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Yunit II
Microeconomics

Pagtanaw
Sa yunit na ito, makikilala ng mga mag-aaral ang mga mahahalagang
tauhan sa pamilihan na nakapaloob sa pagtalakay ng microeconomics.
Ang mamimili at prodyuser ay may malaking bahaging ginagampanan
sa pagkakaroon ng produkto at serbisyo sa pamilihan.
Ang pag-aaral ng microeconomics ay nakasentro sa gawi, asal,
kakayahan at pagnanais ng mamimili at prodyuser upang maitakda
ang dami ng produkto at serbisyo sa buong ekonomiya, gayundin kung
magkano ang presyo ng mga produkto sa pamilihan. Mauunawaan ng
mga mag-aaral kung paano kumilos ang pamahalaan sa pagkakaroon
ng matatag na presyo ng mga produkto. Mababatid din nila na ang
interaksyon ng mga mamimili at prodyuser ay magbubunga ng
ekilibriyo at disekilibriyo sa pamilihan.
Sa puntong ito, mapag-iisipan ng mga mag-aaral ang kanilang
gagawin upang maging responsableng at makatarungang mamimili at
prodyuser ng ekonomiya.

Pamantayang sa Bawat
Baitang/Antas (Level
Standards):
Naipapamalas ang
malalim na pag-unawa
sa mga pangunahing
kaisipan at napapanahong
isyu sa ekonomiks at
pambansang pag-unlad
gamit ang mga kasanayan
at pagpapahalaga ng mga
disiplinang panlipunan
tungo sa paghubog ng
mamamayang mapanuri,
mapagnilay, mapanagutan,
makakalikasan, produktibo,
makatarungan, at
makataong mamamayan ng
bansa at daigdig.

Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard):
Naipamamalas ang mag-aaral ang pang-unawa sa mga kaalaman
tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti
ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa kaunlaran.
Pamantayan Sa Pagganap (Performance Standard):
Nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang
mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang
kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan
tungo sa pambansang kaunlaran.
PAGTATAYANG GAWAIN (Performance Tasks)
Maaaring papiliin ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Music Video
•

Bilang mamimili – ilalahad ang mga gampanin upang magkaroon
ng de kalidad at mababang presyo ng produkto sa pamilihan

•

Bilang prodyuser – ipakikita ang kalagayan ng negosyo kapag ang
ang mamimili ay naghahanap ng mga produkto na mababa ang
presyo at sapat na supply

•

Bilang opisyal ng pamahalaan – ipaliliwanag ang panig ng
pamahalaan kung bakit kailangang mapanatiling matatag ang
presyong mga produkto at serbisyo sa pamilihan
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Overarching Key
Understanding (OKU):
Ang interaksyon ng
demand at supply ang
pangunahing dahilan
ng mga nagaganap na
pagbabago sa pamilihan na
nakaaapekto sa ekonomiya
Overarching Key Question
(OKQ):
Paano nagbabago ang
kalakaran sa pamilihan
bunga ng interkasyon ng
demand at supply?

A. Panimula
Pagpapakilala ng yunit, pagpapahayag ng Overarching Key
Understanding (OKU), Overarching Key Question (OKQ) at
Pagtatayang Gawain. Ipaliliwanag ang pagtatayang gawain.
B. Paglinang
Paalala sa Guro: Isagawa ang pre-assessment bago simulan ang
mga aralin sa yunit.
Paunang Pagtataya
Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong sa paunang pagsusulit.
Piliin ang wastong sagot. Isulat ang titik.
1.

2.

3.

4.

5.

Ang isang produkto ay normal good kung ____.
a.

umaayon sa batas ng demand

b.

ang pagtaas ng kita ay nangangahulugan ng pagtaas ng
demand nito

c.

ang pagtaas ng presyo ng pamalit na produkto ay pagtaas ng
demand nito

d.

kung ito ang laging binibili ng mga mamimili

Kapag nasa state of calamity ang bansa bunga ng pagkakaroon ng
kalamidad, ang mga pangunahing bilihin ay isinasailalim sa ____.
a.

price control

b.

price support

c.

price tag

d.

floor price

Ang isang monopolista ay matatamo ang pinakamataas na tubo
kung saan ang produksyon ay nasa ____.
a.

P=MR

b.

P=MC

c.

MR=MC

d.

AR=MC

Kung ang demand ay 500 at ang supply 300, ano ang mangyayari sa
presyo ng produkto?
a.

bababa

b.

tataas

c.

mananatili

d.

magiging matatag

Tawag sa presyo na itinakda na mas mataas sa presyong ekilibriyo
a.

suggested price

b.

price control

c.

price ceiling

d.

individual price
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6.

7.

Kung ang equation na ito Qs=50+5P ay tinatawag na supply
function, ano naman ang tawag sa equation na Qd= 26-2P?
a.

price function

b.

market equation

c.

demand function

d.

mathematical equation

Ang grapikong paglalarawan ng tuwirang relasyon ng presyo at
dami ng handang ipagbiling produkto sa pamilihan ay tinatawag
na
a.

demand

b.

kurba ng demand

c.

indifference curve

d.

supply curve

8. Ang kompetisyon sa pamilihan ay mahalaga upang

9.

a.

pataasin ang presyo

b.

makilala ang produkto

c.

dumami ang mga nagtitinda

d.

pagbutihin ang kalidad ng mga produkto

Ang presyo ng produkto ay tumataas sapagkat
a.

kulang ang supply ng produkto

b.

kagustuhan ng mga tindera

c.

mataas na gastos sa produksyon

d.

humihingi ng dagdag na sahod ang mga manggagawa

10. Kung ang demand function ay Qd = 400-26, ilan ang Qd kung ang
presyo ay Php 13.00?
a.

26

b.

39

c.

62

d.

387

11. Alin sa mga ito ang tumutukoy sa salik ng demand?
a.

klima, teknolohiya, kagastusan, espekulasyon

b.

ekspektasyon, kagastuhan, panlasa, populasyon

c.

kita, teknolohiya, buwis, okasyon

d.

okasyon, presyo ng ibang produkto, kita, panlasa

12. Ang price ceiling na naitakda nang mas mababa sa presyong
ekilibriyo ay nagbubunga ng
a.

labis na demand

b.

surplus

c.

labis na supply

d.

mataas na presyo
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13. Ang negosyante ay tumatanggap ng bayad sa kanyang serbisyo sa
sariling negosyo na isinasama sa gastusin sa produksyon ay isang
halimbawa ng
a.

economic cost

b.

explicit cost

c.

implicit cost

d.

opportunity cost

14. Ang sangay ng pag-aaral ng ekonomiks na nakasentro sa gawi
at pagdedesisyon ng indibidwal, negosyante, at pamilihan ay
tinatawag na
a.

econometric

b.

microeconomics

c.

macroeconomics

d.

normative economics

15. Alin sa mga sumusunod ang hindi itinuturing na paksa sa
microeconomics
a.

pamamahagi ng lupain

b.

dahilan ng pagbaba ng presyo ng arina

c.

dahilan ng pagkawala ng produkto

d.

kompetisyon sa pamilihan

16. Kung ang demand function ay Qd = 90-5P at ang supply function
ayQs = -110+3P Sa produkto B, magkano ang presyong ekilibriyo
sa nasabing produkto?

B.

a.

Php 22.00

b.

Php 15.00

c.

Php 20.00

d.

Php 25.00

Pagmasdan ang karikatura at magbigay ng apat na kaisipan na
ipinararating.
17. ___________________________________________________
18. ___________________________________________________
19. ___________________________________________________
20. ___________________________________________________
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C.

Kilalanin ang mga sumusunod na graph
24. P

21. P

D2
D1

25. P

22. P

23. P
E
Q

Three-Minute Pause
1.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat.

2.

Bigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na huminto at
magreplek ng tatlong minuto upang bumuo ng haypotesis
ukol sa mga paksa.

3.

Ipatala sa bawat pangkat ang mga haypotesis na nabuo na
may kaugnayan sa yunit.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Brainstorming
a.

Ipapaskil sa mga mag-aaral ang mga nabuong haypotesis.

b.

Bigyan ng ilang minuto ang mga mag-aaral na suriin ang
mga haypotesis.

c.

Ipatala ang mga haypotesis na maaaring pagsamahin at
baguhin ang paglalahad.

d.

Ipasulat sa manila paper ang mga haypotesis na gagamitin
ng klase at ipaskil sa silid aralan.

2.

Pagtataya: Alamin ang iskor ng mag-aaral sa paunang
pagsusulit at itala ang mga tanong na maraming nagkamali

3.

Kasunduan: Magdala ng larawan ng mga taong bumibili at
tumitingin ng mga produkto
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SUSI SA PAGWAWASTO
Paunang Pagtataya
1.

B

16. D

2.

A

3.

C

17. Naglalabanan ang demand at
supply

4.

B

5.

C

6.

C

7.

D

8.

D

9.

A

8.

May interaksyon sa pagitan ng
demand at supply

19. Pwersa ng demand at supply
20. Isa sa demand at supply ang
kokontrol sa pamilihan
21. supply curve
22. demand curve

10. C

23. ekilibriyo sa pamilihan

11. D

24. pagtaas ng demand

12. A

25. ganap na elastik

13. C
14. B
15. A

Aralin 7 – Pag-unawa sa Konsepto ng Demand

Pangunahing
Pang-unawa:

Takdang Araw – 6 Araw

Ang demand ay kailangang
maitakda pang malaman
ang dami ng produkto

Mga Gawain sa Pagkatuto
Araw 1
A. Panimula

Pangunahing Tanong:

Ipasagot ang Subukin sa pahina _______

Bakit kailangan mong
maitakda ang yong demand
sa pang-araw-araw na
buhay?

B. Paglinang
Double Journal Entry
1.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat.

2.

Ang bawat pangkat ay gagamit ng double journal entry sa
pag-uulat ukol sa demand.

Mga Kaalaman:

3.

Ipakita ng mga pangkat ang kanilang journal habang naguulat.

• Mga salik na
nakaaapekto sa demand

4.

Talakayin ang paksa sa klase.

• Grapikong
representasyon ng
pagbabago ng demand

Computation at Talahanayan

• Paglalarawan ng demand

1.

Pumili ng mag-aaral na magpapaliwanag kung paano
ginagamit ang demand function sa pagbuo ng demand
schedule.

• Elastisidad ng demand

2.

Magkaroon ng malayang talakayan sa klase.

• Nailalapat ang
kahulugan ng demand
sa pang-araw-araw na
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Pamantayan sa Pagkatuto:

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Checkpoints

pamumuhay ng bawat
pamilya
• Nasusuri ang mga salik
na nakaaaapekto sa
demand

Itanong sa mga mag-aaral:
Anong bahagi ng paksa, nagkaroon ka ng interes at bakit?
3.

