
 

 

 

EKONOMIKS 

Ikalawang Markahan – Modyul 2 
Konsepto Suplay at mga Salik na Nakaaapekto 

sa Suplay sa Pang-araw araw na Pamumuhay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

Ekonomiks – Ikasiyam Baitang 
Self-Learning Module 
Ikalawang Markahan – Modyul 2: Konsepto ng Suplay at mga Salik na nakaaapekto sa 
Suplay sa Pang-araw araw na pamumuhay 
Unang Edisyon, 2020 
 
 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon 
ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, 
kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng 
akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o 
tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito 
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga 
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban 
sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga 
ito. 
 

 
Printed in the Philippines by Department of Education – SOCCSKSARGEN Region 

Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 

E-mail Address: region12@deped.gov.ph 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Jazer John B. Arsenal, Jocelyn Delposo, Brigida R. Pleños,  

       Josephine L. Castillo, Dinah M. Dimajiva 

Editors: Lito S. Adanza, Ph.D. Michael A. Adam, Merjorie Q. Ablay, Maria Fe N. Arca 

Tagasuri: Michael A. Adam, Merjorie Q. Ablay, Maria Fe N. Arca 

Tagaguhit: Jazer John B. Arsenal 

Tagalapat: Emily E. Baculi 

Tagadisenyo ng Pabalat: Reggie D. Galindez 

Tagapamahala:  Allan G. Farnazo, CESO IV – Regional Director 

   Fiel Y. Almendra, CESO V – Assistant Regional Director 

   Name of Schools Division Superintendent 

   Name of Assistant Schools Division Superintendent 

             Gilbert B. Barrera – Chief, CLMD 

   Arturo D. Tingson Jr. – REPS, LRMS 

Peter Van C. Ang-ug – REPS, ADM 

Johnny A. Sumugat – REPS, Araling Panlipunan 

Juliet F. Lastimosa - CID Chief 

Sally A. Palomo – Division EPS In-Charge of LRMS 

Gregorio O. Ruales - Division ADM Coordinator 

Lito S. Adanza- Divison EPS Araling Panlipunan 

 

 

 

 
 



Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda 

para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito 

ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang 

bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy 

na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit 

ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral 

ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang 

nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang 

magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa 

tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos 

ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.  May susi ng 

pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat 

gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat 

isa sa paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na 

ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o 

mamarkahan ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng 

hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa 

kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa 

mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga 

tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit 

wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

 

Ang modyul na ito ay ginawa na naayon sa iyong kakayahan. Ito ay 

makatutulong na maisagawa ang mga pagsasanay at matutunan ang tungkol sa 

iba’t ibang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga gawaing ibinigay sa sitwasyon ay 

naayon sa iyong mga karanasan, nang sa ganoon ay madali mong maintindihan 

ang aralin. Ang bawat gawain ay nailapat sa paraang naaayon at nararapat sa 

daloy ng pagkatuto.  

  

Ang modyul na ito ay naglalaman ng aralin tungkol sa: 

  

Aralin 2- Konsepto ng Suplay at mga Salik na nakaaapekto sa Suplay sa 

Pang-araw araw na pamumuhay 

  

Pagkatapos ng mga pagsasanay sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 

 

Most Essential Learning Competency: 

  

Natatalakay ang konsepto  at  Salik na nakaaapekto sa suplay sa pang-

araw-araw na pamumuhay 

 

 

1. Nabibigyang kahulugan ang Supply 

2. Naipaliliwanag ang ugnayan ng presyo at suplay sa pamamagitan ng; 

pagtalakay sa batas ng suplay , supply curve at supply equation at supply 

function 

3. Natatalakay ang mga salik na nagpapabago ng suplay 

4. Nailalarawan ang iba’t  ibang uri ng Price Elasticity of Supply 
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Subukin 

 

Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagsusulit upang matukoy ang 

lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin. Bigyang-pansin ang 

mga tanong na hindi masasagutan ng wasto at alamin ang sagot nito sa iba’t ibang 

aralin sa modyul na ito. 

