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Zadanie 1 

Jedną z możliwych metod określania preferencji społecznych jest rachunek Borda, znany również 
jako głosowanie rankingowe. Każdy głosujący jest proszony o uszeregowanie wszystkich 
propozycji  zgodnie ze swoimi preferencjami. Najbardziej preferowana propozycja otrzymuje (1), 
druga w kolejności (2) itd. Te nadane każdemu projektowi punkty są następnie sumowane, a 
otrzymana suma nazywa się liczbą Borda. Załóżmy, że jest 3 głosujących i jest skończona liczba 
możliwych do wyboru propozycji. Przyjmijmy, że każdy z głosujących ma racjonalną relację 
preferencji. 

a)   Czy preferencje społeczne określone za pomocą rachunku Borda są zupełne i przechodnie? 

b) Czy jeżeli każdy woli x niż y, to czy liczba Borda ustawia dobro x jako społecznie 

bardziej pożądane niż y? 

c) Czy zdefiniowany przez rachunek Borda sposób określania preferencji społecznych ma  

tę  własność, że preferencje społeczne pomiędzy x a y zależą jedynie od tego, jak 

ludzie szeregują x względem y, a nie od tego, jak porządkują inne warianty? 

 
Zadanie 2 

Załóżmy, że granica możliwych użyteczności dla dwóch osób (A i B) jest dana wzorem UA + 2UB = 200. 
Dla każdej z poniższych funkcji dobrobytu społecznego znajdź optymalne społecznie poziomy UA oraz 
UB. Zadanie rozwiąż graficznie i algebraicznie. 

(a) Funkcji dobrobytu społecznego Nietzschego: W(UA; UB) = max{UA; UB}. 

(b) Funkcji dobrobytu społecznego Rawlsa (minimaksowa): W(UA; UB) = min{UA; UB}. 
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(c) W(UA; UB) = UA     UB     . 
 

Zadanie 3 

Matka ma dwoje dzieci o imionach A i B. Ma dla nich 1000 zł. Kocha je tak samo. Przyjmując poniższe 
funkcje użyteczności, gdzie (a) to kwota przeznaczona na dziecko A, a b to kwota przeznaczona na 
dziecko B, oblicz jak matka  podzieli pieniądze. 

(a) U(a; b) = log(a) + log(b) 

(b) U(a; b) = min{a,b} 

(c) U(a; b) = max{a,b} 

(d) U(a; b) = a2 + b2
 

(e) U(a; b) = a0.5 + b0.5
 

(f) U(a; b) = – 1/a – 1/b 
 

Zadanie 4 

Romeo i Julia konsumują tylko jedno dobro – spaghetti. Romeo lubi spaghetti, ale chce, aby Julia była 
również szczęśliwa, a wie, że spaghetti ją uszczęśliwia. Julia podobnie jak Romeo lubi spaghetti, 
ale oprócz tego pragnie, aby Romeo był szczęśliwy, a wie, że spaghetti jest czymś, co go  

uszczęśliwia. Romeo ma funkcję użyteczności postaci:  
1( , ) a a

R R J R JU S S S S  , a Julia 
1( , ) a a

J J R J RU S S S S  , gdzie S są ilościami spaghetti 
konsumowanymi odpowiednio przez Romea i Julię. Przyjmij, że zasób spaghetti wynosi 24. 



(a) Załóż, że a = 2/3. Gdyby Romeo odpowiadał za podział spaghetti, wg swoich preferencji, to 

ile jednostek przyznałby sobie, a ile Julii? 

(b) Co by było w sytuacji odwrotnej tzn. gdyby to Julia dokonywał podziału? Przyjmij a =2/3. 

(c) Przyjmij, że  a jest nadal równe 2/3,  jaki warunek muszą  spełniać alokacje efektywne 

w rozumieniu Pareta? 

(d) Jeżeli a =1/3, to z jakiego powodu, w punktach optymalnych w rozumieniu Pareta, Julia i 

Romeo  się nie zgodzą? 

 

Zadanie 5 

Henryk  i  Mirek  nie  znoszą  się,  ale  uwielbiają  whiskey.  Ponieważ  siebie  nie  lubią,  to  chcą,  
aby poziom   konsumpcji  whiskey  drugiego  był  jak  najmniejszy.  Ich  funkcje  użyteczności  są  
opisane następującymi  funkcjami Henryka: UH(WH;WM) = WH−WM

2 , a Mirka: UM(WM;WH) 
=WM−WH

2
, gdzie WM jest dzienną  konsumpcją whiskey Mirka, a WH jest dzienną konsumpcją 

Henryka. Są 4 butelki do podziału. 

(a)  Jaka będzie alokacja whiskey jeżeli to Mirek odpowiada za podział? 

(b) Jeżeli każdy otrzyma po 2 butelki to jaka będzie użyteczność każdego z nich? 

(c) Mirek i Henryk otrzymali ostatni wolny pokój w akademiku, jeżeli założymy, że mieszkając w 

tym samym pokoju muszą konsumować tę samą ilość whiskey, to jaki będzie ich poziom 

konsumpcji? 