Kasunduan: Sagutin ang tanong sa isang papel.
Bakit ang demand curve ay may kaugnayan sa batas ng
demand?

• Nakapagpapasya ng
matalino sa pagtugon
sa mga pagbabago ng
salik na nakaaapekto sa
demand
• Naiuugnay ang
elastisidad ng demand
sa presyo ng produkto at
serbisyo

Araw 2
A. Panimula
Word Wall Activity
1.

Ipapaskil sa mga mag-aaral ang mga salita/kataga na alam na
may kaugnayan sa paksa.

2.

Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga pinaskil na salita/kataga.

B. Paglinang
1. Pagbuo ng Graph
a.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat.

b.

Ipakita muli ang demand schedule na nabuo.

c.

Ang bawat pangkat ay bubuo ng graph batay sa demand
sa demand schedule.

d.

Ipakikita ng pangkat ang nabuong graph at ipaliwanag.

2. Sabayang Bigkas
a.

Bumuo ng tatlong pangkat na may siyam na kasapi.

b.

Ang bawat pangkat ay ibabahagi ang kaalaman sa demand
curve, individual at market demand sa pamamagitan ng
sabayang bigkas.

c.

Analisahin ang sabayang bigkas at talakayin sa klase.

3. Post card
a.

Pangkatin ang mag-aaral na may anim na kasapi.

b.

Gagawa ang pangkat ng post card ukol sa batas sa demand.

c.

Ang mensahe sa post card ay hindi kukulangin sa limang
pangungusap na naglalaman ng impormasyon ukol sa
paksa.

d.

Ang harap ng post card ay dapat magpakita ng larawang
may kinalaman sa paksa.

Ika-21 Siglong Kasanayan:
• Naipararating nang
epektibo ang mga
kaisipan at ideya sa
iba’t ibang konteksto at
paraang berbal at hindi
berbal
• Naipakikita ang
orihinalidad at pagkamalikhain sa gawain at
pag-unawa sa limitasyon
sa katotohanan ng buhay
sa paraan ng pagtanggap
sa makabagong ideya
• Napauunlad,
naipatutupad, at naibabahagi nang epektibo
ang mga bagong ideya sa
iba
• Nababalanse ang iba’t
ibang pananaw at
paniniwala para matamo
ang nababagay na
solusyon
• Nakagagamit
ng teknolohiya
sa pananaliksik,
pagsasaayos, pagtataya,
at paglalahad ng
impormasyon
Pagpapahalaga:

C. Pagpapatibay

• Pagtitimpi

1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 4.

3.

Kasunduan: Magsaliksik ukol sa mga salik ng demand at
gumawa ng tula ukol sa mga ito.

• Paninindigan
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• Paggalang sa Kapwa

Araw 3

• Disiplinang Pansarili

A. Panimula

Talasalitaan:

Tula

• Microeconomics

1.

Ipabasa ang isinulat na tula ng mga mag-aaral batay sa
kasunduan

• Demand

2.

Itala ang mga salik ng demand na kanilang nabanggit

• Demand schedule

B. Paglinang

• Demand curve

1. Frayer Model
a.

• Elastisidad ng demand

Hatiin ang klase sa apat na pangkat na magpapaliwanag
ng mga bahagi ng Frayer model
Depinisyon

Kaugnayan sa
demand

Populasyon

• Graphing board/paper

Normal Goods

• Calculator

Inferior Goods

• Bond paper
• Marker pen

Epekto sa demand

Iuulat at tatalakayin ng bawat pangkat ang kanilang paksa

2. Paggawa ng Slogan
a.

Hatiin ang klase sa limang pangkat

b.

Ang bawat pangkat ang susulat ng slogan ukol sa epekto
ng mga salik ng demand

c.

Ipakita at ipaliwanag ang kaisipan ng kanilang slogan

C. Pagpapatibay
Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Post it poll
Ipapaskil ng mga mag-aaral ang salik ng demand na
nakaimpluwensya sa kanila ng lubos.
2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 3 at Saksihan.

3.

Kasunduan: Sumipi ng mga ulo ng balita ukol sa pagbabago
ng demand.

Araw 4
A. Panimula
Admit card
1.

Mga Kagamitan:

• Manila paper

Mga Halimbawa

1.

• Ceteris paribus

Kita

Salik ng
Demand

b.

• Demand function

Pagpasok ng mga mag-aaral ay ibibigay ang slip na naglalaman
ng siniping balita ukol sa pagbabago ng demand.
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2.

Ipabasa ang ilan sa mga mag-aaral.

3.

Ipatala ang mga binasa na ulo ng balita.

B. Paglinang
1. Brainstorming
a.

Pangkatin ang mga mag-aaral nang animan.

b.

Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng ideya o
kaalaman ukol sa pagbabago ng demand.

c.

Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral na isaayos ang
kanilang ideya o kaalaman.

2. Graph Presentation
a.

Ang mga pangkat na nabuo sa brainstorming ay maguulat ukol sa grapikong pagbabago ng demand.

b.

Ipakikita ng bawat pangkat ang grapikong pagbabago ng
demand at ang mga dahilan nito.

c.

Talakayin sa klase ang paksa at balikan ang mga ulo ng
balita na binasa kung may kaugnayan sa pagbabago ng
demand.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Ipasagot ang tanong: Bakit magkaiba ang pagtulay
sa kurba ng demand at pagbabago ng kurba ng demand?

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 2.
Open Ended Statement
Ipabuo ang pangungusap sa mga mag-aaral
Natutuhan / Hindi ko natutuhan ang ___________
dahil sa ________________.

3.

Kasunduan: Magdala ng rubber band at magbasa ukol sa
paksang elastisidad ng demand.

Araw 5
A. Panimula
Simulation
1.

Pahawakan sa mga mag-aaral ang dalang rubber band.
Sabihin na ang hilahin ang rubber band ng ganito:
Demand

Presyo

Ang isang dulo ng rubber band ay kumakatawan sa
demand at ang isa ay presyo.
2.

Itanong:
a.

Ano ang mangyayari kung ang isang dulo ay hilahin at ang
isang dulo ay hindi?
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b.

Ang ang magiging resulta kung sabay na hilahin ang
rubber band?

c.

Ano ang naramdaman mo habang hinihila ang rubber
band?

B. Paglinang
Squaring Off
1.

Maglagay ng isang ng isang paksa sa bawat sulok ng silid
aralan.
a.

Kahulugan ng presyong elastisidad ng demand

b.

Mga uri ng presyong elastisidad ng demand

c.

Grapikong paglalrawan ng presyong elastisidad ng
demand

d.

Pagkompyut ng presyong elastisidad ng demand

2.

Sabihin sa mga mag-aaral na magtungo sa sulok kung saan
may kaalaman sa paksang makikita nila rito.

3.

Talakayin ito sa magiging kasama sa pangkat.

4.

Iulat sa klase ang nagging talakayan.

Computation
1.

Pumili ng dalawang mag-aaral na magpapaliwanag kung
paano kinokompyut ang presyong elastisidad ng demand

2.

Ipakikita ang proseso sa pagkuha ng presyong elastisidad na
demand.

3.

Pagkatapos ipaliwanag ang paraan ng pagkompyut ng
presyong elastisidad ng demand, magbigay ng pagsasanay sa
mga mag-aaral.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 1 at 5.

3.

Kasunduan: Maghanda para sa pagsasagawa ng gawain ng
Pag-ugnayin.

Araw 6
A. Panimula
Ipasagot ang pangunahing tanong ng aralin
B. Paglinang
Pinag-iba-iba ang Gawain sa Pagkatuto
1.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

2.

Hayaan ang pangkat na mamili ng gawain na nais nila.

3.

Ipagawa ang iba-ibang gawain (DI) sa pangkat.

4.

Ipaliwanag ang pamantayan sa gawain na susundin.
Pamantayan
•

Mensahe
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•

Kalinawan

•

Kawilihan
GAWAIN 1
Gumawa ng
isang collage na
naglalarawan ng
kasalukuyang
demand ng tao.

GAWAIN 2

GAWAIN 3

Gumawa ng isang
awit upang ilahad
ang epekto ng mga
salik ng demand.

Magpakita
ng isang dula
kung ano ang
nangyayari
kapag tumaas
ang presyo
ng isang
pangunahing
produkto.

C. Pagpapatibay
1.

2.

Paglalapat: Marker Board
a.

Hayaan ang mga mag-aaral na sumulat ng kanyang
natutuhan sa paksa.

b.

Ipabasa at ipaskil ang isinulat ng mag-aaral.

c.

Ipasagot ang Isabuhay.

Pagtataya: Ipagawa ang rubric sa paggawa ng awit.
Ipasagot ang Magtaya at Maggunita.

3.

Kasunduan: Magdala ng mga larawan na may kinalaman sa
supply.

Pantulong na Gawain/ Karagdagang Gawain
Batay sa resulta ng pagtataya, bigyan ng tulong o
pagpapayamang gawain ang mga mag-aaral ayon sa kanilang
pangangailangan.

Susi sa Pagwawasto
Subukin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Ang dalawang larawan ay nagpapakita ng eksena sa pamilihan.
Ang isang larawan ay kaunti ang mamimili samantalang iyung
isa ay marami.

2.

Sapagkat ang mga mamimili ay may kanya kanyang ugali at
kakayahan sa pagbili ng mga produkto

Tiyakin 1
A – Qd = 0
B - P = 150
C - Qd = 150
D - P = 100
E - P = 75
F - Qd = 300
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Tiyakin 2

B.

1.

demand function

4.

demand

2.

ceteris paribus

5.

demand curve

3.

demand schedule

200
150
125
100
75
50
0
100 150 200 250 300 Qd

Saksihan( maaaring iba-iba ang sagot )
1.

Sapagkat may mga salik na nakaaapekto sa demand ng tao
kaya kahit nananatili ang presyo, nagbabago ang demand.

2.

Sa pamamagitan ng pagtaas at pagliit ng dami ng produkto na
bibilhin ng mamimili.

Tiyakin 3
1.

↑

2.

↓

3.

↑

4.

↓

5. ↑
6. →
7. →
8. →
9. ↑
10. ↓
Tiyakin 4
1.

4.

P

P
D2

D1
D2
2.

D1

Q
5.

P

P

D2
D1

Q

D2
D1 Q

Q
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3.

P

B.

D1
D2

Q

1.

-2.43 - Elastik

2.

1 - Unitary

C.

sapagkat ito ang batayan
kung ang produkto ay
kailangang kailangan o di
gaanong kailangan

Linangin (maaaring iba-iba ang sagot )
1.