 

Gawain 1: Mga Paunang Pagtataya 

Panuto A: Sagutin ang talasalitaan. Piliin sa hanay B ang konseptong 

binibigyang-kahulugan sa hanay A. Isulat ang titik ng sagot sa patlang bago 

ang bilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanay B 
 

 
a. Suplay 

 
 
 

b. Kurba ng suplay 
 
 

c. Iskedyul ng suplay 
 
 

d. Supply function 
 
 

e. Batas ng suplay 

 
 

f. Presyong eslastisidad ng suplay 

Hanay A 

 
_____1. Isinasaad dito na mayroong direkta 

o positibong ugnayan ang presyo sa 

quantity supply ng isang produkto. 

 
_____2. Ito ay isang talaan na nagpapakita 

ng dami na kaya at gustong ipagbili ng mga 

prodyuser. 

 
_____3.  Isang grapikong paglalarawan ng 

ugnayan ng presyo at quantity supply. 

 
_____4. Isa pang paraan ng pagpapakita ng 

ugnayan ng presyo ay quantity supplied. 

 
_____5. Tumutukoy sa dami ng produkto o 

serbisyo na handa at kayang ipagbili ng 

mga prodyuser sa iba’t ibang presyo sa 

isang takdang panahon. 

 
_____6. Ang porsiyento ng pagbabago ng 

dami ng suplay dahil sa porsiyento ng 

pagbabago ng presyo 
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Panuto B: Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Isulat  ang 

salitang TAMA kung ito ay wasto, at palitan ang salitang may salungguhit ng 

tamang sagot kung ito ay hindi wasto. 

__________7. Napakahalagang batayan sa pagbili ng isang produkto ang presyo. 

__________8. May tuwiran at positibong ugnayan ang presyo ng isang kalakal at ang 

Demand para dito. 

__________9. Ang Ceteris Paribus ay pagpapalagay na ang iba pang variable o mga 

salik, maliban sa variable na sinusuri, ay hindi nagbabago. 

__________10. Ang iskedyul ng suplay ay kurbang nagpapakita sa relasyon ng 

pagbabago sa presyo at pagbabago sa dami ng suplay. 

 

Panuto C: Kumpletuhin ang mga katawagan at konseptong tinutukoy ng 

sumusunod na pahayag. Isulat ang mga letra sa patlang upang mabuo ang salita. 

11. _A_A_ _G_ _ _ _ _ nagsasaad na mayroong direkta o positibong ugnayan ang 

presyo sa quantity supplied ng isang produkto. 

12. _u_ _l_ tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kayang ipagbili ng mga 

prodyuser sa iba’t ibang presyo sa takdang panahon. 

13. s_ _ _ _ _s_h_ _ _ _ e ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng produkto na 

handang ipagbili ng mga prodyuser. 

14. _ _ _ _ _ _ _u_c_i_ _ matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at 

quantity supplied. 

15. _u_ _ _ _c_ _ _ _ kurba na nagpapakita ng direktang relasyon sa pagitan ng 

presyo at quantity supplied 
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Aralin 

2 KONSEPTO NG SUPLAY 

 

Matapos mong malaman ang mga paunang impormasyon tungkol sa  aralin, 

ngayon naman ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto 

at mga gawain na inihanda upang maging batayan mo ng impormasyon. Ang 

pinakatiyak na layunin ng bahaging ito ay matutuhan mo bilang mag-aaral ang 

mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa Supply at mga salik na nakaaapekto sa 

supply sa pang-araw-araw na pamumuhay. Inaasahang magagabayan ka ng mga 

inihandang gawain at teksto upang masagot ang mga katanungan kung gaano 

kahalaga ang bawat salik na nakaaapekto sa supply. Halina’t umpisahan mo na 

muli ang iyong pag-aaral.  

 

 

Balikan 

 

Matapos mong sagutan ang mga paunang pagtataya, pagnilayan mo muna 

ang susunod na gawain upang lubusang maintindihan ang mga konsepto ukol 

dito. 

Gawain 2: Isang Daan! 

 Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

1. Ano – ano ang nais mong bilhin kung bibigyan ka ng Php 100 baon para sa 

ekswela? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Bakit kailangang pagkasyahin ang halagang Php 100? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Batay sa mga sagot, ano ang kahulugan ng demand? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Tuklasin 
 

 

Bago natin talakayin ang bagong aralin, tunghayan mo muna ang gawain at 

sagutin ang pamprosesong tanong. 

 

Gawain 3: Makulay ang buhay 

 Iguhit sa kahon ang iyong mga pangangailangan sa pang-araw-araw na 

pamumuhay. 

