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PIATA GRÂULUI
INTRODUCERE
Cea mai importanta institutie într-o economie
de piata este, evident, piata. Piata asigura
alocarea resurselor pentru producerea
bunurilor si serviciilor pe care consumatorii
le apreciaza în cea mai mare masura,
aprecieri exprimate prin preturile pe care
acestia pot si sunt dispusi sa le plateasca.
Aceasta lectie ne explica modul
în care se formeaza pe piata pretul
unui anumit bun. Lectiile urmatoare
ne explica de ce preturile se modifica
în decursul timpului si cum inte ractioneaza
diferitele piete, realizându-se
un sistem economic de piata.
Sistemul de piata trebuie sa gaseasca
raspunsuri la întrebarile economice
fundamentale cu care se confrunta
orice societate: ce fel de bunuri si servicii
sa se produca, cum sa se produca
si cum vor fi ele distribuite (pentru cine
sa se produca). Desi piata este atât
de importanta într-o economie de piata,
multi oameni nu înteleg modul în care
acesta functioneaza.

CONCEPTE
- Oferta
- Cerere
- Pret
- Piata

STANDARDE DE CONTINUT
Preturile sunt determinate de raportul
dintre oferta si cerere.
Cererea se exprima sub forma
unui tabel de variatie care arata cantitatea
pe care consumatorii vor si o pot cumpara
la diferite preturi înregistrate
într-o perioada data de timp.

Oferta se exprima sub forma
unui tabel de variatie care arata cantitatea
pe care producatorii vor si o pot vinde
la diferite preturi înregistrate
într-o perioada data de timp.
Daca pretul unui produs creste,
cantitatea ceruta va scadea iar cantitatea
oferita va creste, si invers.

OBIECTIVE
Elevii vor explica modul în care pretul
este determinat de raportul dintre oferta
si cerere, precum si cum este afectata
cantitatea în careun bun se cere pe piata,
respectiv cea în care el este oferit,
de schimbarile intervenite la nivelul pretului.

DESCRIEREA LECTIEI
Elevii iau parte la o simulare menita
sa arate modul în care functioneaza piata.
Desi, pe cele mai multe piete concurenta
nu este la fel de mare ca în activitatea
proiectata, participând la simulare elevii
pot întelege mai bine modul în care
se stabilesc preturile pe orice piata.

TIMP NECESAR: 1 ora

MATERIALE
?

26 de carduri de cumparator si 26 de
carduri de vânzator. Folositi carduri
de culori diferite pentru cupmaratori
si pentru vânzatori.
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Pentru cumparatori:
Pretul cumparatorului
$ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr. carduri
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

Pentru vânzatori:
Pretul vânzatorului
$ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
?
?

Nr. carduri
0
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Folii transparente pentru Proiectia 3 si,
respectiv, 4.
Fisele de lucru nr. 1, 2, 3, 4 si 5, câte un
exemplar pentru fiecare elev

Retineti: Aceasta activitate presupune
participarea a cel putin 20 de elevi. Daca în
clasa sunt mai mult de 50 de elevi, este
nevoie de un spatiu suficient de mare pentru
ca sa poata participa toti elevii.

PROCEDEE
1. Distribuiti exemplare din Fisa de lucru
nr. 1 si cititi elevilor materialul. (Retineti:
Puteti da unui elev sarcina sa distribuie si sa
adune cardurile de cumparator si pe cele de
vânzator si unui alt elev sarcina sa
înregistreze fiecare tranzactie pe fisa de
pontaj a clasei (Proiectia nr. 3). Cardurile de
cumparator si cele de vânzator se pastreaza în
cutii separate si se amesteca dupa fiecare
runda de tranzactii.)