Sapagkat sa pamamagitan ng elastisidad malalaman kung
paano tutugon sa pagbabago ng presyo at makikita kung ang
isang produkto ay kailangang kailangan ng mga mamimili.

2.

Hindi, ito ay bunga lamang ng mga salik na nakaapekto sa
demand ng mamimili.

3.

Ang kanyang pag-uugali. Kung likas na matipid ang tao,
kahit lumaki pa ang kitang tinanggap, hindi pa rin tataas ang
kanyang demand.

4.

Hindi. Ito ay bunga ng mga sitwasyon na nagaganap sa
ekonomiya, tulad ng pagkakaroon ng iba’t ibang okasyon sa
ating bansa kaya tumataas ang demand pagsapit ng isang
okasyon.

5.

Pag may sapat akong pera, di ko gaanong binabawasan ang
binibili kong produkto.

Pangunahing Tanong
Sapagkat sa pamamagitan ng aking demand ay magkakaroon ng
ideya ang mga prodyuser kung anong produkto ang lilikhain at iyon
din ang paraan para matugunan ko ang aking pangangailangan
Isabuhay (maaaring iba-iba ang sagot )
Papalitan ko ang produkto na nasa aking market list ng isang
produkto na pwedeng pamalit sa aking kailangan. at isa pang
paraan ay titipirin ko ang ibang produkto na aking bibilhin
paramabili ko lahat ang nasa aking market list
Magtaya at Maggunita
Maaaring iba- iba ang sagot batay sa resulta ng pagtataya

Aralin 8 – Ang Pag-analisa sa Konsepto ng Supply
Takdang Araw - 6 araw
Mga Gawain ng Pagkatuto

Pangunahing Pang-unawa:

Araw 1

Ang pagbabago ng supply sa
pamilihan ay may malaking
epekto sa pagtugon ng tao
at ekonomiya sa kanilang
pangangailangan

A. Panimula
1.

Ipasagot ang Subukin.

2.

Tanungin ang mga mag-aaral kung may ibabahaging kaugnay
na balita sa klase.
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B. Paglinang

Pangunahing Tanong:

1. Concept Definition Map
a.

Hatiin ang klase sa anim na pangkat.

b.

Pag-usapan ng pangkat ang paksang supply.

c.

Pagkatapos ng usapan at talakayan ng pangkat,
magpagawa ng isang concept definition map na
nagbibigay katuturan sa salitang supply. Ipasulat sa manila
paper at ibahagi sa klase.

d.

Pagkatapos mag-ulat ang lahat ng pangkat, talakayin ang
paksa sa klase.

Kahulugan
ng Supply

Bakit ka apektado kapag
may nagaganap na
pagbabago sa supply?

Mga Kaalaman:
• Paglalarawan sa supply
• Mga salik na
nakaaapekto sa supply
• Grapikong paglalarawan
ng pagbabago ng suuply
• Elastisidad ng supply
Pamantayan sa Pagkatuto:

Supply

Mga paraan upang makita ang
kaugnayan sa presyo

• Nasusuri ang mga salik
na nakaaapekto sa
supply

Kahalagahan ng
Supply
2. Computation at Pagbuo ng Supply Schedule
a.

Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.

b.

Ang isang pangkat ay magpapakita ng paraan ng
pagkompyut ng Quantity Supplied (Qs ) at presyo,
samantalang ang isang pangkat ay ipaliliwanag ang
nabuong supply schedule.

c.

Magbigay ng pagsasanay upang higit na maunawaan ang
paksa.

d.

Talakayin ang paksa sa klase.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Pasulatin ang mga mag-aaral ng isang Telegram na may 20 –
30 na salita ukol sa natutuhan sa paksa.

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 1 at 3.

3.

Kasunduan: Magdala ng graphing paper at alamin ang
kaugnayan ng supply schedule sa supply curve at batas ng
supply.

• Nakapagpapasya ng
matalino sa pagtugon
sa mga pagbabago ng
salik na nakaaapekto sa
supply
• Naiuugnay ang
elastisidad ng demand
at supply sa presyo ng
produkto at serbisyo
Ika-21 Siglong Kasanayan:
• Nakapag-aangkop
ng iba’t ibang
papel, gawain, at
responsibilidad
• Naipararating nang
epektibo ang mga
kaisipan at ideya sa iba’t
ibang uri ng konteksto at
paraang berbal at hindi
berbal
• Nakalilikha ng bago at
makabuluhang mga
ideya
Pagpapahalaga:

Araw 2

• Pagsunod sa batas

A. Panimula

• Pagmamalasakit sa
kapwa

Graph Jigsaw Puzzle
1.

• Nailalapat ang kahulugan
ng supply batay sa
pang-araw-araw na
pamumuhay ng bawat
pamilya

Ipabuo sa mga mag-aaral ang supply curve na ginawang puzzle.

77

2.

Ipasagot ang tanong sa bawat bahagi ng puzzle.

• Mapagbigay

3.

Ipaskil ang nabuong puzzle.

• Maunawain

B. Paglinang

• Matapat

1. Tri Question Approach
a.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

Talasalitaan:

b.

Ipasagot sa bawat pangkat ang sumusunod na tanong

• Supply

Pangkat A - Bakit magkaugnay ang supply schedule at supply
curve?
Pangkat B – Paano nagkaiba ang individual at market demand?
Ilarawan ito.
Pangkat C – Paano ihahambing ang batas ng demand sa batas
ng supply?

• Supply Curve
• Batas ng Supply
• Subsidy

b.

Ipasulat sa manila paper ang kanilang kasagutan at ipaulat
sa klase.

Mga Kagamitan:

d.

Talakayin ang paksa sa klase.

• Mark pen

2. Pagbuo ng Graph

• Graphing board/paper
• Marker

Pumili ng pangkat na magpapakita ng pagbuo ng supply
curve.

• Chart

b.

Ipasuri ang supply curve at ihambing sa demand curve.

• Laptop

c.

Ipatala ang nakitang pagkakaiba ng supply at demand curve.

• Manila paper

d.

Talakayin ang paksa sa klase.

• Bond paper

a.

• Calculator

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

• Mga larawan

Journal Prompts
Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga sumusunod:
Ano ang mangyayari kung . . . . . . . .
–

hindi tataas ang presyo ng mga produkto?

–

ayaw magsupply ang mga prodyuser?

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 2 at 5.

3.

Kasunduan: Magbigay ng mga halimbawa ng mga salik na
nakaaapekto sa supply at ipaliwanag.

Araw 3
A. Panimula
Clip Board
1.

Ipapaskil sa mga mag-aaral ang mga kataga/salita na may
kaugnayan sa paksa.

2.

Ipabasa sa mga mag-aaral ang ilan sa mga kataga/salita.

B. Paglinang
1. Poster
a.

• LCD projector

• Cartolina

C. Pagpapatibay
1.

• Supply Function
• Supply Schedule

Hatiin ang klase sa pitong pangkat.
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• DVD player

b.

Ang bawat pangkat ay gagawa ng poster ng salik na
nakaapekto sa supply na kanilang pinili.

c.

Ipakita sa klase ang ginawang poster at ipaliwanag ang
kaisipan nito.

d.

Talakayin ang paksa sa klase.

2. Speech balloon
a.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat

b.

Ang bawat pangkat ay gagawa ng speech balloon ukol sa
mga salik na nakaaapekto sa supply.

c.

Ipaliliwanag ng pangkat ang nagawa nilang speech balloon

d.

Talakayin ang paksa sa klase gamit ang speech balloon

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Reflective Journal
Ipasagot ang tanong: Anong salik ang higit na nakaaapekto sa
pagkkulang ng supply sa ating pamilihan?

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 4.

3.

Kasunduan: Magdala ng mga larawan na nagpapakita ng
pagbabago ng supply bunga ng iba’t ibang salik.

Araw 4
A. Panimula
Gallery Walk
1.

Ipapaskil sa mga mag-aaral ang dala nilang larawan sa loob.

2.

Palibutin sa silid aralan ang mga mag-aaral at tingnan/suriin
ang mga larawan.

3.

Ipatala sa mga mag-aaral ang kanilang obsebasyon/komento.

4.

Ipabasa sa ilang mag-aaral ang kanilang obserbasyon/
komento.

B. Paglinang
1. Venn Diagram
a.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat

b.

Ang bawat pangkat ay may paksa na iuulat.
Pangkat A – Pagtulay sa iisang kurba ng demand
Pangkat B – Paglipat ng Supply curve
Pangkat C – Pagkakatulad ng pagbabago ng supply

c.

Talakayin sa klase ang paksa.

2. Pagbuo ng Graph
a.

Pumili ng pangkat na magpapakita at mag-uulat ukol sa
grapikong paglalarawan ng pagbabago ng supply.

b.

Gumamit ng graphing board sa pagpapaliwanag ng paksa.
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c.

Matapos mag-ulat ng pangkat, talakayin ang paksa sa
klase.

d.

Magbigay ng pagsasanay upang lubusang maunawaan
ang paksang tinalakay.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong para sa
Dismiss Slip

3.

a.

Ano ang natutuhan sa paksa?

b.

Anong kurba na naglalarawan ng pagbabago ng supply
ang nais mo pang maunawaan?

c.

Anong bahagi ng talakayan nagkaroon ka ng kalituhan?

Kasunduan: Gumawa ng slogan na may kaugnayan sa
elastisidad ng demand.

Araw 5
A. Panimula
Slogan
1.

Ipabasa ang slogan na isinulat ng mga mag-aaralm tungkol sa
elastisidad ng supply.

2.

Ipaliwanag ang kaisipan na nakapaloob sa slogan.

B. Paglinang
1. Fat and Skinny Questions
a.

Pangkatin ang mga mag-aaral ng limahan.

b.

Ipabasa ang aralin na tatalakayin

c.

Magpasulat sa kanila ng apat na “matabang” tanong at
apat na “payat” na tanong.

Ang matabang tanong ay nangangailangan ng
pagsusulat ng opinyon na may suporta o kailangan ng maayos
na pagpapaliwanag samantalang ang payat na tanong
ay masasagot ng Oo at Hindi kaya’y ng isang tumpak na
katotohanan.
Halimbawa:
Payat na tanong – May kaugnayan ba ang presyo at supply?
Matabang Tanong – Bakit nagbabago ang supply kahit
nananatili ang presyo?
d.

Pagkatapos isulat ang mga tanong, sabihan ang mga magaaral na magpalitan ng papel at sagutin ang mga tanong
ng kanilang kamag-aral.

e.

Ipabahagi sa ilang mag-aaral ang kanilang mga tanong at
sagot sa klase.

f.

