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Zalecane podręczniki: 
    podstawowe 

• Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 
2002 

• Laidler D., S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner 1991 
    uzupełniające 

• Pindyck, R. S., D. L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education, Inc. 
2005, NJ 

    zbiory zadań 
• Bergstrom, T. C., H. R. Varian, Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN 2003 
• Czarny, E., E. Nojszewska, Mikroekonomia : zbiór zadań, PWE 2000 
• Laidler D., S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii : zadania i problemy, 

Gebethner 1992 
• Zbiór zadań z Mikroekonomii 2 dla studentów WNE UW, powielarnia 

WNE (wersja elektroniczna - okrojona) 
    inne 

• Varian H. R., Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. 
Norton & Co Ltd., wyd. 7, 2006 

• Bergstrom T. C., H. R. Varian,  Workouts in Intermediate 
Microeconomics, W. W. Norton & Co Ltd., wyd. 7, 2006 

• Nicholson W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 
South-Western College Pub; wyd. 9, 2004 

 
 
 
 
 
 
 



Mikro C.1  Mikołaj Czajkowski  
Zasady zaliczenia  

 

 2

 
 

ZASADY ZALICZENIA: 
 
Aby zaliczyć ćwiczenia z Mikroekonomii B należy: 
 

• w pierwszym terminie zebrać co najmniej 50% ogólnej liczby punktów 
uzyskiwanych jako suma następujących elementów: 

o kolokwium 70% 
o wejściówki 15% 
o prace domowe 10% 
o testy domowe 5% 

• w terminach poprawkowych zebrać co najmniej 50% punktów z 
kolokwium 

 
Inne zasady zaliczenia ćwiczeń to: 

• jeden termin kolokwium, wspólny dla wszystkich studentów 
• jeden termin poprawy przed egzaminem, wspólny dla wszystkich 

poprawiających, w marcowej sesji poprawkowej 
• ostatnia (trzecia) szansa zaliczenia – po pierwszym terminie egzaminu 
• ocena z ćwiczeń zależy od zebranej ogólnej liczby punktów 

 punkty (%) ocena 
    <0,50)     2  
    <50,60)     3 
    <60,70)    3,5 
    <70,80)     4 
    <80,90)    4,5 
    <90,100>     5 

• każda udana poprawa to ocena 3 (niezależnie od ogólnej liczby punktów) 
• kolokwium ma formę 3 zadań i 10 pytań testu wyboru 
• „0 tolerancji dla ściągania” 

 
Aby zaliczyć przedmiot Mikroekonomia 2 należy: 

• w sesji letniej lub wrześniowej zdać egzamin z przedmiotu obejmującego 
oba moduły (B i C) odpowiadające semestrom zimowemu i letniemu 

• aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy wcześniej zaliczyć oba 
semestry ćwiczeń (B i C) 

• ocena z przedmiotu wynika z sumy punktów zdobytej z egzaminu (60%) i 
średniej ocen z obu semestrów ćwiczeń (40%) 

• egzamin ma formę tesu wyboru 
 
 
 
 