2. În clasa, creati un spatiu liber suficient
de mare, care va fi locul de desfasurare a
tranzactiilor (piata).
3. Împartiti clasa în doua grupuri egale.
Elevii dintr-un grup vor fi vînzatorii, iar
ceilalti cumpa ratorii. Explicati elevilor ca vor
ramâne cumparatori, respectiv vânzatori, pe
parcursul întregului jocului.
4. Distribuiti fiecarui elev câte o fisa
pentru înregistrarea scorului (Fisa de lucru
nr. 2) si explicati faptul ca fiecare trebuie
sa-si tina evidenta tranzactiilor pe care le
efectueaza. Daca este necesar explicati toate
detaliile.
5. Verificati daca elevii au înteles
cum se calculeaza “câs tigul net” sau
“pierderea neta”.
6. Explicati, apoi, ca vor avea loc trei
runde de tranzactii, a câte 5 minute fiecare.
Dupa prima runda, daca vreti, spuneti
elevilor ca aceasta a fost un exercitiu, dar ca
la urmatoarele doua tranzactiile vor fi
înregistrate. Cu 1 minut înainte de expirarea
timpului, a nuntati elevii sa finalizeze
tranzactiile.
7. Înregistrati tranzactiile pe o folie pe
care o proiectati (Proiectia nr. 3). Procedati
conform indicatiilor din Fisa de lucru nr. 1
8. Dupa fiecare runda de tranzactii,
inclusiv prima (exercitiul), lasati timp
suficient pentru ca elevii sa-si calculeze
câstigurile nete sau pierderile nete (câstiguri
– pierderi). Înainte de a comenta rezultatele
simularii (Procedee, secventa 11),
elevii trebuie sa aiba calculat
câstigul net total sau pierderea neta totala
din fiecare runda. La sârsitul rundei
a treia calculeaza Totalul, rezultat
din adunarea totalurilor partiale,
obtinute în runde derulate.
9. Îndemnati elevii sa încheie cât mai
multe tranzactii, în timpul aflat la dispozitie.
Explicati-le ca li se permite sa-si înregistreze
o pierdere, în cazul în care nu vor sa schimbe
cardul pe care l-au folosit deja
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într-o tranzactie. Încercati sa nu dezvaluiti
faptul ca, de regula, cei care au încheiat
cele mai multe tranzactii realizeaza câstigul
net cel mai mare. Acest lucru va iesi
la iveala cu ocazia discutiilor
care vin în completarea jocului.
10. Între runde, toate tranzactiile se
înregistreaza pe fisa de pontaj a clasei
(Proiectia nr. 3). Subliniati faptul ca
informatiile înregistrate sunt utile, dar nu
explicati în ce consta utilitatea lor.
11. Conduceti discutia finala:
A. La ce pret s-au realizat cele mai
multe tranzactii, în fiecare runda?
(Elevii sa analizeze datele din fisele
individuale si din cea de pontaj
pentru întreaga clasa.)
B. În care runda preturile au fost mai
dispersate? (Se analizeaza datele)
C. De ce au fost mai apropiate
preturile în ultima runda?
(Raspuns: Cauza cea mai importanta
consta în faptul ca, în runda a doua,
atât cumparatorii, cât si vânzatorii
care au actionat pe piata aveau
mai multe informatii. Piata tinde
catre un pret de echilibru
pe masura ce cumparatorii si
vânzatorii obtin mai multe informatii
despre cantitatea de produse
disponibila la diferite preturi.)
D. În final, pretul grâului a fost
determinat de vânzatori sau de
cumparatori? (Raspuns: Atât
cumparatorii, cât si vânzatorii au
influnetatpretul pietei, prin
tranzactiile pe care le-au desfasurat.)
E. Cum a fost influentat pretul de
concurenta dintre vânzatori si
cumparatori? (Raspuns: Datorita
concurentei dintre cele doua grupuri,
nici un vânzator sau cumparator nu a
impus pretul. Retineti ca vâ nzatorii
au concurat cu alti vânzatori, la fel ca
si cumparatorii, care au concurat cu
alti cumparatori.)