 

 

 

 

 

 

 

Mga pamprosesong tanong: 

1. Bakit ito ang iyong mga kailangan? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Saan mo nakukuha ang mga bagay na ito? Pangatwiran  

____________________________________________________________________________ 

 

3. Ano sa palagay mo ang kahulugan ng suplay? 

___________________________________________________________________________ 
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Suriin 

 

Kumusta? Handa ka na ba sa bagong aralin?  Tunghayan at basahin ang 

mga impormasyon tungkol sa Konsepto at salik na nakaaapekto sa Supply sa 

pang-araw-araw na pamumuhay. 

  
  

ANG KONSEPTO NG SUPLAY 

Bilang tugon sa maraming pangangailangan ng tao, nabibigyan ng 

pagkakataon ang mga prodyuser na lumikha ng mga produkto at magkaloob ng 

serbisyo upang kumita. Ang suplay ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo 

na handa at kayang ipagbili ng mga prodyuser sa iba’t ibang presyo sa isang 

takdang panahon. 

BATAS NG SUPLAY 

Isinasaad ng Batas ng Suplay na mayroong direkta o positibong ugnayan 

ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Kapag tumataas ang presyo, 

tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag 

bumababa ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa 

at kayang ipagbili (ceteris paribus).     Ayon sa Batas ng Suplay, sa tuwing ang 

mga prodyuser ay magdedesisyon na magprodyus ng produkto o magkaloob ng 

serbisyo, ang presyo ang kanilang pangunahing pinagbabatayan. Ipinapakita ng 

batas na ito na ang presyo ng produkto o serbisyo sa pamilihan ang pangunahing 

batayan ng prodyuser sa paglikha. Dahil dito, higit ang kanilang pagnanais na 

magbenta nang marami kapag mataas ang presyo. Higit na mauunawaan ang 

konsepto ng suplay sa pamamagitan ng supply schedule. Ang supply schedule ay 

isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga prodyuser 

sa iba’t ibang presyo. Makikita sa ibaba ang supply schedule. 
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SUPPLY SCHEDULE NG KENDI 

PRESYO (PISO BAWAT PIRASO) QUANTITY SUPPLIED 

Php 5 50 

4 40 

3 30 

2 20 

1 10 

0 0 

 

Ang iskedyul na makikita sa talahanayan ay tumutukoy sa quantity supplied 

para sa kendi sa iba’t ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso (Php1.00) bawat 

piraso ng kendi, sampu (10) lamang ang dami ng handa at kayang ipagbili ng mga 

prodyuser. Sa presyong (Php2.00) bawat piraso, dalawampung (20) piraso naman 

ang handa at kayang ipagbili ng mga prodyuser. Kung tataas pa ang presyo at 

maging limang piso (Php5.00) bawat piraso ang kendi, kapansin-pansing magiging 

50 ang magiging suplay para dito. Malinaw na ipinapakita ang direktang ugnayan 

ng presyo at quantity supplied ng kendi para sa prodyuser. Maliban sa supply 

schedule, maipakikita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity supplied sa 

pamamagitan ng isang dayagram o graph, ito ay tinatawag na supply curve. Ito ay 

isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. 

SUPPLY CURVE 

Ang graph sa itaas ay batay sa supply 

schedule na nasa talahanayan. Kung 

ilalapat sa graph ang iba’t ibang 

kombinasyon ng mga presyo at quantity 

supplied ay mabubuo ang supply curve 

para dito. Halimbawa, sa punto B ang 

presyo ay piso (Php1), sampu   (10) ang 

dami ng kendi na gusto at handang ipagbili 

ng prodyuser; sa punto C na ang presyo ay 

dalawang piso (Php2), dalawampu (20) ang dami ng kendi na gusto at handang 

ipagbili ng prodyuser. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F ay 

makabubuo ng isang kurbang pataas o upward sloping curve. Ang kurbang ito ay 
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nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at 

handang ipagbili ng mga mamimili. Ang paggalaw sa kurba mula punto B papunta 

ng punto C ay nagpapakita sa pagtaas ng suplay ng sampung (10) piraso ng kendi. 

Kapag ang presyo naman ay bumaba ng piso makikita sa graph na bumababa ang 

quantity supplied sa sampung (10) piraso. 

SUPPLY FUNCTION 

Ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity 

supplied ay sa pamamagitan ng supply function. Ang supply function ay ang 

matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Maaari 

itong ipakita sa equation sa ibaba. 

