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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 

interaksiyon ng demand at suplay. 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 3- Interaksyon ng Demand at Suplay  

   

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

  

Most Essential Learning Competency:  

   

Naipapaliwanag ang interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng 

presyo at ng pamilihan  

  

Layunin:   

1. Naipaliliwanag ang konsepto ng ekwilibriyo sa pamilihan;  

2. Natatalakay ang konsepto ng kakulangan (shortage) at 

kalabisan (surplus);  

3. Nasusuri ang pamamaraan ng paglutas ng pamilihan sa 

suliranin ng kakulangan at kalabisan  

  

   

   

    

 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.  
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Gawain 1: Mga Paunang Pagtataya  

A. Piliin mula sa kahon ang tinutukoy sa bawat aytem. Isulat titik ng tamang 

sagot.    

a. Ekwilibriyo  g. Suplay  m. Demand  

b. Uri ng disekwilibriyo  h. Export, promo/sale, 

bwasan ang suplay  
n. Bababa ang presyo  

c. Import, dagdagan ang 

supply  
i. Tataas ang presyo ng 

produkto.  
o. magkakaroon ng labis 

na supply o surplus  

d. magkakaroon ng 

kakulangan 0 shortage sa 

suplay  

j. Shortage  p. Disekwlibriyo  

e. Law of Demand and 

Suplay  
k. Ekwilibriyong Dami  q. Ekwilibriyong Presyo  

f. Surplus  L. Pamilihan  r. mamimili  

  

______1. Ito ang tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at 

prodyuser.   

______2. Ang puwersa ng demand at suplay na magtatakda ng ekwilibriyong 

presyo ng produkto.  

______3. Ang tawag sa pinagkasunduang bilang ng mga produkto o serbisyo.  

______4. Anumang sitwasyon sa kalagayan na hindi pareho ang quantity 

demanded at quantity supplied.  

______5. Ito ay nararanasan kung ang quantity supplied ay mas marami sa 

quantity demanded.  

______6. Ito ay nararanasan kung ang quantity supplied ay mas kaunti sa 

quantity demanded.  

  

B. Kumpletuhin ang Market Schedule sa pamamagitan ng pagkompyut ng 

nawawalang datos. Gamitin ang Demand function na Qd=100-5P at Supply 

function na Qs= -200+15P.  

Qd  P  Qs  

30  7.____  8.___  

9.____  10.____  25  

11.____  17  12.____  

13.___  20  100  

    

C. Base sa iyong kasagutan sa Market Schedule sa itaas, ibigay ang 

wastong sagot.  
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_____14. Magkano ang presyong ekwilibriyo?  

_____15. Ilan ang ekwilibriyong dami?  

  

Aralin 

4  

INTERAKSYON NG DEMAND 

AT SUPPLY  

  

  

 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 interaksyon ng demand at Suplay 

Inaasahang magagabayan ka ng mga inihandang gawain at teksto upang masagot 

ang katanungan tungkol sa interaksyon ng demand at Suplay. 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: Pataas-Pababa  

Tukuyin ang tugon ng bawat mamimili sa pagtaas – baba ng demand ayon sa 

kalagayan ng presyo ng bilihin sa pamilihan. Kulayan ang Arrow Up na larawan kung 

tataas ang demand, kulayan naman ang Arrow Down kung sa tingin ninyo ay bababa 

ang demand.   
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Pamprosesong tanong:   

1. Ano ang konseptong nais ipahiwatig ng mga sitwasyon sa itaas tungkol sa 

konsepto ng demand? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 Tuklasin  
  

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

sagutin ang pamprosesong tanong.  

  

Gawain 3: Patawad Po!  

Tunghayan ang pag-uusap ng mga tauhan sa larawan. Sagutin ang mga 

pamprosesong tanong sa ibaba.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ang pre syo ng mga  electronic gadgets   ay tumaas  

dahil sa  pandemic   ano ang magiging epekto nito sa  

demand ?   

Bumaba ang presyo ng isda sa pamilihan dahil sa  

marami ang huling isda, ano ang magiging epekto  

nito sa   demand ?   

Dahil sa pandemya, ipinagbawal ang pagpunta sa  

ibang lugar, ano ang magiging epekto nito sa  

demand   ng tiket ng eroplano?   
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Pamprosesong tanong:  

1. Ano ano ang pinapakita ng mga larawan?  

____________________________________________________________________________ 

2. Ano ang tungkuling ginagampanan ng bawat tauhan sa larawan?  

____________________________________________________________________________  

3. Bakit pumayag ang prodyuser sa alok na presyo ng konsyumer?  

____________________________________________________________________________  

 Suriin  
  

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

impormasyon tungkol sa interaksyon ng demand at suplay.  