Talakayin ang paksa sa klase

2. Pagbuo ng Graph at Computation
a.

Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.
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b.

Ang isang pangkat ay magpapakita ng mga graph
nanaglalarawan ng elastisidad ng supply, ang isa naman
ay magpapakita kung paano kinokompyut ang presyong
elastisidad ng supply.

c.

Talakayin ang paksa upang ihambing ang presyong
elastisidad ng demand at supply.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Fist to Five

3.

a.

Magbigay ng ilang pahayag ukol sa paksang tinalakay.

b.

Ipataas ang kamay ng mga mag-aaral batay sa kanilang
natutuhan sa paksa.

c.

Kapag ipinakita ang buong kamao ng isang mag-aaral,
nangangahulugang wala siyang natutuhan sa paksa.

d.

Kapag nakabukas ang lahat ng kanyang daliri,
nangangahulugang naunawaan niya ng lubos ang paksa.

Kasunduan: Maghanda para sa pagsasagawa ng mga gawain
ng Pag-uganyin.

Araw 6
A. Panimula
Ipasagot ang pangunahing tanong ng aralin.
Turn and Talk
a.

Hayaan ang mga mag-aaral na humanap ng kapareha at pagusapan ang mga natutuhan sa aralin.

b.

Ipabahagi ang pinag-usapan sa klase.

B. Paglinang
Pinag-iba ibang Gawain (DI ) sa Pagkatuto
1.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

2.

Hayaan ang mga mag-aaral na pumili ng gawain.

3.

Ipaliwanag sa mga pangkat ang pamantayan na gagamitin sa
pagmamarka ng gawain.
Pamantayan
•

Pagtupad sa tungkulin

•

Pakikipagtalakayan

•

Pakikibahagi sa gawain

•

Pagdadala ng Kagamitan
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4.

Gawain 1

Gawain 2

Gawain 3

Gumuhit ng mga
graph kung saan
inilalarawan ang
sitwasyon ng pagkawala ng supply
ng bigas.

Sumulat ng isang
open letter para sa
Pangulo ng bansa
na naglalaman ng
hinaing ng mga
tao ukolsa pagtaas ng presyo ng
langis.

Gumuhit ng
isang poster ukol
sa konsepto ng
supply at ano
ang kahalagahan
at epekto nito sa
pang-araw- araw
na buhay ng tao.

Ipakikita ng mga pangkat ang kanilang piniling gawain sa
klase.

C. Pagpapatibay
1.

Ipasagot ang Isabuhay.

2.

Ipagawa ang rubric sa Pakikibahagi sa Pangkatang Gawain.
Ipasagot ang Magtaya at Maggunita.

3.

Kasunduan: Gumawa ng video presentation ukol sa nagaganap
sa pamilihan.

Pantulong na Gawain/ Karagdagang Gawain
Batay sa resulta ng pagtataya, bigyan ng tulong o
pagpapayamang gawain ang mga mag-aaral ayon sa kanilang
pangangailangan.

Susi sa Pagwawasto
Subukin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Maraming produkto ang nasayang at hindi napakinabangan
ng tao at bansa. Ang ibang balita ay nagbabadya na maaaring
magkulang ng supply ng produkto sa pamilihan

2.

Kapag nagkulang ng supply ng langis, tataas ang
pamasahe kaya mababawasan ang pambili ko ng aking
pangangailangan.

Tiyakin 1
Punto A – P = 15
Punto B – Qs = 60
Punto C - P = 20
Punto D - P = 22
Punto E - Qs = 200
Punto F - Qs = 260
Punto G - P = 30
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Tiyakin 2
A.

C.

B.

1.

market supply = 3

1.

downward sloping

2.

prodyuser B = 5

2.

3.

prodyuser A = 13

Presyo (vertical axis) at
Qs (horizontal axis)

4.

prodyuser C = 22

3.

5.

market supply = 72

Ito ay nagbabago sa
pagbabago ng presyo

4.

Positibo/Tuwiran

5.

Batas ng Supply

Sapagkat sa bawat pagtaas ng presyo ay tumataas din ang supply.
Sabay na tumataas ang presyo at supply.

Tiyakin 3
1.

B

6.

D

2.

D

7.

G

3.

E

8.

C

4.

A

9.

B

5.

F

10. D

Tiyakin 4
1.

MS

6.

MS

2.

TS

7.

TS

3.

BS

8.

BS

4.

BS

9.

TS

5.

TS

10. BS

Tiyakin 5
A. Pahalang

Pababa

B.

1.

unitary

1.

di elastik

1.

.88, di elastik

2.

elastisidad

2.

prodyuser

2.

3.5, elastik

3.

elastic

3.

isa

Linangin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Kung ang mamimili ay handang magbayad ng mataas na presyo
para sa isang produkto.

2.

Upang sa gayon ay may mabibili ang mga tao na kailangan nila sa
pang-araw-araw na pamumuhay.

3.

May pagkakataon na parehong nakapagdikta ng supply ang presyo
at prodyuser lalo kapag itinatago ang mga produkto ng mga
prodyuser at supplier.

4.

Patuloy akong magpoprodyus ng mga produkto na kailangan ng
mga tao kahit ang presyo ay mataas o mababa

5.

Malulungkot at mag-aalala sapagkat ito ay palantandaan na
maaaring tumaas ang presyo ng mga bilihin.
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Pangunahing Tanong
Dahil kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin bunga ng
kakulangan ng supply sa pamilihan ay hindi ako makakabili ng mga
produkto na aking kailangan sa buhay.
Isabuhay
Ibababa ang presyo ng paninda upang ako ay makatulong sa aking
kapwa. Hindi ko muna iisipin ang tumubo. Unahin ko muna ang
makapagbigay ng tulong sa mga sinalanta ng kalamidad.
Magtaya at Maggunita
Maaaring iba-iba ang sagot depende sa natutuhan ng mga magaaral.

Aralin 9 – Interaksyon ng Demand at Supply

Ang pag-uugnayan ng
mamimili at prodyuser ay
nagbubunga ng ekilibriyo/
disekilibriyo sa pamilihan

Takdang Araw – 3 Araw
Mga Gawain sa Pagkatuto
Araw 1
A. Panimula

Pangunahing Tanong:

1.

Ipasagot ang Subukin.

2.

Tanungin ang mga mag-aaral kung sino ang pumupunta sa
pamilihan sa pamilihan at namimili.

3.

Ipabahagi ang karanasan sa pamimili.

• Interaksyon sa Pamilihan

1. Video Presentation
a.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat.

b.

Ipanood ang video na nagawa batay sa kasunduan.

c.

Ipakikita ng pangkat ang video na napili habang.

d.

Talakayin ang interaksyon sa pamilihan sa klase Ekilibriyo
sa Pamilihan.

2. Computation at Venn Diagram
a.

Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.

b.

Ang isang pangkat ay ipakikita ang komyutasyon ng
presyong ekilibriyo, ang isa naman ay ipakikita ang
kompyutasyon ng ekilibriyong dami sa pamilihan.
Matapos ang pag-uulat ng dalawang pangkat, talakayin
ang paksa sa klase gamit ang Venn diagram.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Comic Strip
a.

Paano ka makatutulong
upang maging balanse ang
pamilihan?
Mga Kaalaman:

B. Paglinang

c.

Pangunahing Pang-unawa:

Magpagawa ng isang comic strip na nagpapaliwanag kung
ano ang eksena kapag sila ang namimili.
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• Presyong
Ekilibriyo
• Ekilibriyong Dami
• Grapikong
Representasyon ng
Ekilibriyo sa Pamilihan
Pamantayan sa Pagkatuto:
• Naipapaliwanag ang
interaksyon ng demand
at supply sa kalagayan ng
presyo at ng pamilihan
• Nasusuri ang mga epekto
ng shortage at surplus
sa presyo at dami ng
produkto at serbisyo sa
pamilihan
• Naimumungkahi ang
paraan ng pagtugon/
kalutasan sa mga
suliraning dulot ng
kakulangan at kalabisan

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 1,3 at 5.

3.

Kasunduan: Sumipi ng balita na may kinalaman sa nangyayari
sa pamilihan.

A. Panimula
News Update
1.

Ipabasa ang balita na sinipi ng mga mag-aaral.

2.

Sabihan ang mga mag-aaral na ipaliwanag ang kaisipan na
nakapaloob sa balita.

B. Paglinang

Pagpapahalaga:
• Pagsisikap
• Paggalang sa kapwa
• Paggawa ng desisyon

1. Collaborative Talk
a.

Pangkatin ang mga mag-aaral ng waluhan.

b.

Ipabasa ang teksto ng paksang grapikong paglalarawanng
ekwilibriyo sa pamilihan.

c.

Hayaan ang mga kasapi ng pangkat na magbahaginan
tungkol sa kanilang binasa.

d.

Matapos magbahaginan ang mga pangkat, iulat sa klase
ang kanilang napag-usapan.

• Ekilibriyong Dami

e.

Talakayin ang paksa sa klase.

Mga Kagamitan:

Talasalitaan:
• Pamilihan
• Ekilibriyo
• Presyong Ekilibriyo

• Bond paper

2. Graph Presentation
a.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

• Crayons

b.

Bawat pangkat ay magpapakita ng graph na napili na
naglalarawan ng mga sumusunod:

• Pencil

Pagbabago ng ekilibriyo sa pamilihan bunga ng
pagbabago ng demand

• Marker pen

•

Pagbabago ng ekilibriyo sa pamilihan bunga ng
pagbabago ng supply

• Index card

Pagbabago ng ekilibriyo sa pamilihan bunga ng
sabay na pagbabago ng supply at demand

• Cartolina

C. Pagpapatibay

• Graphing board/paper
• Calculator
• DVD player

One Liner
Sabihan ang mga mag-aaral na magbigay ng isang
pangungusap o kataga ukol sa epekto sa iyo ng pagbabago
ng ekilibriyo sa pamilihan

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 2 at 4.
Exit card
a.

• Manila paper

• LCD

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
a.

• Colored pen

•

•

2.

• Napahahalagahan ang
impormasyon sa kritikal
at wastong paraan
• Nakatutugon nang
may bukas na isipan
sa iba’t ibang ideya at
pagpapahalaga

Araw 2

1.

Ika-21 Siglong Kasanayan:

Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga sumusunod
- 3 bagay na iyong natutuhan aralin
- 2 terminolohiya na lubos na naunawaan
- 1 paksa na nais pang palawakin
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3.

Kasunduan: Magahanda sa pagsasagawa ng mga gawain na
Pag-ugnayin.