Qs = f (P) 

Ang Qs o quantity supplied ang tumatayong dependent variable, at ang 

presyo (P) naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang Qs sa 

pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at 

kayang ipagbili ng mga prodyuser. Isa pang paraan ng pagpapakita ng supply 

function ay sa equation na: 

Qs = c + bP 

Kung saan: Qs= dami ng suplay P = presyo c = intercept (ang bilang ng Qs 

kung ang presyo ay 0) b= slope = ∆Qs ∆P Nagsasaad kung ang relasyon ng P at Qs 

ay positive o negative. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng suplay sa 

bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan na ang datos sa supply 

schedule sa itaas at ang supply function ay iisa, suriin at pag-aralan ang 

kompyutasyon sa ibaba: Supply Function mula sa Supply Schedule para sa kendi:  

Qs = 0 + 10P 

Kapag ang P = 1  Qs= ?  

Qs = 0 + 10P  

Qs = 0 + 10(1)  

Qs = 0 + 10  

 

Qs = 10 piraso  

Kapag ang P = 10 Qs=?  

Qs = 0 + 10P  

Qs = 0 + 10(5)  

Qs = 0 + 50  

Qs = 50 piraso. 
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Gamit ang supply function ay makukuha ang dami ng quantity supplied 

kung may given na presyo. I-substitute ang presyo na piso sa variable na P at I-

multiply ito sa slope +10, ang makukuhang sagot ay idadagdag sa 0 (intercept). 

Mula dito ay makukuha ang sagot na 10 na quantity supplied. Sa ikalawang 

halimbawa, ang presyo na 5 ay i-multiply sa 10. Ang naging quantity supplied ay 

50. 

IBA PANG SALIK NA NAKAAPEKTO SA SUPLAY 

Maliban sa presyo, may iba pang salik na nakaaapekto sa suplay Ang 

pagsusuri ng mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging 

matalino sa paggawa ng desisyon ang mga prodyuser. 

(1) Pagbabago sa Teknolohiya  

Karaniwan na ang modernong teknolohiya ay nakatutulong sa mga 

prodyuser na makabuo ng mas maraming suplay ng produkto. Dahil dito, 

maaaring bumaba ang halaga ng produksiyon na lalong hihikayat sa mga 

prodyuser na dagdagan ang kanilang suplay. 

(2) Pagbabago sa Halaga ng mga Salik Produksiyon  

Ang paggawa ng produkto ay nangangailangan ng iba’t ibang salik gaya ng 

lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Sa bawat pagtaas ng presyo ng 

alinmang salik, mangangahulugan ito ng pagtaas sa kabuuang gastos ng 

produksiyon kaya maaaring bumaba ang dami ng mga produkto o serbisyo na 

handa at kayang ipagbili ng mga prodyuser. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng 

presyo ng alinmang salik ay magdudulot din ng pagbaba ng kabuuang gastos sa 

produksiyon kaya’t inaasahan ang pagdami ng suplay 

(3) Pagbabago sa blang ng mga nagtitinda  

Ang salik na ito ay maihahalintulad din sa bandwagon effect sa demand. 

Kung ano ang mga nauusong produkto ay nahihikayat ang mga prodyuser ng mag 

prodyus at magtinda nito. Halimbawa, dahil nauuso ang pagtitinda ng siomao, 

milkshake at toasted siopao, mas marami ang nahihikayat na magtinda ng 

kaparehong produkto.  
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(4) Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto 

 Ang mga pagbabago sa presyo ng isang produkto ay nakaaapekto sa 

quantity supplied ng mga produktong kaugnay nito. Halimbawa, ang magsasaka ay 

nagtatanim ng palay at mais. Sa panahon na mas mataas ang presyo ng mais, 

magaganyak siyang gamitin ang kabuuang lupa bilang taniman ng mais. Ito ay 

magdudulot ng pagbaba sa suplay ng bigas at pagtaas ng suplay ng mais.  

(5) Ekspektasyon ng presyo 

 Kung inaasahan ng mga prodyuser na tataas ang presyo ng kanilang 

produkto sa madaling panahon, may mga magtatago ng produkto upang maibenta 

ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ang kondisyong ito ay tinatawag na 

hoarding na nagbubunga ng pagbaba ng suplay sa pamilihan. Halimbawa, may 

paparating na bagyo na tatama sa Gitnang Luzon na isa sa mga pinagmumulan ng 

suplay ng bigas sa bansa. May ilang mapagsamantalang negosyante na magtatago 

ng kanilang suplay dahil sa inaasahang pagtaas sa presyo ng produkto. Kapag 

nangyari na ang inaasahang pagtaas ng presyo ng bigas, muli nilang ilalabas sa 

pamilihan ang mga itinagong bigas. 

