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Słowo wstępne
Prezentujemy Czytelnikom kolejne, dziesiąte wydanie podręcznika do ćwiczeń z
mikroekonomii. Jest on wzbogacony o nowe treści podręcznika Bożeny Klimczak
pt. „Mikroekonomia”, poszerzające i pogłębiające wiedzę na temat funkcjonowaniu rynków o aktualne zjawiska i sposoby ich opisu i wyjaśniania, jakie proponowane są we współczesnych nurtach ekonomii: instytucjonalnym, behawioralnym,
informacyjnym i ewolucyjnym.
Układ ćwiczeń odpowiada treści dziewiątego wydania podręcznika „Mikroekonomia”. Każdy rozdział rozpoczyna zestawienie definicji podstawowych pojęć.
Studiując treść podręcznika, warto poszukiwać w nim odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych tematów. Do utrwalenia wiedzy i uzyskania umiejętności
korzystania z niej służą zadania. Czytelnicy mogą rozwiązywać je samodzielnie,
korzystając z pojęć, twierdzeń i innych narzędzi analizy ekonomicznej. Jeżeli zechcą upewnić się, że ich rozwiązania są poprawne, to mogą je porównać z odpowiedziami znajdującymi się w drugiej części ćwiczeń. Sugerujemy połączenie korzystania z ćwiczeń ze studiami przypadków pt. „Mikroekonomia – studia przypadków” (wyd. 3, pod redakcją Bożeny Klimczak i Andrzeja Matysiaka).
Z nowego, rozszerzonego wydania mogą korzystać studenci I i II stopnia studiów przygotowujący się do uzyskania punktów ECTS z mikroekonomii, ekonomii
menedżerskiej, ekonomii gospodarstw domowych, ekonomii biznesu i pokrewnych dyscyplin bazujących na mikroekonomii.
Bożena Borkowska, Bożena Klimczak