   

INTERAKSIYON NG DEMAND AT SUPLAY  

ANG EKWILIBRIYO SA PAMILIHAN   

Ayon kay Nicholas Gregory Mankiw (2012) sa kaniyang aklat na Essentials of 

Economics, kapag nagaganap ang ekwilibriyo ay nagtatamo ng kasiyahan ang 
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parehong konsyumer at prodyuser. Ang konsyumer ay nabibili ang kanilang nais at 

ang mga prodyuser naman ay nakapagbebenta ng kanilang mga produkto. Ang 

ekwilibriyo ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilhing 

produkto o serbisyo ng mga konsyumer at ang handa at kayang ipagbiling produkto 

at serbisyo ng mga prodyuser ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. 

Ekwilibriyong presyo ang tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at 

prodyuser at ekwilibriyong dami naman ang tawag sa napagkasunduang bilang ng 

mga produkto o serbisyo. Ipagpalagay natin ang halimbawang ito. Si Corazon ay 

nagmamay-ari ng isang maliit na tindahan malapit sa paaralan. Kamakailan lamang 

ay napag-isipan niyang magtinda ng isang bagong produkto - ang homemade niyang 

kendi. Sa unang araw, gumawa siya ng 50 kendi at ibinenta sa halagang limang piso 

kada piraso. Nalungkot siya dahil maraming natira sa kaniyang mga paninda. Si 

Maria, ang kaniyang suki, ay bumili lamang ng 10 piraso. Nagkaroon ng labis na 40 

piraso. Dahil sa kalabisan, binabaan niya ang presyo ng mga ito sa halagang 

dalawang piso. Sa pagbaba ng presyo, naging maganda ang pagtugon ni Maria. Sa 

mababang halaga, 40 piraso ang nais at handang bilhin ni Maria ngunit 20 pirasong 

kendi lamang ang handa at kayang ipagbili ni Corazon. Dahil sa labis na demand, 

nahikayat siyang dagdagan ang ipagbibiling kendi ngunit sa mas mataas na presyo.   

Mula sa dating Php2, tumaas ang presyo sa Php3. Nabawasan ang quantity 

demanded mula 40 piraso papuntang 30. Sa kabilang banda, ang quantity supplied 

mula 20 piraso ay naging 30. Mapapansin sa halimbawa na pantay o balanse ang 

quantity demanded at quantity supplied sa presyong Php3. Ang pangyayaring ito ay 

nagpapakita ng ekwilibriyo. Ang ekwilibriyo sa pamilihan ay ang punto kung saan 

ang quantity demanded at quantity supplied ay pantay o balanse. Upang lubos na 

maunawaan ang konseptong ito, gamiting gabay ang graphic organizer. Tandaan na 

nagkakaroon lamang ng ekwilibriyo sa pamilihan kung balanse ang parehong dami 

ng suplayat dami ng demand at nagaganap ito sa isang takdang presyo. Kapag 

alinman sa dalawang panig ang naging mas malaki o mas maliit ang bilang, hindi na 

ito magiging balanse.  
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Ipinapakita lamang ng karanasan ni Corazon at ni Maria kung paanong ang 

batas ng demand at batas ng suplay ay nagkakaroon ng interaksiyon sa pamilihan. 

Gusto niyang mag-alok ng mas maraming kendi kapag tumataas ang presyo. Sa 

kabilang banda, mas maraming kendi ang nais at handang bilhin ni Maria sa 

mababang presyo ngunit hindi naman siya nakahandang bumili ng mga ito sa 

mataas na presyong nais ni Corazon. Upang lubos na maunawaan ang interaksiyon 

ng demand at suplay ating suriin ang graph. Ang vertical na axis ay nagpapakita ng 

presyo ng kendi. Ang horizontal na axis naman ay nagpapakita ng dami ng kendi. 

Ang demand curve (D) ay nai-plot gamit ang presyo at ang quantity demanded (hanay 

2 at 3). Ang supply curve (S) ay nai-plot gamit ang presyo at quantity supplied (hanay 

1 at 3).  