PRICE ELASTICITY OF SUPPLY  

Malaki ang epekto ng pagbabago sa presyo ng mga produkto sa quantity 

supplied ng prodyuser. Ang wastong pagtugon sa bahagdan ng pagbabago ng 

presyo ay makatutulong sa mga prodyuser upang makaagapay sa naging 

pagbabago nang sa gayon ay makuha ang ninanais na kita. Ang pagsukat kung 

gaano ang pagtugon ng prodyuser sa bahagdan ng pagbabago ng presyo ay may 

kinalaman sa konsepto ng Price Elasticity of Supply. Ang price elasticity of supply 

ay ang paraan na ginagamit upang masukat ang magiging pagtugon ng quantity 

supplied ng mga prodyuser sa tuwing may pagbabago sa presyo nito. Nalalaman 

ang tugon ng prodyuser sa tuwing may pagbabago sa presyo ng mga produkto at 

serbisyo gamit ang formula na nasa susunod na pahina. 

ɛ s = %∆Qs %∆P 

Ang bahagdan ng pagbabago sa quantity supplied(QS) o %∆Qs ang 

tumatayong dependent variable, at ang bahagdan sa pagbabago sa presyo o %ΔP 

naman ang independent variable. Ang price elasticity of supply (εs ) ay palaging 

positibo dahil ang Qd ay may direktang (direct) relasyon sa presyo. Hindi na 

gagamit pa ng absolute value sa price elasticity of supply sapagkat ang sagot dito ay 
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palagi nang positibo. Gamit ang mid-point formula ang %∆Qs at ang %∆P ay 

makukuha sa pamamaraang: 

 

Sundan lamang ang mid-point formula upang makuha ang sagot. Ang unang 

ikompyut ay ang %∆Qs, Alamin mula sa given kung alin ang Q1 at Q2 at gamitin 

na ang formula rito. Pagkatapos ay kunin din ang %ΔP, alamin kung alin ang P1 at 

P2 at gamitin na ang formula nito. Ang sagot sa %∆Qs ay i-divide sa nakuhang 

%ΔP para makuha na ang coefficient ng elasticity. Sa isang bahagdan ng pagbabago 

ng quantity supplied. Ibig sabihin, hindi gaanong nakatutugon ang mga prodyuser 

sa naging pagbabago sa pamilihan ng produktong kanilang ibinebenta. Sa kabilang 

banda, may mga pagkakataon naman na mas maliit sa isang bahagdan ng 

pagbabago ng quantity supplied ng mga prodyuser. Ibig sabihin, sa pagbabago ng 

presyo ay madaling nakatutugon ang mga prodyuser sa pagbabago ng presyo. 

Kaugnay nito, tunghayan ang talahanayan sa ibaba upang maunawaan ang iba’t 

ibang uri ng price elasticity of supply. 
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URI NG PRICE ELASTICITY OF SUPPLY 

URI NG 

ELASTISIDAD 
KAHULUGAN 

HALIMBAWA 

PRODUKTO 

1. Elastic 

 

Ang suplay ay masasabing price 

elastic kapag mas malaki ang 

naging bahagdan ng pagbabagong 

quantity supplied kaysa sa 

bahagdan ng pagbabago ng 

presyo. Ibig sabihin, mas madaling 

nakatutugon ang mga prodyuser 

na magbago ng quantity supplied 

sa maikling panahon. 

Halimbawa nito ay mga 

manufactured goods tulad ng 

tela, damit, sapatos, 

appliances at marami pang 

iba. Kapag tumaas ang 

presyo, mas mabilis na 

nakagagawa ng produkto 

ang mga prodyuser. 

2. Inelastic Ang suplay ay masasabing price 

inelastic kapag mas maliit ang 

naging bahagdan ng pagtugon ng 

quantity supplied kaysa sa 

bahagdan ng pagbabago ng presyo. 

Samakatwid, anumang bahagdan 

ng pagbabago sa presyo ay 

magdudulot ng mas maliit na 

bahagdan ng pagbabago sa quantity 

supplied. Mahabang panahon pa 

ang kakailanganin ng mga supplier 

upang makatugon sa pagbabago ng 

demand. 