10R-3

12. Mentionati elevilor faptul ca
în lectiile urmatoare se va vedea
ce se întâmpla cu cererea si oferta atunci
când se schimba diferiti factori,
altii decât pretul, de exemplu, veniturile
consumatorilor sau costurile de productie.
Dar, întâi, vor fi cercetate, mai îndeaproape,
efectele produse pe aceasta piata
de modificarea preturilor.
13. Distribuiti Fisele de lucru nr. 3 si 4.
Explicati elevilor faptul ca precizarile
mentionate în cardurile de cumparator,
respectiv, vânzator sunt informatii
ce pot fi convertite în tabele de variatie
ale cererii si ofertei si, apoi, pot fi utilizate
pentru a reprezenta grafic comportamentul
cumparatorilor, respectiv, al vânzatorilor.
Punctul central al graficului – punctul
în care cele doua linii, reprezentând cererea
si oferta, se intersecteaza – se numeste
pret de piata sau pret de echilibru pentru
produsul tranzactionat (în acest caz, grâul).
Cereti elevilor sa reprezinte grafic cererea
si oferta pe piata grâului, identificând
punctele de intersectie pret-oferta,
pe baza datelor din tabel (Fisa de lucru nr. 4),
iar apoi, sa faca aceleasi lucru pentru cerere.
Punctele de oferta si cerere sa fie marcate
diferit ( de exemplu, cele de oferta
cu buline, iar cele de cerere cu stelute).
Unind bulinele obtinem reprezentarea
grafica a ofertei; unind stelutele obtinem
reprezentarea grafica a cererii. Cereti elevilor
sa identifice fiecare curba. Dupa ce
au terminat proiectati Folia transparenta
nr. 4 si cereti elevilor sa compare graficul
lor cu cel proiectat. Ajutati-i
pe cei care întâmpina dificultati.
Explicati graficul aratând ca, dupa
un anumit timp, piata va impune un pret
de $ 6 pentru o banita. Elevii schimba
mai multe carduri si realizeaza mai multe
tranzactii într-o runda, astfel încât
în apropierea pretului de 6$ se vor realiza
mai mult de 10 tranzactii. (În acest joc
au fost folosite numere simple.
Daca vreti puteti stabili ca fiecare
tranzactie sa însemne 10 banite.)
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De obicei, un pret de aproximativ $ 6 nu se
impune decât daca au loc mai multe runde de
tranzactii. Dar, în ultimele runde, tranzactiile
se vor încheia în zona pretului de echilibru.

ce poate fi vânduta în respectivele
magazine, în decursul unei luni,
la diferite preturi (5 preturi apropiate,
stabilite în clasa).

14. Dupa ce elevii construiesc graficul,
sintetizati principalele probleme, întrebând:

2. Restul elevilor vor intervieva
diferiti cumparatori. Se vor deplasa
la domiciliul acestora cerându-le
sa estimeze cantitatea de
(acelasi produs) pe care ar cumpara-o într-o
luna la diferite preturi (aceleasi 5 preturi).

A. Ce arata tabelul de variatie a
cererii? (Raspuns: Cantitatea de
grâu ce poate fi cumparata în functie
de pretul acestuia. Explicati elevilor
ca tabelul de variatie, în ansamblul
sau, exprima ceea ce economistii
numesc “cerere”.)
B. Ce arata tabelul de variatie a
ofertei? (Raspuns: Cantitatea de grâu
ce poate fi vânduta în functie de pretul
acestuia. Explicati elevilor ca tabelul
de variatie, în ansamblul sau, exprima
ceea ce economistii numesc “oferta”.)
C. Ce relatie exista între pretul unui
bun si cantitatea în care bunul
respectiv poate fi cumparat pe
piata, daca pretul este singurul
factor variabil? (Raspuns: Pe
masura ce pretul creste, cantitatea
ceruta pe piata descreste si invers.)
D. Ce relatie exista între pretul unui
bun si cantitatea în care bunul
respectiv poate fi vândut pe piata,
daca pretul este singurul factor
variabil? (Raspuns: Pe masura
ce pretul creste, cantitatea oferita
pe piata creste si invers.)

EVALUARE
1. Trimiteti jumatate dintre elevii
clasei la diferite magazine alimentare.
Elevii se vor prezenta managerilor,
aducându-le acestora la cunostinta
faptul ca efectueaza o cercetare
pentru ora de economie, si le vor cere
sa estimeze cantitatea de
(un produs stabilit
în clasa si pentru care exista
multi cumparatori si vânzatori)