Maaari ding makuha ang ekwilibriyo sa pamamagitan ng paggamit ng demand 

at supply function. Ipinaliwanag sa nakaraang aralin na may inverse o 

magkasalungat na ugnayan ang presyo at quantity demand. Ibig sabihin, sa bawat 

pagtaas ng presyo (P) ay siya namang pagbaba ng dami ng demand o quantity 

demanded (Qd). Ang bawat pagbaba ng presyo nito ay nangangahulugan naman ng 

pagtaas ng quantity demanded. Gamit ang konseptong ito, masasabing ang Qd ay 

isang dependent variable samantalang ang P naman ay isang independent variable. 

Ipagpalagay natin ang equation na Qd = 60 - 10P. Sa kabilang banda, magugunitang 

may positibong ugnayan ang presyo at supplied. Ang pagbabago sa presyo (P) ay 

nakaaapekto sa dami ng supply o quantity supplied (Qs). Samakatwid, ang anumang 

pagtataas ng presyo ay nangangahulugan din ng pagtaas ng quantity supplied. Ang 

pagbaba naman ng presyo ay nangangahulugan din ng pagbaba ng dami ng suplay 

nito. Ipagpalagay natin ang mathematical equation na Qs = 0 + 10P. Sa pamamagitan 

ng mathematical equation na ito ay maaari na nating makuha ang ekwilibriyo. Una 

munang alamin ang halaga o presyo (P) gamit ang demand at supply function. 
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Pagkatapos ay ihalili ang value ng P sa demand at supply function. Ang mga 

makukuhang sagot ang siyang tumutugon sa ekwilibriyong dami nito. Ang 

kompyutasyon na nasa talahanayan sa ibaba ay nagpapakita kung papaano 

makukuha ang ekwilibriyong presyo at quantity.  

  

SHORTAGE AT SURPLUS  

Muling suriin at pag-aralan ang graph sa itaas. Mapapansing ang dalawang 

kurba ay nagtatagpo lamang sa iisang punto. Ito ang punto ng ekwilibriyo sa 

pamilihan. Nagaganap ito kung ang quantity demanded at quantity supplied ay 

parehong 30 piraso ng kendi sa halagang Php3.00. Makikita ang pagtatagpo ng mga 

kurba ng demand at suplay sa presyong naitakda ng nagbibili at mamimili. Malinaw 

na inilahad sa mga panindang kendi ni Corazon na ang pamilihan ay hindi kaagad 

nakapagtatakda ng ekwilibriyong presyo. Kadalasan, dumadaan muna ito sa proseso 

ng paulit-ulit na transaksiyon ng mamimili at nagbibili bago tuluyang matukoy ang 

ekwilibriyong presyo at dami. Ang anumang sitwasyon o kalagayan na hindi pareho 

ang quantity demanded at quantity supplied sa isang takdang presyo ay tinatawag 

na disekwilibriyo. Ang pamilihan ay maaaring makaranas ng surplus kung mas 

marami ang quantity supplied kaysa quantity demanded. Sa kabilang banda, ang 

shortage ay nararanasan naman kung ang dami ng demand ay mas malaki kaysa 

dami ng suplay. Makikita natin sa graph sa susunod na pahina kung paano 

naranasan ni Corazon at ni Maria ang mga konsepto ng surplus at shortage.  
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Natuklasan ni Corazon na kapag ibinenta niya ang kaniyang panindang kendi 

sa presyong mas mataas kaysa Php3.00, maraming kendi ang hindi nabibili. Ang 

dami ng surplus ay nasusukat sa distansiya sa pagitan ng dalawang kurba sa bawat 

presyo. Halimbawa, sa presyong Php4.00, 20 piraso ang gustong bilhin ni Maria at 

40 piraso naman ang gustong ibenta ni Corazon. Naipapakita rito ang surplus na 20 

kendi. Nang magdesisyon naman siyang ipagbili sa halagang mas mababa sa tatlong 

piso, kakaunti lamang ang kendi na handa at kaya niyang ipagbili samantalang 

marami pang kendi ang handang bilhin ni Maria. Ang dami ng shortage ay nasusukat 

sa distansiya sa pagitan ng dalawang kurba sa bawat presyo. Halimbawa, sa 

presyong Php2.00, 40 piraso ang gustong bilhin ni Maria at 20 piraso lamang ang 

gustong ibenta ni Corazon. Naipapakita rito ang shortage na 20 kendi.  

