
  XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
Eliminacje centralne 2017/2018 

Blok: Agrobiznes 
 
1. W klasycznym cyklu koniunkturalnym wyróżniamy fazy: 

A/ dna, recesji, ożywienia i prosperity    C/ wzrostu, rozkwitu, załamania i spadku 
B/ dna, represji, szczytu i ożywienia    D/ kryzysu, depresji, ożywienia i rozkwitu 
 

2. Towarowość produkcji gospodarstwa rolniczego oznacza: 
A/ wartość produkcji nowo wytworzonej w tym gospodarstwie  
B/ procentowy stosunek wartości produkcji towarowej do wartości produkcji globalnej 
C/ zwiększenie wielkości produkcji globalnej kosztem ograniczenia zużycia wewnętrznego 
D/ różnicę pomiędzy wartością produkcji towarowej a wartością produkcji krańcowej 
 

3. Przykładem giełdy towarowej jest: 
A/ Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  C/ Wall Street  
B/ giełda pszenicy w Chicago    D/ żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna 
 

4. Rynek spekulacyjny określany jest potocznie rynkiem: 
A/ szarym   B/ czarnym   C/ czerwonym   D/ przezroczystym 
 

5. Składnikami kapitału własnego przedsiębiorstwa są m.in.: 
A/ kapitał podstawowy oraz zobowiązania długoterminowe           C/ zysk netto oraz rezerwy na zobowiązania 
B/ kapitał podstawowy oraz należności długoterminowe  D/ kapitał zapasowy oraz zysk netto 
 

6. Najwięcej cech konkurencji doskonałej posiada: 
A/ supermarket  B/ giełda   C/ sklep osiedlowy  D/ kram z owocami 
 

7. Łacińska sentencja pecunia non olet czyli „pieniądze nie śmierdzą”: 
A/ oznacza, że pieniądze bez względu na sposób ich zarobienia są tak samo chętnie przyjmowane 
B/ służy do określenia pogardliwie tych, którzy niezbyt uczciwie zarabiają 
C/ wywodzi się od wprowadzenia w starożytnym Rzymie opodatkowania toalet publicznych 
D/ wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 
 

8. Produkcja krów mamek w gospodarstwie rolnym to: 
A/ dział gospodarstwa B/ gałąź gospodarstwa  C/ działalność produkcyjna D/ branża rolnicza 
 

9. Cechą charakterystyczną gospodarki centralnie planowanej była: 
A/ reglamentacja towarów     C/ promocja i reklama towarów 
B/ segmentacja branżowa rynku   D/ odpowiedzi A, B i C są poprawne 
 

10. Przechowywanie w pieniądzu wartości oznacza, że jest on środkiem: 
A/ pośrednictwa  B/ wymiany   C/ płatniczym   D/ tezauryzacji 
 

11. Metoda pięciu sił Portera ma zastosowanie w: 
A/ analizie otoczenia wewnętrznego firmy   C/ analizie otoczenia bliższego jednostki  
B/ analizie wewnętrznej organizacji    D/ analizie komplementarnej rynku 
 

12. Metodę obliczania jednostkowych kosztów produkcji, w której poszczególne działalności w gospodarstwie 
rolnym charakteryzują się jednakową opłacalnością, nazywamy metodą:  
A/ organiczną  B/ rozdzielczą   C/ syntetyczną   D/ jednakową 
 

13. Problem rzadkości niektórych dóbr występuje: 
A/ we wszystkich społeczeństwach    C/ tylko w gospodarce rynkowej  
B/ w gospodarkach centralnie planowanych   D/ tylko w krajach najbiedniejszych 
 

14. Przeciętny plon rzepaku uzyskiwany w ostatnich latach w Polsce wynosi ok.: 
A/  2,6 t/ha    B/ 3,5 t/ha    C/ 4,2 t/ha   D/ 5,0 t/ha 
 

 



15. Do zadań Narodowego Banku Polskiego należy: 
A/ pomoc socjalna    B/ emisja pieniądza   C/ podział dochodu i bogactwa w kraju     D/ odp. A, B i C są poprawne 
 

16. Amortyzację kombajnu zbożowego  w gospodarstwie rolnym zaliczymy do kosztów: 
A/ zmiennych bezpośrednich       B/ zmiennych pośrednich      C/ stałych bezpośrednich   D/ stałych pośrednich 
 

17. Najbardziej powszechną miarą inflacji jest: 
A/ produkt krajowy brutto (PKB)    C/ kurs walutowy dolara do euro 
B/ indeks cen konsumpcyjnych (CPI)    D/ stopa procentowa NBP 
 

18. Za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych przyjmuje się 1 ha gruntów zaliczanych do klasy bonitacyjnej: 
A/ I   B/ IIIA    C/ IIIB    D/ IV 
 

19. Okres wysokiej koniunktury w gospodarce charakteryzuje się: 
A/ deflacją      B/ równowagą budżetową państwa      C/ niskim bezrobociem      D/ wysoką stopą oprocent. kredytów 
 