Araw 3
A. Panimula
Ipasagot ang pangunahing tanong ng aralin.
B. Paglinang
Pinag-iba-ibang Gawain (DI) sa Pagkatuto
1.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

2.

Hayaan ang mga mag-aaral na pumili ng gusto nilang gawain.

3.

Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang pamantayan na susundin.
Pamantayan
•

Impormasyon

•

Reaksyon o Opinyon

•

Ilustrasyon o Halimbawa
Gawain 1
Bumuo ng pop
up book ukol sa
nagaganap sa
pamilihan. Ilahad
ang interaksyon
ng 2 aktor ng
pamilihan

4.

Gawain 2
Gumawa ng
reflection journal
ukol sa karanasan
mo bilang supplier o tindera

Gawain 3
Magsagawa ng
interview sa mga
mamimili ukol sa
pakikipagtransaks-yon sa mga
tindera

Ipakikita/ iuulat ng bawat pangkat ang kanilang natapos na
gawain sa klase.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Isabuhay.

2.

Pagtataya: Ipagawa ang rubric sa Pagsulat ng Reflection Journal.
Ipasagot ang Magtaya at Maggunita.

3.

Kasunduan: Sumulat ng sanaysay ukol sa bahaging
ginagampanan ng pamahalaan sa pamilihan.

D. Pantulong na Gawain/ Karagdagang Gawain
Batay sa resulta ng pagtataya, bigyan ng tulong o pagpapayamang
gawain ang mga mag-aaral ayon sa kanilang pangangailangan.

Susi sa Pagwawasto
Subukin ( maaaring iba-iba ang sagot )
1.

Ang demand at supply ay mayroong pag-uugnayan sa
pamamagitan ng pamilihan.
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2.

Ang demand, supply at pamilihan ang may kinalaman sa
pagkakaroon ng pagkakataon na makabili ng produkto at
inilalarawan din ng mga ito ang mga nangyayari sa ekonomiya.

Tiyakin 1
1.

P = 14, Qs = 10

a.

P= 15

2.

Qd = 25, P = 15

b

Qd = 0

3.

Qd = 15, Qs = 55

c.

25

4.

Qd = 0

d.

P = 15

e.

P = 14

Tiyakin 2
1.

Sapagkat bumaba ang presyo ng prodkto at tumaas ang
demand

2.

B

3.

P = 400

4.

50

5.

Sapagkat maliit ang ginastos sa produksyon

6.

Pagdami ng supply ng produkto

7.

Sapagkat salik ng supply ang nakaapekto sa pamilihan

8.

100

9.

Oo, sapagkat bumaba ang presyo ng produkto

10. P = 200
Linangin ( maaaring iba-iba ang sagot )
1.

Upang magkaroon ng interaksyon at transaksyon ang mamimili at
nagbibili. Ito rin ang daan upang maitakda ang presyong ekilibriyo
at ekilibriyong dami.

2.

Kapag ang presyo ay naitakda ng mas mataas sa presyong ekilibriyo
ay magkakaroon ng surplus.

Kapag ang presyo ay mas mababa sa presyong ekilibriyo ay
magkakaroon ng shortage.
3.

Ibibigay ko ang presyo na kung saan pareho kaming makikinabang.

4.

Hindi, dapat isaalang alang niya ang kapakanan ng mga mamimili
at ng bansa.

5.

Sa aking palagay, wala na lamang magagawa ang mga mamimili
kundi tanggapin ang presyo ng petrolyo na umiiral sa pamilihan.

Pangunahing Tanong (maaaring iba-iba ang sagot)
Patuloy akong bibili ng mga produkto na makatutugon sa aking
pangangailangan. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng produksyon
at pagkonsumo na batayan ng pagkakaroon ng mga produkto sa
pamilihan.
Isabuhay (maaaring iba-iba ang sagot)
Gusto kong maging prodyuser ng produkto upang makatulong ako sa
pagpaprodyus ng mga de kalidad na produkto sa murang presyo na
kailangan ng mga tao at ng ekonomiya.
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Magtaya at Maggunita
Maaaring iba- iba ang sagot batay sa natutuhan ng mga mag-aaral.

Aralin 10 – Ang Pagkontrol sa Presyo ng Pamahalaan

Pangunahing Pang-unawa:

Takdang Araw - 3 Araw

Ang pamahalaan ang may
pananagutan upang bigyan
ng tulong at suporta ang
mga mamimili at prodyuser

Mga Gawain sa Pagkatuto
Araw 1

Pangunahing Tanong:

A. Panimula
1.

Ipasagot ang Subukin.

2.

Ipabasa ang ilan sa mga sanaysay ng mga mag-aaral.

B. Paglinang

Bakit kailangan mong
tumulong upang
maipatupad ang pagkontrol
sa presyo ng pamahalaan?

1. Debate
a.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

b.

Isang pangkat ang kakatawan sa “Affirmative side”, ang
isang pangkat ay sa “Negative side” at ang isa pang pangkat
ay kakatawan sa moderator at hurado.

c.

Magbigay ng paksa na gagamitin sa debate. Isang
halimbawa ay “ Dapat bang ipatupad ng pamahalaan ang
price control?”

d.

Magkaroon ng draw lots upang malaman kung anong
pangkat ang affirmative at negative.

e.

Ipaliwanag ang panuntunan na susundin sa pagsasagawa
ng debate.

f.

Matapos ang debate, talakayin ang paksa sa klase.

2. Graph Analysis
a.

Pumili ng pangkat na magpapaliwanag ukol sa graph na
kung saan umiiral ng price control ng pamahalaan.

b.

Ipakikita ng pangkat na mag-uulat ang graph na
naglalarawan ng kalagayan ng pamilihan kung umiiral
ang price control.

c.

Magkaroon ng malayang talakayan sa klase ukol sa
paksa.

• Price control
• Price support

Pamantayan sa Pagkatuto:•
Natatalakay ang dahilan ng
pakikialam ng pamahalaan
sa presyo sa pamilihan
• Nasusuri ang epekto sa
pamilihan ng pakikialam
ng pamahalaan sa presyo
• Napangangatuwiran ang
aksyon ng pamahalaan
na kontrolin ang presyo
sa pamilihan
Ika-21 Siglong Kasanayan:
• Nakikipagtulungan nang
epektibo sa mga pangkat
o teams
• Nakalilikha ng bago at
makabuluhang mga
ideya

C. Pagpapatibay
1.

Mga Kaalaman:

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Thumbs – up and Thumbs – down
a.

Itataas ng mga mag-aaral ang hinlalaki kung ang paksang
tinalakay ay may epekto sa kanilang buhay.

b.

Ibababa naman ang hinlalaki kung walang epekto sa
kanilang buhay.
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• Nakagagawa ng mahusay
sa iba-ibang kalagayan

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 1, 2, at 3.

Pagpapahalaga

3.

Kasunduan: Sumipi ng mga balita tungkol sa pagtulong ng
pamahalaan sa mga magsasaka.

• Pagsunod sa batas
• Pagtupad sa Tungkulin
• Pagmamalasakit sa
kapwa

Araw 2
A. Panimula

Talasalitaan:
• Price control
• Price ceiling
• Price support
• Floor price
• Black Market
Mga Kagamitan:
• Graphing board/paper

Karikatura
1.

Ipasulat sa mga mag-aaral ang mensahe/kaisipan ng
karikatura.

2.

Tanungin ang mga mag-aaral kung nangyayari ba sa ating ang
ganoong senaryo.

B. Paglinang
a.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat

b.

Ang bawat pangkat ay gagawa ng speech balloon ukol sa
pagpapatupad ng price support

c.

Ipakikita ng bawat pangkat ang kanilang ginawang speech
balloon sa klase.

d.

Talakayin ang paksa gamit ang speech balloon.

2. Graph Interpretation
a.

Pumili ng pangkat na mag-uulat ukol sa graph na
nagpapakita ng pamilihan na umiiral ang price support.

b.

Ipakikita ng pangkat ang nabuong graph na umiiral ang
price support.

c.

Talakayin ang paksa sa klase.

C. Pagpapatibay
Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.
Pasulatin ng Tula ang mga mag-aaral kung paano sila
naapektuhan ng pag-iral ng price support.
2.

• Cartolina
• Crayons
• Calculator
• Mga larawan
• Colored pen

1. Speech balloon

1.

• Manila paper

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 4 at 5.
Ipagawa ang Yes/No card
a.

Magbigay ng mga tanong ukol sa paksang tinalakay.

b.

Itataas ng mga mag-aaral ang kanilang Yes/No card
depende sakanyang pang-unawa.
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3.

Kasunduan: Maghanda para sa pagsasagawa ng gawain ng
Pag-ugnayin.

Araw 3
A. Panimula
Ipasagot ang pangunahing tanong ng aralin.
B. Paglinang
Pinag-iba-ibang gawain sa Pagkatuto
1.

Hatiin sa tatlong pangkat ang klase.

2.

Hayaang pumili ang pangkat ng gawain na kanilang gagawin.

3.

Ipaliwanag ang pamantayan na susundin.
Pamantayan

4.

•

Malinaw na layunin ng balangkas

•

Kaayusan ng datos, pagbigkas

•

Sapat na katibayan

•

Natapos sa tamang oras ang gawain
Gawain 1

Gawain 2

Gawain 3

Magsagawa ng
debate na tumatalakay kung
epektibo ba ang
pamahalaan sa
pagkontrol ng
presyo sa pamilihan

Gumawa ng comic
strip na nagpapakita ng epekto
ng pagpapatupad
ng price support sa
pang-araw-araw
na buhay ng tao

Gumawa ng
pagbubuod sa
tulong ng graph
na nagpapakita
ng epekto ng price
control at price
support sa mga tao

Ipapakita ng bawat pangkat ang kanilang gawain sa klase.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Isabuhay.

2.

Pagtataya: Ipagawa ang rubric sa debate.
Ipasagot ang Magtaya at Maggunita.

3.

Kasunduan: Gumawa ng collage na naglalarawan ng mga uri
ng pamilihan

D. Pantulong na Gawain/ Karagdagang Gawain
Batay sa resulta ng pagtataya, bigyan ng tulong o
pagpapayamang gawain ang mga mag-aaral ayon sa kanilang
pangangailangan.

Susi sa Pagwawasto
Subukin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Ipinahihiwatig ng balita na kumikilos at gumagawa ng aksyon
ang pamahalaan para mabigyan ng solusyon ang problema ng
bansa.
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2.

Sapagkat ito lamang ang makapagbibigay ng desisyon
kapag nahaharap sa matinding problema ang bansa tulad ng
pagkakaroon ng kalamidad.

Tiyakin 1
A.

B.