Isang halimbawa nito ay ang 

mga nagmamay-ari ng mga 

resort. Hindi kaagad 

makapagdadagdag ng suplay 

ng kuwarto o kaya ay 

swimming pool kahit tumaas 

ang bayad o renta sa mga 

ito. Mangangailangan ng 

matagal na panahon ang 

resort owners bago 

makatugon sa pagbabago ng 

bayad o renta. 

3. Unitary o    

Unit Elastic 

 

Pareho ang bahagdan ng 

pagbabago ng presyo sa bahagdan 

ng pagbabago quantity supply. 

Walang tiyak na halimbawa 

ang suplay na unit elastic. 

 
Halaw: Balitao, B., Cervantes, M., Nolasco, L., Ong, J., Ponsaran, J., Rillo, J. (2012). Ekonomiks: Mga Konsepto at 

Aplikasyon. Quezon City: Vibal Publishing House 
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Pagyamanin 

 

Binabati kita dahil sa natapos mo nang basahin at intindihin ang mga 

mahahalagang impormasyon na patungkol sa ating aralin. Ngayon naman ay gawin 

mo at sagutan ang mga sumusunod na pagsasanay para iyong lubos na 

pagkaunawa. 

Gawain 4: HANAPIN ANG KAHULUGAN  

Panuto: Piliin sa kahon ang  mga salitang may tamang sagot na tinutukoy sa mga  

sumusunod. Isulat ito sa patlang. 

Elastic                                          Batas ng Suplay                              Inelastic         

Unitary Elastic                              Supply Function                                               Teknolohiya           

Ekspektasyon                               Suplay                                          Supply Schedule       

Pagbabago sa bilang  ng mga nagtitinda            

 

__________1. Ipinaghahanda ang mga residente na naninirahan sa tabi ng ilog na 

  magsipaglikas dahil may paparating na bagyo sa bansa. 

__________2. Magkatulad lamang ang bahagdang pagbabago ng supply at presyo. 

__________3.  Talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng  

  negosyante sa iba’t ibang presyo. 

__________4. Bumili ang ating pamahalaan ng mga bagong kagamitan na gagamitin 

  para sa ospital upang mapabilis ang paggaling ng mga pasyente  

  ngayong panahon ng pandemya. 

__________5. Sa panahon ng pandemya ay tumaas ang presyo ng alcohol at face  

  mask, kaya maraming mga prodyuser ang mabilis na nakakagawa ng 

  mga produktong ito. 

__________6. Matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. 

__________7. Maraming nagtitinda ng prutas katulad ng mansanas at ubas kapag  

  panahon o buwan ng December. 
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__________8. Produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga prodyuser o 

  negosyante sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon. 

__________9. Ito ay direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng 

  isang produkto. 

_________10. Kahit na nagtataasan ang renta ng mga apartment at boarding house 

  dito sa lungsod ng General Santos City dahil sa maraming   

  nagtatrabaho sa canning industries, hindi kaagad makapagdagdag ng 

  karagdagang boarding house ang mga may-ari dahil nangangailangan 

  pa ito ng matagal na panahon  bago makatugon sa pagbabago ng  

  bayad o renta. 

 

Gawain 5: GIGANTIC- WEB 

Panuto: Gamit ang gigantic web isulat sa loob ng bilog ang mga salik na  

nakakaapekto sa pagbabago ng suplay at sagutin ang pamprosesong tanong. 
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Pamprosesong tanong: 

1. Ano ang dalawang pangunahing salik na nakaimpluwensiya sa suplay? 

___________________________________________________________________________ 

2. Bukod sa presyo, ano-ano ang mga salik na nakaaapekto sa suplay? 

___________________________________________________________________________ 

3. Paano naimpluwensiyahan ng mga pagbabago ng mga salik ng suplay ang 

desisyon ng mga prodyuser  sa dami ng produktong gagawin? 

___________________________________________________________________________ 

 

Isaisip 

 

Ngayong tapos na tayo sa pagtatakay ng mga mahalagang konsepto tungkol 

sa konsepto ng suplay sagutin ang gawain sa ibaba upang mas lubos na 

maunawan ito. 

 

Gawain 6: S.U.P.L.A.Y! 