3. În clasa, completati un tabel
cu urmatoarele coloane: pretul (cele 5 preturi
care au fost stabilite initial, în clasa)
si cantitatea totala (obtinuta prin adunarea
cantitatilor pe care vânzatorii au apreciat
ca ar putea sa le vânda la preturile
mentionate). Amintiti elevilor ca tabelul
de variatie a cantitatii oferite în functie
de pret reprezinta oferta. Retineti felul
în care se schimba cantitatea oferita
atunci când se schimba pretul.
4. Pentru fiecare pret din cele 5 stabilite
initial totalizati cantitatea pe care
cumparatorii au estimat ca ar putea fi
cumparata si treceti-o în tabel, în dreptul
pretului respectiv. Aceasta este “cantitatea
totala”. Amintiti elevilor ca tabelul
de variatie a cantitatii cerute în functie
de pret reprezinta cererea. Retineti felul
în care se schimba cantitatea ceruta
atunci când se schimba pretul.
5. Folositi datele din tabel si reprezentati
grafic pretul pietei (pretul de echilibru)
si cantitatea de echilibru. Comparati pretul
de echilibru cu preturile la care se vinde
bunul respectiv în magazine. Ce factori
ar trebui luati în considerare pentru
a explica diferentele care pot sa apara
în cazul anumitor magazine? (De exemplu,
magazinele cu program non-stop pot vinde
la preturi mai mari, pentru ca oferta lor
este speciala).
6. Explicati elevilor ca în aceasta lectie
au învatat cum se stabileste pretul pe piata
în cazul unui produs pentru care exista
multi cumparatori si vânzatori.

Copyright © 1989 National Council on Economic Education, New York, SUA. Toate drepturile rezervate.

CREE - Centrul Român pentru Educatie Economica

10R-5
10L1

Fisa de lucru nr. 1

CUM NE JUCAM DE-A PIATA GRÂULUI
Numele
Cititi cu atentie aceste instructiuni.
1. Fiecare cumparator va avea numai un ordin de cumparare la un moment dat. Acesta poate
suna în felul urmator: “ Sunteti autorizat sa CUMPARATI 1 banita de grâu, la un pret cât mai
mic. Daca, totusi, cumparati la un pret mai mare
banita, veti fi în pierdere.”
Preturile respective, atât cel unitar, cât si cel total, vor fi mentionate în ordinul dvs. de
cumparator. NU DEZVALUITI ACESTE PRETURI. Notati-le pe fisa de scor. Încercati sa
cumparati la un pret cât mai mic, cel putin la început. Dar, daca nu reusiti, puteti cumpara chiar
si la un pret mai mare decât cel mentionat pe card. Înregistrati imediat fiecare tranzactie. Daca
ati încheiat o tranzactie, returnati ordinul de cumparare pentru a primi în schimb altul. În cazul în
care nu ati reusit sa încheiati nici o tranzactie, returnati cardul la sfârsitul rundei.
2. Fiecare vânzator va avea numai un ordin de vânzare la un moment dat. Acesta poate suna în
felul urmator: “Sunteti autorizat sa VINDETI 1 banita de grâu, la un pret cât mai mare . Daca,
totusi, acceptati un pret mai mic de
banita, veti fi în pierdere.” Preturile
respective, atât cel unitar, cât si cel total, vor fi mentionate în ordinul dvs. de vânzator. NU
DEZVALUITI ACESTE PRETURI. Notati-le pe fisa de scor. Încercati sa vindeti la un pret cât
mai mare, cel putin la început. Dar, daca nu reusiti, puteti vinde chiar si la un pret mai mic decât
cel, mentionat pe card.
Înregistrati imediat fiecare tranzactie. Daca ati încheiat o tranzactie, returnati ordinul de vânzare
pentru a primi în schimb altul. În cazul în care nu ati reusit sa încheiati nici o tranzactie, returnati
cardul la sfârsitul rundei. Tineti minte, spuneti elevului care tine evidenta tranzactiilor pretul la
care ati vândut.
3. Când profesorul spune: Piata s-a deschis, vânzatorii si cumparatorii vor începe tranzactiile,
încercând sa se înteleaga asupra pretului. Oricare cumparator se poate adresa oricarui vânzator.
Toate tranzactiile se realizeaza în dolari.
4. Fiecare cumparator, respectiv, vânzator urmareste sa câstige cât mai multi bani. Cumparatorii
ating acest scop cumparând grâu la preturi mai mici decât cele mentionate pe cardurile lor.
Vânzatorii câstiga bani, vânzând la preturi mai mari decât cele mentionate pe cardurile lor.
5. Un elev poate încheia oricât de multe tranzactii, dar numai în timpul pus la dispozitie.
6. De fiecare data când un vânzator anunta responsabilului cu evidenta tranzactiilor încheierea
unei vânzari, aceasta va fi notata pe fisa clasei. URMARITI FISA DE PONTAJ A ÎNTREGII
CLASE PENTRU A STI CARE SUNT PRETURILE PLATITE.
7. Cu noile carduri primite, cumparatorii si vânzatorii revin pe piata si încep alte tranzactii.
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Fisa de lucru nr. 2