1.

f

2.

e

3.

a

4.

c

5.

b

6.

d

(maaaring iba-iba ang sagot)
Opo, sapagkat nilalayon ng pamahalaan na tulungan ang mga
mamamayan na dumaranas ng paghihirap bunga ng mataas na
presyo ng mga bilihin.

Tiyakin 2
1.

A at B

6.

P = 45

2.

P = 60

7.

20

3.

40

8.

C

4.

C at B

9.

60

5.

P = 90

10. 80

Linangin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Upang matiyak ng pamahalaan na ang produktong ng mga
mamamayan ay mabibili nila sa mababang presyo.

2.

Ang mga mahihirap na mamamayan ay hindi na makakabili ng
mga produkto na makatutugon sa kanilang pangangailangan.

3.

Ako ay nakabibili ng murang halaga ng mga bilihin. Nagkaroon din
ng pagkakataon na makatipid at makapag-impok.

4.

Upang hindi na mamanipula ng mga kompanya ng langis ang
presyo at pwede ng isailalim sa price control ng pamahalaan.

5.

Opo naman. Sapagkat ang pamahalaan ang may kapangyarihan na
parusahan ang mga abusadong negosyante.

Pangunahing Katanungan (maaaring iba-iba ang sagot)
Sapagkat ako ay apektado kapag hindi naipatupad ng maayos ang
price control. At ito ay magagawa ko sa pamamgitan ng pagrereport
ng mga negosyante na hindi tumutupad sa price control.
Isabuhay (maaaring iba-iba ang sagot)
Imomonitor ko ang presyo sa pamilihan at kapag hindi ito bumaba
dahil sa pagpapatupad ng price control ay irereport ko na sa ahensya
ng pamahalaan o sa barangay namin.
Magtaya at Maggunita
Maaaring iba-iba ang sagot depende sa natutuhan ng mga magaaral.
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Aralin 11 – Ang Larawan ng mga Estruktura ng
Pamilihan
Takdang Araw – 4 Araw

Pangunahing Pang-unawa:

Mga Gawain sa Pagkatuto

Ang pamilihan ay may
iba’t ibang estruktura
na nagpapakita ng
kapangyarihan ng mamimili
at negosyante sa pagtatakda
ng presyo

Araw 1
A. Panimula
Ipasagot ang Subukin.
B. Paglinang
1. Group Collage
a.

Hatiin ang klase sa limang pangkat.

Pangunahing Tanong:

b.

Pagsama-samahin ng mga kasapi ng pangkat.

c.

Ipagawa sa mga mag-aaral ang group collage na
naglalarawan ng pamilihan na may ganap na kompetisyon.

Bakit kailangan mong
tangkilikin at suportahan
ang mga estruktura ng
pamilihan?

d.

Talakayin ang paksa sa klase.

2. Fact Storming Web

Mga Kaalaman:

a.

Pumili ng pangkat na magpapaliwang ng mga katangian
ng ganap na kompetisyon gamit ang Fact storming web.

• Mga Katangian ng Ganap
na Kompetisyon

b.

Ipakikita at iuulat ng pangkat ang paksa sa pamamagitan
ng nasabing graphic organizer

• Pagtatakda ng Presyo at
lebel ng produksyon sa
ganap na kompetisyon

3. Computation
a.
b.

Pumili ng pangkat na mag-uulat ukol sa pagtatakda ng
presyo sa ganap na kompetisyon.

• Pamilihan na hindi ganap
ang kompetisyon
– monopolyo

Sabihan ang pangkat na mag-uulat na ipakita ang paraan
ng pagkompyut at gumamit ng talahanayan.

– oligopolyo

c.

Pagkatapos mag-ulat, ipasuri sa mga mag-aaral ang
talahanayan.

– monopolistikong
Kompetisyon

d.

Magkaroon ng malayang talakayan sa klase.

– monopsonyo

Pamantayan sa Pagkatuto:

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 1 at 5.

3.

Kasunduan: Magsaliksik ukol pamilihan na Di ganap ang
Kompetisyon

Araw 2
A. Panimula
Admit Card
1.

Pagpasok ng mga mag-aaral sa klase, ibibigay ang admit
card na naglalaman ng kaalaman ukol sa hindi ganap na
kompetisyon

2.

Ipabasa ang ilan sa admit card sa klase.

3.

Itala ang mga nababanggit na kaisipan o ideya ukol sa paksa.
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• Naipapaliwanag ang
kahulugan ng pamilihan
• Nasusuri ang iba’t ibang
estruktura ng pamilihan
• Napangangatwiranan
ang kasagutan base
sa pinakaepektibong
kinakailangang
pakikialam at regulasyon
ng pamahalaan sa mga
gawaing pangkabuhayan
sa iba’t ibang estruktura
ng pamilihan upang
matugunan ang
pangangailangan ng mga
mamamayan

B. Paglinang

Ika-21 Siglong Kasanayan:

1. Panel Discussion
a.

Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.

b.

Ang isang pangkat ay gaganap na panelists at ang isang
pangkat ay gaganap na tagapanayam at moderators.

c.

Ang pangkat ay pipili ng mga sumusunod na panelists.
•

negosyante

•

tindera

•

mamimili

•

mag-aaral

•

opisyal ng pamahalaan

•

manggagawa

• Nakikipagtulungan nang
epektibo sa mga pangkat
o teams
• Nakapag-aangkop ng
iba’t ibang papel, gawain
at reponsibilidad

4.

Ang mga panelists ay tatalakayin ang kabutihan at di kabutihan
ng monopolyo at mga katangian nito.

5.

Talakayin ang paksa sa klase.

• Nabibigyang kahulugan
ang bawat impormasyon
at nakalilikha ng
pagtatasa
Pagpapahalaga:

2. Venn Diagram
a.

Pumili ng pangkat na magpapaliwanag sa kaibahan ng
monopolyo at monopsonyo.

b.

Ipaulat ang paksa gamit ang venn diagram.

c.

Ipasuri ang graphic organizer at talakayin sa klase.

3. Computation

• Pagmamalasakit sa
kapwa
• Pagtitipid
• Pakikipagkapwa
• Mapagbigay

a.

Pumili ng pangkat na tatalakay sa pagkokompyut ng
presyo na itinatakda ng isang monopolyo.

Talasalitaan:

b.

Sabihan ang pangkat na ipakita ang talahanayan ng
pagtatakda presyo at lebel ng produksyon ng monopolyo.

• Ganap na Kompetisyon

c.

Ihambing ang pagtatakda ng presyo sa pagitan ng ganap
na kompetisyon at monopolyo.

d

Talakayin ang paksa sa klase.

1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Windshield Check

• Estruktura ng Pamilihan
• Price Taker
• Revenues
Mga Kagamitan:

C. Pagpapatibay

• Mga larawan
• Calculator

Ilalarawan ng mag-aaral ang kanyang natutuhan sa tatlong
paraan na inihalintulad sa isang windshield ng sasakyan

3.

• Nakagagamit ng
teknolohiya bilang
instrumento sa
pananaliksik, pagbuo,
pagtitimbang-timbang,
at paghatid ng
impormasyon

-

Maliwanag – Lubos na naunawaan ang aralin

-

Malabo – Bahagyang naunawaan ang aralin

-

Maputik – Hindi naunawaan ang aralin

Kasunduan: Gumawa ng paghahambing sa pagitan ng
oligopolyo at monopolistikong kompetisyon.

Araw 3
A. Panimula
Post It
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• Bond paper
• Manila paper
• Poster color
• Marker
• Gitara
• Chart
• Cartolina
• Crayons

1.

Hayaan ang mag-aaral na ipaskil ang listahan ng mga brand/
tatak ng produkto at serbisyo na kanilang ginagamit.

2.

Suriin ang mga ipinaskil na brand/tatak ng produkto.

B. Paglinang
1. Photo Suri

a.

Hatiin ang klase sa limang pangkat.

b.

Ipasulat sa mga mag-aaral ang kanilang opinyon, puna at
reaksyon sa larawan.

c.

Ipaulat ang mga isinulat ng mga pangkat.

d.

Itanong sa mga mag-aaral kung ano ang mensahe ng
larawan at bakit ito nagaganap.

e.

Talakayin ang paksa sa klase.

2. Compare and Contrast Idea Map
a.

Hatiin ang klase sa apat na pangkat.

b.

Ang bawat pangkat ay mag-uulat ukol sa paghahambing
ng oligopolyo at monopolistikong kompetisyon.
Oligopolyo
=

c.

Monopolistikong
Kompetisyon

=
=
Ipakikita ang graphic organizer sa klase habang nag-uulat
ang pangkat.

3. Rap Music
a.

Hatiin ang klase sa limang pangkat.

b.

Ang bawat pangkat ay lilikha at magpaparinig ng isang
rap music tungkol sa paksa.

c.

Analisihin ang mensahe ng rap music at talakayin sa klase.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Tiyakin.

2.

Pagtataya: Ipasagot ang Linangin A 2, 3, at 4.

3.

Kasunduan: Maghanda para sa pagsasagawa ng mga gawain
ng Pag-ugnayin.
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Araw 4
A. Panimula
Ipasagot ang pangunahing tanong ng aralin
B. Paglinang
1.

Hatiin ang klase sa tatlong pangkat.

2.

Hayaan ang mga pangkat na pumili ng gawain na kanilang
gagawin.

3.

Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang pamantayan na susundin.
Pamantayan
•

Pagbigkas ng Dayalogo

•

Ekspresyon ng mukha

•

Ginamit na materyales

•

Mensahe
Gawain 1
Magpakita
ng sariling
advertisement ng
mga produkto
ng iba’t ibang
estruktura ng
pamilihan.

4.

Gawain 2
Magpalabas ng
isang dula na
nagpapakita
kung paano
nakikipagugnayan ang
mga mamimili
sa pamilihan na
may ganap na
kompetisyon at
monopolyo.

Gawain 3
Sumulat ng isang
sanaysay ukol sa
mga obserbasyon
at kaganapan sa
mga estruktura ng
pamilihan.

Ipakikita ng mga pangkat ang kanilang ginawang gawain.

C. Pagpapatibay
1.

Paglalapat: Ipasagot ang Isabuhay.

2.

Pagtataya: Ipagawa ang rubric sa Pagsasadula.
Ipasagot ang Magtaya at Maggunita.

3.

Kasunduan: Maghanda para sa lagumang pagsusulit
Sagutin: Ano ang ibig sabihin ng paikot na daloy ng produkto
at serbisyo?

Pantulong na Gawain/ Karagdagang Gawain
Batay sa resulta ng pagtataya, bigyan ng tulong o pagpapayamang
gawain ang mga mag-aaral ayon sa kanilang pangangailangan

Susi sa Pagwawasto
Subukin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Inilalarawan ang mga kaganapan at iba-ibang ginagawa sa
loob ng pamilihan.