PARAAN NG PAGTUGON/ KALUTASAN SA MGA SULIRANING DULOT NG 

KAKULANGAN (SHORTAGE) AT KALABISAN (SURPLUS)   

Matatandaan natin na kapag ang presyo sa pamilihan ay mas mataas kaysa 

presyong ekwilibriyo, magkakaroon ng surplus ng mga produkto o serbisyo. Kapag 
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ang presyo sa pamilihan ay mas mababa kaysa presyong ekwilibriyo, magkakaroon 

ng shortage ng mga ito.  

Sa market schedule para sa kendi, mapapansin natin na kapag may shortage 

ang presyo ay tumataas. Ang quantity demanded ay bumababa habang ang presyo 

sa pamilihan ay tumataas, ang quantity supplied ay tataas din dahil ang mga 

prodyuser ay nagaganyak na lumikha ng mas maraming produkto. Maaari ding 

subukan ng mga prodyuser na dagdagan ang quantity supplied upang matugunan 

ang quantity demanded sa mababang presyo. Sa kabilang banda, kapag maraming 

surplus ng kendi bumababa ang presyo nito. Kapag ang presyo sa pamilihan ay 

bumaba, ang quantity demanded ay tataas. Maaari din namang bawasan ng mga 

prodyuser ang dami ng kanilang produkto at iayon ang mga ito sa quantity 

demanded na handa at kayang bilhin ng konsyumer sa mataas na halaga. Kung 

gayon, kahit na ang presyo ng isang produkto at serbisyo ay magsimula sa mataas o 

mababang halaga, ang mga kilos o gawi ng konsyumer at prodyuser ang kusang 

nagtutulak sa presyo sa pamilihan tungo sa kaniyang ekwilibriyo. Kapag narating na 

ng pamilihan ang puntong ekwilibriyo, ipinagpapalagay na parehong nasiyahan ang 

bahay-kalakal at konsyumer. Kung gaano kabilis naaabot ng isang pamilihan ang 

ekwilibriyo ay nakabatay rin sa kung gaano kabilis mag- adjust ang presyo nito. 

(Mankiw, 2012).  

Karamihan ng presyo sa maraming pamilihan ay malayang tumaas o bumaba 

sa kaniyang puntong ekwilibriyo, gaano man kataas o kababa ang halaga nito. 

Subalit, maaaring manghimasok ang pamahalaan kapag nakita nitong ang presyo 

ay labis na mataas para sa konsyumer o labis na mababa para sa mga prodyuser. 

Maaaring magpataw ang pamahalaan ng kung gaano kataas o kababa ang presyo ng 

mga produktong maapektuhan nito (McConnell, Brue & Flynn, 2009). Tatalakayin 

ang kabuuan ng paksang ito sa mga susunod na aralin.  

    

Halaw: Balitao, B., Cervantes, M., Nolasco, L., Ong, J., Ponsaran, J., Rillo, J. (2012). Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon.  
Quezon City: Vibal Publishing House  

  

  

  

Pagyamanin  
  
  

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

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



11  

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

pagkaunawa.  

Gawain 4: Unawain at sagutin!  

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.  

1. Ano ang ekwilibriyong presyo? Ekwilibriyong dami?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

  

2. Ano ang tawag sa kalagayan kung saan pareho ang kayang ipagbili at 

bilhin na produkto o serbisyo ng prodyuser at konsyumer?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3. Ano ang resulta kung ang bahagdan ng quantity supply ay mas malaki 

sa bahagdan ng quantity demanded?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

  

4. Ano ang tawag kapag ang bahagdan ng quantity demanded ay mas 

malaki kung ikukumpara sa quantity supply?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

5. Magbigay ng halimbawa ng pagkakaroon ng shortage at surplus sa isang 

pamilihan.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

  

Isaisip  
  
  

Ngayong tapos na tayo sa pagtalakay ng mga mahalagang konsepto tungkol sa 

interaksiyon ng demand at suplay, ating ibuod ang iyong natutunan sa 

pamamagitan ng pag papaliwanag ng nakikitang diagram.  

Gawain 5: Ibuod Mo  

Ibuod ang nasa larawan.  
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Isulat ang iyong buod:  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  

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: Ekwilibriyo!  

Suriin ang market schedule sa ibaba. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.   