FISA DE SCOR PENTRU PIATA GRÂULUI

Numele

Cum se foloseste fisa de scor?
Urmariti modul în care ati evoluat în timpul jocului cu ajutorul acestei fise de scor. Calculati
câstigurile si pierderile facând diferenta dintre valoarea mentionata pe ca rdul dvs. pentru 10
banite de grâu (în dolari) si valoarea tranzactiei încheiate (în dolari).
Daca sunteti cumparator, câstigati daca platiti, în total, o suma MAI MICA decât cea mentionata
pe card. Daca platiti o suma mai mare, veti fi în pierdere.
Daca sunteti vânzator, câstigati daca încasati, în total, o suma MAI MARE decât cea mentionata
pe card. Daca încasati o suma mai mica, veti fi în pierdere.
În timp ce profesorul va da lamuririle necesare, calculati câstigurile si pierderile totale
si notati-le în tabel.

Nr. de
tranzactii

Pretul unei banite
Pe
card

În urma
tranzactiei

Valoarea unei banite
(în dolari)
Pe card În urma
tranzactiei

Câstig

Pierdere

Profit total
(câstig minus
pierdere)

1
2
3
4
Total rundei 1 (exercitiu)
1
2
3
4
Totalul rundei 2
1
2
3
4
Totalul rundei 3
Total (runda 2 + runda 3)
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Fisa de lucru nr. 3

OFERTA SI CEREREA DE GRÂU
Numele

OFERTA SI CEREREA DE GRÂU
Pretul

Cantitatea (banite)
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Fisa de lucru nr. 4
Numele

TABELUL CERERII

TABELUL OFERTEI

În tabelul urmator, cantitatea ceruta din
coloana a treia este egala cu numarul de
banite de grâu pe care cumparatorii vor si
pot sa le cumpere la pretul indicat. Totalul
cumulat se determina adunând banitele
cumparate la pretul respectiv (indicate de
numarul de carduri) si cele de la preturile
superioare (desig ur, orice cumparator care
vrea sa cumpere grâu la un pret de 10 USD,
va vrea sa cumpere si la preturi mai mici.)

În tabelul urmator, cantitatea oferita din
coloana a treia este egala cu numarul de
banite de grâu pe care vânzatorii vor si pot
sa le vânda la pretul indicat. Totalul
cumulat se determina adunând banitele
vândute la pretul respectiv (indicate de
numarul de carduri) si cele de la preturile
inferioare (desigur, orice vânzator care vrea
sa vânda grâu la un pret de 2 USD, va vrea
sa cumpere si la preturi mai mari.)

Pret

Nr. carduri

Cantitatea ceruta

Pret

Nr. carduri

Cantitatea oferita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

26
22
18
14
12
10
8
6
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
2
2
2
2
2
4
4
4
4

0
2
4
6
8
10
14
18
22
26
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10R-9
SET

CARDURI DE CUMPARATOR

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $1 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $2 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $3 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $4 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $5 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $6 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $7 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $8 banita
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $9 banita,
veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa
CUMPARATI 1 banita de
grâu, la un pret cât mai mic.
Daca totusi cumparati la un
pret mai mare de $10 banita,
veti fi în pierdere.

Copyright © 1989 National Council on Economic Education, New York, SUA. Toate drepturile rezervate.

CREE - Centrul Român pentru Educatie Economica

10R-10
SET

CARDURI DE VÂNZATOR

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare . Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $2
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare. Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $3
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare. Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $4
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare . Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $5
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare. Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $6
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare. Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $7
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare . Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $8
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare. Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $9
banita veti fi în pierdere.

Sunteti autorizat sa VINDETI
1 banita de grâu, la un pret cât
mai mare. Daca totusi vindeti
la un pret mai mic de $10
banita veti fi în pierdere.
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FISA DE PONTAJ A CLASEI

Pretul
unei
banite

Runda 1
(exercitiu)

Runda 2

Runda 3

Total
(Runda 1 +
Runda 2)

$1
$2
$3
$4
$5
$6
$7
$8
$9
$10
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