95

2.

Opo, sapagkat madalas akong pumunta sa mga pamilihan at
ang logo ng meralco ay lagi kong nakikita sa resibo ng kuryente
I

M

P

O

R

M

A

S

Y

O

N

A

J

R

S

O

P

R

O

L

P

G

S

L

E

U

M

A

R

A

M

I

T

G

K

S

I

N

N

P

I

R

M

S

H

J

Y

O

O

A

R

U

T

N

A

S

U

O

N

E

G

O

M

O

H

Y

Tiyakin 1
A. 1.

ganap

2.

presyo

3.

marami

4.

impormasyon

5.

homogenous

B.

Upang ang mga mamimili ay maipakita ang kanilang
kapangyarihan sa pamilihan.

Tiyakin 2
Q

P

TR

TC

Tubo

MR

MC

1

12

6

----

----

2

24

11

12

7

3

36

12

12

11

4

48

12

12

12

5

60

12

12

14

1.

4,000 produksyon

2.

12,000

3.

60,000

4.

TR-TC

5.

12

Tiyakin 3
1.

E

2.

A

3.

D

4.

B

5.

C

Tiyakin 4
Sapagkat may mga produkto at serbisyo na kailangan ng tao
na hindi kayang ibigay ng pamahalaan.
Tiyakin 5
1.

e
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2.

c

3.

a

4.

b

5.

d

Tiyakin 6
1.

Upang magkaroon ng malaking tubo at makontrol ang
pamilihan.

2.

Sapagkat maraming kompanya at negosyo ang nasa ilalim ng
estrukturang ito.

Linangin (maaaring iba-iba ang sagot)
1.

Sapagkat maraming produkto sa pamilihan na may ganap na
kompetisyon ay mga produktong agrikultural.

2.

Hindi, sapagkat bago pa tumaas ang presyo sa pandaigdigang
pamilihan ay nabili na nila ang produktong langis sa mababang
presyo. At saka patuloy na dumarami ang mga kompanya ng langis.

3.

Monopolistikong kompetisyon sapagkat mas maraming produkto
na mapagpipilian.

4.

Nakabibili ang mga tao ng murang produkto at nakatatanggap ng
mga papremyo mula sa mga kompanya.

5.

Sapagkat kailangan ng mga tao ang mga produkto sa pamilihan na
may ganap na kompetisyon.

Pangunahing Tanong (maaaring iba-iba ang sagot)
Sapagkat ito ang nagbibigay pagkakataon na makabili ng mga
produkto at serbisyo na aking kailangan
Isabuhay (maaaring iba iba ang sagot)
Uri ng
Pamilihan

Gustong
gusto ko

Ganap na
Kompetisyon

Malapit
sa puso
ko

Inaayawan Babalikan
ko
ko

ü

Monopolyo

ü

Oligopolyo

ü

Monopolistikong
kompetisyon

ü

1.

ganap na kompetisyon

2.

monopolyo, sapagkat mataas ang presyo ng produkto

3.

monopolistikong kompetisyon sapagkat marami akong
pagpipiliang produkto

Magtaya at Maggunita
Maaaring iba-iba ang sagot depende sa natutuhan ng mga magaaral.
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Lagumang Pagsusulit
Ikalawang Yunit
Pangalan: ________________________________ Iskor: _____________________________________
Baitang: _________________________________ Antas: ____________________________________
I.

Kaalaman (Knowledge): Isulat ang titik ng tamang sagot.
1.

2.

3.

4.

5.

Mayroong dalawang konsepto na naglalarawan ng ekonomiya, microeconomics at
macroeconomics. Sa microeconomics ay pinag-aaralan ang ekonomiya ayon sa pananaw ng
a.

pamahalaan

b.

ekonomista

c.

indibidwal at pamilihan

d.

mambabatas

Sa isang long run na operasyon sa negosyo, ang kompanya sa ilalim ng monopolistikong
kompetisyon ay makakagawa ng output na kung saan ang presyo ay katumbas ng
a.

average fixed cost

b.

marginal revenue

c.

average variable cost

d.

average total cost

May iba’t ibang paraan upang mailarawan ang relasyon ng presyo sa demand at supply. Ang
grapikong paglalarawan ng presyo at demand ay tinatawag na
a.

Lorenz curve

b.

Demand curve

c.

Supply curve

d.

Equilibrium curve

Ang kurba ay isang economic tool na nagpapaliwanag ng ugnayan ng mga bagay. Ang isang
kurba na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng unemployment at pagbabago sa sahod ay
tinatawag na
a.

Lorenz Curve

b.

Indifference Curve

c.

Phillip Curve

d.

Laffer Curve

Lahat ng produkto ay may takdang presyo na kailangang malaman ng mga mamimili. Kaya
ipinatupad ang batas na ito upang magkaroon ng gabay ang mga mamimili sa presyo ng
bawat produkto. Ano ang batas na ito?
a.

Price control

b.

Price support

c.

Price freeze

d.

Price tag
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6.

7.

8.

9.

May dalawang variables ang kabilang sa mathematical equation ng demand function. Ang
dependent variable sa demand function ay tinatawag na
a.

presyo

b.

Qd

c.

Qs

d.

market demand

Kapag nasa “state of calamity” ang bansa bunga ng pagkakaroon ng kalamidad, ang mga
pangunahing bilihin ay isinasailalim sa
a.

Price control

b.

Price support

c.

Floor price

d.

Price tag

Kung ang presyo ay tumaas ng walong porsyento na nagbunga ng pagbaba ng siyam na
porsyento ng Qd, ang demand ay
a.

unitary

b.

di-elastik

c.

elastik

d.

ganap na di elastic

Ang sangay ng pag-aaral ng ekonomiks na nakasentro sa gawi at pagdedesisyon ng
indibidwal, negosyante at pamilihan ay tinatawag na
a.

econometric

b.

macroeconomics

c.

normative economics

d.

microeconomics

10. Ang presyo na itinakda ng pamahalaan na mas mataas na presyong ekilibriyo ay tinatawag na
a.

Price ceiling

b.

Price control

c.

Current price

d.

Floor price

11. Sa produksyon ay may iba’t ibang gastusin ang isinasalang-alang, isa sa mga ito ay ang
gastusin ng kompanya na hindi na maaaring mabawi. Ito ay tinatawag na
a.

economic cost

b.

opportunity cost

c.

accounting cost

d.

sunk cost

12. Ang marginal cost (MC) ay tumataas kapag nagkaroon ng karagdagang produkto na ginawa
ang kompanya. Ang MC ay makukuha sa paraang
a.

TC/TP

b.

ΔTC/ΔTP

c.

ΔFC/ΔVC

d.

ATC/TP
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13. Ang mathematical equation ay isang economic tool na ginagamit sa paglalarawan ng ilang
konsepto ng ekonomiks. Isa na rito ang supply function na ipinapakita sa paraang
a.

-50 + 6P

b.

-30 - 2P

c.

50 - 6P

d.

30 + 2P

14. Ang dahilan ng pagiging “upward sloping” ng marginal cost curve ay ang batas ng
a.

pagkonsumo

b.

diminishing marginal utility

c.

demand

d.

diminishing returns

15. Ang halaga ng isang produkto ay tumutukoy sa
a.

gastos sa paglikha nito

b.

pangkaraniwang presyo na binabayaran ng indibidwal

c.

ang presyo na ibinabayad ng indibidwal

d.

pinakamataas na presyo na handang bayaran ng indibidwal

16. Ang negosyante ay tumatanggap ng bayad sa kanyang serbisyo sa sariling negosyo na
isinasama sa gastusin sa produksyon ay isang halimbawa ng
a.

explicit cost

b.

implicit cost

c.

opportunity cost

d.

economic cost

17. Ang pagbabago ng total product na ibinunga ng isang yunit na pagtaas ng variable input ay
tinatawag na
a.

average total product

b.

average variable product

c.

marginal product

d.

fixed product

18. Ang price ceiling na naitakda ng mas mababa sa presyong ekilibriyo ay nagbubunga ng
a.

surplus

b.

labis na supply

c.

mataas na presyo

d.

labis na demand

19. Ang elastisidad ng supply ay matatantiya sa pamamagitan ng pormula na ito
a.

%ΔQ / %ΔP

b.

%ΔQ x %ΔP

c.

% ΔP / % ΔQ

d.

ΔQ / ΔP
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20. Ang isang monopolista ay matatamo ang pinakamataas na tubo kung saan ang produksyon
ay nasa

II.

a.

P=MR

b.

P=MC

c.

MR=MC

d.

AR=MC

Proseso/Kasanayan (Process/Skill). Pag-aralan ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang
sagot.
21. Kung ang demand function ay Qd = 90 - 5P at ang supply function ay Qs = -110 +3P sa
produkto B. Magkano ang presyong ekilibriyo sa nasabing produkto?
a.

P22.00

b.

P15.00

c.

P20.00

d.

P25.00

22. Ang pagtaas ng presyo ng produkto A mula sa P35.00 ay naging P46.00 ay bunga ng pagtaas
ng dami ng supply mula 200 ay naging 500 na kilo. Ang elastisidad ng supply ay
a.

2.0

b.

3.92

c.

2.39

d.

23.9

23. Ang total cost ng produksyon ay P1,223,000 at ang total revenue ay P1,750,000 sa 25,000
piraso ng payong. Magkano ang presyo ng bawat payong at tubo ng prodyuser sa paglikha
ng payong?
a.

P70.00 at P527,000

b.

P75.00 at P257,000

c.

P70.00 at P572,000

d.

P72.00 at P527,000

24. Ipagpalagay na ang presyo ng produkto ay tumaas mula P50.00 hanggang P56.00 na naging
dahilan ng pagbaba ng Qd mula 2500 piraso hanggang 2000 piraso. Sa ganitong sitwasyon
ang presyong elastisidad ng demand ay
a.

-2.2%

b.

1.60%

c.

1.96%

d.

1.0%

25. Ang isang negosyo ay may fixed cost na P500,000. Kung ang total cost sa unang lebel ng
produksyon ay P1,000,000 at P1,625,000 sa ikalawang lebel ng produksyon. Ano ang
marginal cost ng ikalawang lebel ng produksyon?
a.

P500,000

b.

P1,000,000

c.

P125,000

d.

P625,000
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26. Sa pamilihan ay may ekilibriyong dami at presyo na 137.5 at P31.25 sa paggamit ng demand
function na Qd=200-2P at ang supply function naman ay

B.

a.

Qs =- 30 + 10P

b.

Qs = 25 + 8P

c.