  

  

DEMAND   

EKWILIBRIYONG  

PRESO   

EKWILIBRIYONG  

DAMI   
PRODYUSER   

MAMIMILI   

PAMILIHAN   

SUPPLY   
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Pamprosesong tanong:  

______1. Magkano ang presyong ekwilibriyo?  

______2. Ilan ang Qd sa presyong Php 4.00?  

______3. Ilan ang ekwilibriyong dami?   

______4. Sa anong presyo magkakaroon ng bilihan ang konsyumer at prodyuser?  

______5. Anong presyo ang mababa sa presyong ekwilibriyo?  

  

  

  

  

  

Tayahin  

  
  

Binabati kitang muli sa iyong matagumpay na pagsagot sa pagsasanay. Nasa 

dulo na tayo ng iyong pag aaral tungkol interaksyon ng demand at suplay. Sukatin 

naman ang iyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagsagot sa pagtataya.  

Gawain 7: Pagatataya  

A. Basahin at unawain ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot.  

____1. Ano ang tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyuser?   

a. Suplay      c. Ekwilibriyo  
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b. Demand     d. Ekwilibriyong Presyo  

____2. Ano ang puwersa ng demand at suplay na magtatakda ng ekwilibriyong presyo 

ng produkto?  

a. Suplay      c. Uri ng disekwilibriyo  

b. Demand     d. Law of Demand and Suplay  

____3. Ano ang tawag sa pinagkasunduang bilang ng mga produkto o serbisyo?  

a. Ekwilibriyong Dami      c. Uri ng disekwilibriyo  

b. Ekwilibriyong Presyo      d. Law of Demand and Suplay  

  

____4. Alin ang tumutukoy sa kalagayan na hindi pareho ang quantity demanded at 

quantity supplied?  

a. Ekwilibriyong Dami      c. Disekwilibriyo  

b. Ekwilibriyong Presyo      d. Demand and Suplay  

  

___5. Alin sa mga sumusunod ang nararanasan kung ang quantity supplied ay mas 

marami sa quantity demanded?  

a. Shortage     c. Disekwilibriyo  

b. Surplus      d. Demand and Suplay  

  

  

  

____6. Alin sa mga sumusunod ang nararanasan kung ang quantity demanded ay 

mas kaunti sa quantity supplied?  

a. Shortage     c. Disekwilibriyo  

b. Surplus      d. Demand and Suplay  

7. Aling paraan ang maaring gawin upang malutas ang shortage?  

a. Mag panic buying  

b. Gumawa ng maraming produkto na kinakailangan  

c. Mag – aral ng mabuti  

d. Ipadala sa ibang bansa ang mga nagawang produkto  

8. Aling paraan ang maaring gawin upang malutas ang surplus?  

a. Mag angkat pa ng maraming produkto mula sa ibang bansa  

b. Gumawa ng maraming produkto na kinakailangan  

c. Gumamit ng sariling gawang produkto.  
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d. Export, promo/sale, bawasan ang suplay  

  

B. Kumpletuhin ang market schedule sa pamamagitan ng pagkompyut ng 

nawawalang datos. Gamitin ang Demand function na Qd= 83 – 4P at Supply 

function na Qs= -22 + 11P.  

Qd  P  Qs  

75  9.____  10.___  

11.____  12.____  33  

55  13.____  14.____  

15.___  10  78  

  

  

  
  

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 8: Project News Journal  

Ngayong may sapat na kaalaman ka na tungkol sa mga konsepto ng supply 

at demand maari mo nang gawin ang susunod na gawain.  

• Sa pamamagitan ng iyong mga natutunan, humanap ng mga balita na 

naglalahad ng mga pagbabago sa suplay at demand sa iba’t ibang 

pamilihan.  
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• Gamitin ang resulta ng iyong pananaliksik upang makagawa ng script 

para sa isang News Report na nagpapakita kung paano nagkaroon ng 

ugnayan ang suplay at demand sa pagtatakda ng presyo sa pamilihan.   

• Gumawa ng News Report Journal at isulat ito sa isang malinis na papel.   

  

RUBRIK PARA SA NEWS REPORT JOURNAL   

  

PAMANTAYAN/ INDIKADOR  PUNTOS  NAKUHANG 

PUNTOS  

A. Mahusay na naipakita sa pamamagitan ng 

news report journal ang mga konsepto ukol sa 

interaksyon ng demand at suplay.  

10    

B. Ang ginawang journal ay nagpapakita ng 

pagkamalikhain at naangkop sa tema para 

mahatid sa taga basa ang konsepto ng 

interaksiyon ng demand at supply.  

10    

C. Ang mga ginamit na script, dayalogo, o 

kagamitan sa pagganap ay nakatulong upang 

mas maging malinaw ang ekwilibriyo sa 

mambabasa.  

10    

KABUUANG PUNTOS  30    
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