Panuto: Batay sa iyong pagkakaintindi sa konsepto ng suplay, bigyan ng 

kaukulang salita ang mga sumusunod na letra. 

S = ______________________________ 

U= ______________________________ 

P= ______________________________ 

L= ______________________________ 

A=______________________________ 

Y=______________________________ 
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Isagawa 

Tunghayan naman ang bahaging ito ng ating aralin. Sagutin ang gawaing ito 

na makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa 

tunay na sitwasyon o realidad ng buhay.  

 

Gawain 6: Mag-compute tayo! 

Panuto: Gamit ang supply function na Qs=0+10 at itinakdang presyo sa ibaba, 

bumuo ng hypothetical na iskedyul na nagpapakita kung ilang bolpen ang handa 

mong bilhin. Matapos ito ay i-plot ang iskedyul upang mabuo ang supply curve. 

Presyo (Php) ng bolpen Dami ng ibebenta 

25  

20  

15  

10  

5  

  

 Pamprosesong tanong: 

1. Sa iyong sariling pag-unawa ano kaya ang dahilan bakit kailangan 
lumikha ng produkto at serbisyo ang isang prodyuser? 

2. Kung ikaw ay si prodyuser o mamimili, ano ang una mong isaalang-alang 

maliban sa kumita? 
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Tayahin 

 

Binabati kitang muli sa iyong matagumpay na pagsagot sa pagsasanay. 

Nasa dulo na tayo ng iyong pag aaral tungkol sa mga konsepto ng suplay. Sukatin 

naman ang iyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagsagot sa pagtataya. 

Panuto: A. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinaka-

angkop na sagot. Titik lamang ang isulat sa inyong sagutang papel. 

1. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy serbisyo na gusto at handang 
ibenta ng takdang panahon at takdang presyo?  
a. Suplay         b. Batas ng suplay      c. Supply function     d. Supply curve  

2. Alin sa mga sumusunod ang salik na nakaaapekto sa suplay na 

naihahalintulad sa bandwagon effect sa demand? 
a. Pagbabago sa teknolohiya  

b. Pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksiyon 

c. Pagbabago sa bilang ng nagtitinda  

d. Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto  

3. Alin sa mga sumusunod na paraan ang hindi nagpapakita sa  direktang 

ng ugnayan ng presyo at quantity supplied?  
a. Supply Curve  b.Supply Schedule    c. Supply Function      d. Quantity supplied  

4. Paano nasusukat ang porsiyento ng pagtugon ng prodyuser sa bahagdan 
ng pagbabago ng presyo? 
a. Sa pamamagitan ng Batas ng Suplay 

b. Sa pamamagitan ng Price Elasticity of Supply 

c. Sa pamamagitan ng pagkompyut sa Kurba ng Suplay 

d. Sa pamamagitan ng pagkompyut ng Supply Function 

5. Ang mga pagbabago sa salik ng supply ay may epekto sa kahinatnan ng 

negosyo, Kung ikaw ay isang prodyuser alin sa mga sumusunod ang iiwasan 

mo upang makagawa ng isang matalinong desisyon bilang negosyante? 

a. Maging episyente, na kahit sa kakaunting salik na magagamit ay makabuo 
ng maraming produkto 

b. Umiwas sa mga mapagsamantala lalo na sa panahon ng kagipitan 

c. Upang maging matagumpay, kailangan ang masusing pag-aaral sa 
pamamalakad ng isang Negosyo 

d. Ang pagkakaroon ng sapat na kahandaan sa anumang balakid sa 

negosyo ay huwag pahalagahan 
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6. Kailan masasabing price elastic ang isang suplay? 

a. Kapag mas maliit ang naging bahagdan ng pagtugon ng quantity                 

supplied kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo 

b. Kapag mas Malaki ang naging bahagdan ng pagbabago ng quantity 

supplied kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo 

c. Pareho ang bahagdan ng pagbabago ng presyo sa bahagdan ng 

pagbabago ng quantity supply 

d. Parehong hindi nagbabago ang presyo at quantity supplied sa pamilihan 

7. Kailan naman masasabing price inelastic ang uri ng elastisidad? 

a. kapag hindi kaagad nakakapagdagdag ng suplay ang mga prodyuser at 

suplayer sa mga produkto at serbisyo  

b. kapag tumaas ang presyo at mabilis na makagagawa ng produkto ang 

mga prodyuser 

c. kapag walang pagbabago sa presyo at dami ng suplay sa pamilihan 

d. kapag ang mga produkto at serbisyo ay masyadong mahalaga 

8. Alin sa salik na nakaaapekto sa suplay ang may kinalaman sa pagtatago o 

hoarding ng mga negosyante ng mga produkto upang maibenta ito sa mas 

mataas na presyo lalo na sa panahon na may kalamidad sa bansa? 