Qs = -50 + 6P

d.

Qs = 50 - 6P

Suriin ang graph at sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot.
P

A

700

B
E

500
300
D

100

C

100

200

300 Q

KABAN NG PALAY
27. Ano ang ipinakikita ng graph?
a.

demand curve

b.

ekilibriyo sa pamilihan

c.

ekilibriyong dami

d.

presyong ekilibriyo

28. Ano ang kumakatawan sa dalawang akses sa graph?
a.

P at Q

b.

D at B

c.

A at C

d.

P at E

29. Sa anong dami at presyo ng kaban ng palay, nagkaroon ng ekilibriyo sa pamilihan?
a.

100 at 300

b.

200 at 500

c.

300 at 700

d.

500 at 200

30. Anong punto ang kumakatawan sa demand curve?
a.

A at C

b.

A at E

c.

D at B

d.

D at E
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31. Sa anong presyo magkakaroon ng surplus sa pamilihan?
a.

100

b.

200

c.

500

d.

700

32. Bakit nagkaroon ng surplus ng kaban ng palay sa punto A at B?
a.

dahil mas marami ang demand kaysa sa supply

b.

dahil mataas ang presyo

c.

dahil mas marami ang supply kaysa sa demand

d.

dahil nais pababain ang presyo

33. Magkano ang presyong ekilibriyo ng kaban ng palay?
a.

100

b.

200

c.

300

d.

500

34. Sa anong presyo mayroong demand na 300 sa kaban ng palay?
a.

100

b.

500

c.

700

d

300

35. Bakit may shortage ng kaban ng palay sa presyong 100?
a.

sapagkat mas marami ang demand kaysa supply

b.

sapagkat mas marami ang supply kaysa sa demand

c.

sapagkat mataas ang presyo

d.

sapagkat masyadong mababa ang presyo

III. Pag-unawa (Understanding): Suriin ang pangungusap at piliin ang tamang sagot.
36. Mahalaga ang pagkakaroon ng ekilibriyo sa pamilihan kaya ang pamahalaan ay tinutulungan
ang mamimili at prodyuser sa pamamagitan ng:
a.

pagbibigay ng insentibo sa magsasaka

b.

pagtatakda ng price ceiling at floor price

c.

pag-iinspeksiyon sa mga bodega ng bigas ng pamahalaan

d.

patuloy na pagsasagawa ng peace talk sa pagitan ng mga pamahalaan at mga rebelled

37. Ang demand at supply ay naaapektuhan ng iba’t ibang salik. Alin sa mga ito ang naglalarawan
ng sabay na pagbabago ng demand at supply at pagkakaroon ng iisang presyong ekilibriyo
a.

pagtaas ng supply, pagbaba ng demand at di nagbago ang ekilibriyong dami

b.

pagbaba ng demand, pagtaas ng supply at pagtaas ng presyo

c.

pagbaba ng demand, pagbaba ng supply at di nagbabago ang presyo

d.

pagbaba ng demand, pagbaba ng supply at mananatili ang ekilibriyong dami
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38. Ang mga pagbabagong pangteknolohiya ay nakatutulong upang mapabilis at maparami
ang produksyon. Kahit ang presyo ay di nagbabago, ang kurba ng supply ay magbabago na
inilalarawan ng:
a.

paglipat ng kurba ng supply sa kanan

b.

paglipat ng kurba ng supply sa kaliwa

c.

mananatili ang kurba ng supply

d.

sabay ang paglipat ng kurba ng supply at demand

39. Ang surplus ay maaaring maalis sa pamamagitan ng
a.

pagbagsak ng presyo

b.

pagbaba ng demand

c.

pagtaas ng supply

d.

pagtaas ng presyo

40. Nagkakaroon ng surplus sa pamilihan kapag ipinatupad ng pamahalaan ang price support,
ito ay ginagawa upang
a.

tulungan ang mga maliliit na magsasaka

b.

tulungan ang mga mamimili

c.

tulungan ang mga dayuhang negosyante

d.

tulungan ang mga middleman

41. Ang isang produkto ay normal good kung:
a.

umaayon sa batas ng demand

b.

ang pagtaas ng presyo ng pamalit na produkto ay nangangahulugan ng pagtaas ng
demand nito

c.

ang pagtaas ng presyo ng kakomplementaryong produkto ay nangangahulugan ng
pagbaba ng demand nito

d.

ang pagtaas ng kita ay nangangahulugan ng pagtaas ng demand nito

42. Nagkaroon ng krisis sa bigas bunga ng:
a.

pagtaas ng presyo

b.

sunod-sunod na kalamidad

c.

kulang na pondo ng agrikultura

d.

pagtatago ng mga kartel

43. Ang tindera at prodyuser sa pamilihan ay nagnanais na magtamo ng tubo kaya ang presyo
ng produkto ay tumataas sapagkat
a.

gusto ng tindera at prodyuser

b.

kulang ang supply ng produkto

c.

mataas ang gastos sa produksyon

d.

humingi ng dagdag na sahod ang manggagawa

44. Ang lingguhang pagtaas ng presyo ng langis ay nagbunga ng:
a.

pagtitipid ng mamamayan

b.

kawalan ng tiwala ng tao sa pamahalaan

c.

kaguluhan sa ekonomiya

d.

pagpoprotesta ng iba’t ibang sektor ng pamahalaan
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45. Ang pamahalaan ay kailangang makialam sa pagpepresyo sa pamilihan upang
a.

magampanan ang kanyang tungkulin

b.

matulungan ang mga mahihirap na mamamayan

c.

maisaayos ang presyo ng mga produkto

d.

maiwasan ang pang-aabuso sa tao

46. Tinatangkilik ang produkto ng monopolyo kahit mataas ang presyo nito sapagkat
a.

kilala ang produkto

b.

kailangan ng tao ang produkto

c.

maganda ang kalidad ng produkto

d.

walang kalaban sa negosyo

47. Ang kompetisyon sa pamilihan ay mahalaga upang
a.

pagbutihin ang kalidad ng produkto

b.

pataasin ang presyo

c.

maglaban ang mga negosyante sa presyo

d.

makilala ang produkto

48. Ang isyu ukol sa pagtaas ng presyo ng langis ay pandaigdigang usapin sapagkat
a.

umaasa tayo sa presyo ng ibang bansa

b.

halos ng bansa ay apektado

c.

inaangkat natin ang petrolyo

d.

maraming bansa ang kumokontrol sa presyo ng langis

49. Ano ang ibinubunga ang pagpapatupad ng price control ng pamahalaan?
a.

nagpapanic buying ang mga tao

b.

nagsasara ang mga negosyo

c.

nagkukulang ang produkto

d.

nagkakaroon ng espekulasyon ang tao

50. Bakit sinusukat ang pagtugon ng mamimili sa pagbabago ng presyo?
a.

upang malaman kung ilan ang mababawas na produkto

b.

upang anong produkto ang hindi kailangan

c.

upang malaman kung de kalidad ang produkto

d.

upang malaman ang tutubuin ng negosyante

51 – 55. Ipaliwanag ang inyong sagot
Naniniwala ka ba na nalulugi ang mga kompanya ng langis? Bakit?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IV. Gawain/Produkto (Performance/Product): Isagawa ang gawain na binabanggit.
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PERFORMANCE TASKS
GOAL – Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng mga mamimili, prodyuser at pamahalaan upang
maging matatag ang presyo at matiyak ang pagkakaroon ng sapat na supply sa pamilihan.
ROLE – Ang mga mag-aaral ay gaganap bilang:
•

Bilang mamimili – ilalahad ang mga gampanin upang magkaroon ng de kalidad at
mababang presyo ng produkto sa pamilihan

•

Bilang prodyuser – ipakikita ang kalagayan ng negosyo kapag ang mamimili ay
naghahanap ng mga produkto na mababa ang presyo at sapat na supply

•

Bilang opisyal ng pamahalaan – ipaliliwanag ang panig ng pamahalaan kung bakit
kailangang mapanatiling matatag ang presyong mga produktoat serbisyo sa pamilihan

AUDIENCE – Mga kapwa mag-aaral, guro, opisyal ng paaralan at barangay
SITUATION – May inilunsad na paligsahan ukol sa paggawa ng music video upang ipakita ang
bahaging ginagampanan ng mga mamimili at prodyuser upang matamo ang nilalayon ng
pamahalaan na mababang presyo at sapat na supply.
PRODUCT - Gagawa ng isang Music video ang upang ipakita ang kontribusyon ng mga mamimili,
prodyuser at pamahalaan upang makamit ang matatag na presyo at sapat na supply ng sa
pamilihan
•

Bilang mamimili – paglalahad ng mga gampanin upang magkaroon ng de kalidad at
mababang presyo ng produkto sa pamilihan

•

Bilang prodyuser – pagpapakita ng kalagayan ng negosyo kapag ang mamimili ay
naghahanap ng mga produkto na mababa ang presyo at sapat na supply

•

Bilang opisyal ng pamahalaan – pagpapaliwanag ng panig ng pamahalaan kung bakit
kailangang mapanatiling matatag ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan

PAMANTAYAN – Gagamitin ang rubric sa video presentation
Mga Criteria
Mensahe
Organisasyon
Kawilihan

Susi sa Pagwawasto
1.

C

26. C

2.

D

27. B

3.

B

28. A

4.

C

29. B

5.

B

30. A

6.

B

31. D

7.

A

32. C

8.

C

33. B

9.

D

34. C

10. D

35. A

11. D

36. B
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12. B

37. C

13. A

38. A

14. D

39. A

15. A

40. A

16. B

41. D

17. C

42. D

18. D

43. B

19. A

44. D

20. C

45. B

21. B

46. B

22. C

47. A

23. C

48. B

24. C

49. C

25. D

50. A

51- 55. (maaaring iba iba ang sagot)
Hindi ako naniniwala na nalulugi ang mga kompanya ng langis sapagkat may kalayaan ang
mga ito na magtakda ng sariling presyo. Kung tumaas man ang presyo sa pandaigdigang
pamilihan ay hindi naman agad nauubos ang istak nitong langis na nabili nila sa mababang
presyo.
Rubric sa Video Presentation
Katangian
1.

Malinaw ang mensahe ng
ipinakitang video ukol sa paksa.

2.

Organisado ang pagkakabuo ng
video presentation.

3.

May panghikayat ang video
presentation sa mga manonood.

4.

Maayos ang aspetong teknikal
ng video presentation.

5.

Kawili-wiling panoorin ang video
dahil maikli lamang ito.

4

3

Napakahusay = 4
Mahusay = 3
Hindi Kahusayan = 2
Kailangan pa ng pagsasanay = 1
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