotowanych przez 

zespół notatki-esgieha.pl. 

Nazywam się Jakub Klimaszewski i tak jak Ty byłem studentem SGHu. 

Wiem, jak cenny jest Twój czas i jak ważna jest jakość notatek, z których 

będziesz przygotowywał/a się do ostatniego pisemnego egzaminu na 

SGHu. Wiem również, jak ważne jest przekonanie się o jakości produktu 

zanim zapłacisz za niego pieniądze. W związku z tym chciałem Cię 

serdecznie zaprosić do zapoznania się z jednym z zagadnień znajdujących 

się w opracowaniu.  

Mam szczerą nadzieję, że pozwoli Ci to upewnić się, że warto 

zainwestować właśnie w te materiały! 

Czemu warto kupić akurat to opracowanie: 

• Otrzymasz ponad 70 stron opracowania, przygotowanego na bazie 

obowiązującej literatury  

• ZERO przeklejanki z Wikipedii 😉 

• Notatki otrzymasz w formie elektronicznej; szanujemy Twój czas 

i chronimy środowisko 😉 

• W czasie poprzednich sesji zaufało nam ponad 350 studentów 😉  

Nie będziesz musiał tracić mnóstwa czasu wertując setki STRON 

obowiązującego podręcznika lub poprawiając nieprofesjonalnie 

opracowane notatki. 

Jeśli przekonałem Cię do zakupu albo masz jakieś pytania, zapraszam do 

kontaktu przez stronę internetową www.notatki-esgieha.pl lub na 

naszym fanpage’u www.facebook.com/notatki.esgieha/.  
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Elastyczność popytu 

Do tej pory mówiliśmy, że elastyczność może różnić się w zależności od wielkości popytu. Teraz 

pomówimy o funkcjach popytu, dla których ta elastyczność jest stała, niezależnie od wielkości popytu. 

Na początek przekształcimy odrobinę wzór na elastyczność cenową popytu: 
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Składnik 
∆𝑄

∆𝑃⁄  pokazuje nam stosunek zmiany wielkości popytu do zmiany ceny, co jest tak naprawdę 

pochodną funkcji popytu. Oznacza to, że elastyczność cenową popytu możemy zapisać jako: 

  

𝐸𝑃𝐷 = (𝑄)′ ∗ 𝑃 𝑄⁄  

, czyli pochodna funkcji produkcji pomnożona przez stosunek ceny do wielkości popytu w danym 

punkcie 😉 Pokażmy to teraz na przykładzie. Wyobraźmy sobie funkcję popytu Q=100- 2P, gdzie cena 

(P) wynosi 20, a popyt (Q) wynosi 60.  

Przy naszym starym wzorze potrzebowalibyśmy zrobić dodatkowe obliczenia, które pokazałyby, o ile 

zmieni się wielkość produkcji przy zmianie ceny np. o 5 jednostek. W naszym przykładzie dla wzrostu 

ceny o 5 jednostek, popyt spadnie o 10 jednostek. Oznacza to, że: 
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𝐸𝑃𝐷 = −0,66 

O wiele szybciej możemy zrobić to z nowego wzoru: 

𝐸𝑃𝐷 = (𝑄)′ ∗ 𝑃 𝑄⁄  

𝐸𝑃𝐷 = −2 ∗ 20 60⁄  

𝐸𝑃𝐷 = −0,66 

 