a. Ekspektasyon sa Presyo 

b. Pagbabago sa Teknolohiya 

c. Pagbabago ng Bilang ng Nagtitinda 

d. Pagababago sa Halaga ng mga Salik Produksiyon 

9. Upang masabing may suplay, kailangan may kagustuhan at kakayahan na 

ipagbili ang isang produkto. Halimbawa may 100,000 na face mask ang 

kailangan. Ayon sa datos may 20   na pagawaan nito ngunit 16 lamang ang 

nagnanais na magsuplay ng 85,000 nito sa bansa sa halagang Php 8.00 

bawat isa. Ayon sa pahayag ilang libo ang kulang na suplay? 

a. 15 000  

b. 20 000   

c. 5 000   

d. 25 000 
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10. Ayon sa Batas ng Suplay, alin sa sumusunod na pahayag ang malinaw na 

magpapaliwanag sa graph tungkol sa ugnayan ng presyo at suplay sa mga 

prodyuser? 

 

        P    

                   

                                                qs 

a. Kaunti ang gustong ibenta ng mga prodyuser kapag mababa ang presyo 

b. Marami ang handang ibenta ng mga prodyuser kapag marami  ang gustong  

bumili ng produkto 

c. Habang tumataas ang presyo ay pababa naman ang suplay ng produkto na 

handang itenda ng mga suplayer 

d. Habang tumataas ang presyo ay tumataas din ang handang i suplay ng mga 

negosyante 

 

B.  Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba, Lagyan ng T kung tataas ang dami ng 

suplay at  B kung baba ang dami ng suplay dahil sa mga sumusunod na salik. 

Sagot lang ang isulat sa papel. 

11. Malakas ang negosyong online ukay ukay kaya nagbalak si Aling Elvie na 

pumasok din sa negosyong ito. 

12. Dahil kailangan ang face mask   bumili ng bagong makinang panahi si Mang 

Fidel at nagdagdag ng dalawang bagong mananahi sa kanyang patahian. 

13. Hindi muna ibeninta ng mga magsasaka ang kanilang produktong kopra dahil 

mababa pa ang presyo nito sa pamilihan. 

14. Walang mga mangingisda ang pumalaot dahil sa sunod sunod ang pagdating 

nga mga bagyo sa bansa. 

15. Naging mabilis ang pagkalat ng sakit na ASF o African Swine Fever sa Luzon 

kaya maraming huminto sa pag-angkat ng karning baboy. 
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Karagdagang Gawain 

 

Magaling! Nasagutan mo ang pagtataya. Ngayon naman ay pagyamanin mo 

ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutunang aralin sa pamamagitan ng pag 

sagot sa mga gawain na sumusunod.  

 
Gawain 10: ANO ANG DESISYON MO? 
 

Suriin ang mga sitwasyon sa bawat bilang. Isulat at ipaliwanag sa patlang 

sa ibaba ang iyong desisyon. 

➢ Mayroon kang sari-sari store at marami kang nakatabing de lata na 

nabili mo lamang nang mura. Makalipas ang ilang araw, tumaas ang 

presyo nito.  

Ano ang gagawin mo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

➢ Tumataas ang gastos sa produksiyon dulot ng pagtaas ng halaga ng 

mga materyales. Hindi ka makapagtaas ng presyo sapagkat baka 

marami ang hindi na bumili sa iyo.  

Ano ang dapat mong gawin? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

➢ Maraming balakid na kakaharapin ang iyong negosyo. Ilan dito ang 

banta ng kalamidad at krisis sa kabuhayan at sa ekonomiya.  

Paano mo mapapatatag ang iyong negosyo. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

           
  RUBRIK PARA SA SANAYSAY 

Pamantayan/indikador Puntos Nakuhang Puntos 

A.Organisasyon ng ideya 10  

B.Lohikal na 
presentasyon ng datos 

10  

C.Gramatika 10  

D. Malinis at maayos 

ang pagkasulat 

10  

     Kabuang puntos 40  
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