20. Wydajność pracy: 
A/ jest mierzona poprzez PKB per capita  
B/ wyraża się stosunkiem wartości produkcji do liczby zatrudnionych w danej jednostce czasu 
C/ wyraża się stosunkiem liczby zatrudnionych w danej jednostce czasu do wartości produkcji 
D/ wyraża się poprzez wielkość kapitału przypadająca na jednego zatrudnionego 
 

21. Dochód rolniczy powiększony o dochody uzyskiwane przez rolnika z pracy najemnej to: 
A/ dochód osobisty  B/ dochód indywidualny  C/ dochód końcowy   D/ dochód globalny 
 

22. Intensywność produkcji rolniczej: 
A/ może być mierzona wielkością nakładów pracy i kapitału zużywanych na 1 ha UR 
B/ określa stosunek wartości środków trwałych do środków obrotowych 
C/ wyznaczana jest przez stosunek obsady zwierząt do struktury UR 
D/ opisuje wzrost cen środków produkcji 
 

23. W okresie największego kryzysu ekonomicznego, mającego miejsce w latach 1929-1934 dochodziło do 
zjawiska tzw. podaży głodowej oznaczającej: 
A/ minimalny poziom produkcji towarów i usług 
B/ sprzedaż towarów po cenie niższej niż jednostkowe koszty ich wytworzenia 
C/ największe straty w produkcji artykułów żywnościowych  
D/ ograniczanie spożycia własnego rolnika i rodziny celem przeznaczenia większej ilości towarów na sprzedaż 
 

24. Skrót EFTA oznacza: 
A/ Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu  C/ Europejska Wspólnotę Węgla i Stali 
B/ Europejską Wspólnotę Gospodarczą     D/ Europejski System Banków Centralnych 
 

25. Strukturę inwentarza żywego określa się: 
A/ procentowym udziałem poszczególnych stad w ogólnej liczbie zwierząt znajdujących się w gospodarstwie 
B/ procentowym udziałem poszczególnych grup zwierząt w ogólnej liczbie zwierząt danego gatunku  
C/ liczbą zwierząt utrzymywanych w przedsiębiorstwie (gospodarstwie) rolniczym 
D/ liczbą zwierząt przypadających na 100 ha użytków rolnych. 
 

26. Mocznik i salmag to: 
A/ azotowe nawozy mineralne  
B/ dodatki paszowe stosowane w żywieniu bydła mlecznego 
C/ herbicydy stosowane w walce z uciążliwymi chwastami  w uprawach polowych  
D/ repelenty stosowane w magazynach wielkopowierzchniowych 
 

27. Wyznaczenie misji i wizji firmy jest częścią: 
A/ planowania strategicznego   B/ planowania operacyjnego     C/ marketingu mix       D/ analizy SWOT 
 

28. Wartość środków ochrony roślin zakupionych w celu zastosowania w uprawie buraków cukrowych zaliczymy 
do kosztów: 
A/ stałych    B/ bezpośrednich  C/ pośrednich    D/ marginalnych 



29. Kosztem alternatywnym dla rolnika, który zakupił agregat uprawowy będzie: 
A/ wartość zaoszczędzonego czasu w wyniku dysponowania własną maszyną 
B/ cena usługi obcej, jaką rolnik musiałby zapłacić, gdyby nie posiadał własnego agregatu 
C/ nieuzyskanie odsetek od środków finansowych przeznaczonych na zakup agregatu 
D/ kwoty uzyskane z tytułu świadczenia usług nowym agregatem innym rolnikom  
  

30. Wraz ze wzrostem stawki płacy, popyt na pracę: 
A/ gwałtownie wzrośnie              B/ nieznacznie wzrośnie   C/ spadnie  D/ nie zmieni się 
 

31. Które z wymienionych grup środków produkcji zalicza się do grupy środków trwałych: 
A/ lochy i knury   B/ plantacje chmielu  C/ urządzenia melioracyjne D/ odpowiedzi A, B i C są poprawne 
 

32. Nadwyżkę bilansu płatniczego niweluje się poprzez: 
A/ powiększenie rezerw walutowych   C/ uzyskanie kredytu zagranicznego 
B/ pomniejszenie rezerw walutowych    D/ dodrukowanie pieniędzy krajowych 
 

33. Składka na ubezpieczenie społeczne płacona przez rolnika do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS) co do zasady jest: 
A/ częścią podatku rolnego      C/ dobrowolną płatnością ubezpieczeniową 
B/ oddzielnym składnikiem podatku dochodowego   D/ żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 

34. Młoda świnia, od 12 tygodnia życia do osiągnięcia masy ciała 45 kg to: 
A/ tucznik    B/ warchlak    C/ loszka   D/ knurek hodowlany 
 

35. Gospodarstwo specjalistyczne, zajmujące się hodowlą tryków i skopów, będzie zakupywało przede wszystkim  
pasze przeznaczone dla: 
A/ bydła   B/ koni   C/ trzody chlewnej   D/ owiec 
 

36. Ilość dóbr i usług, które można nabyć za otrzymaną płacę nominalną to: 
A/ płaca realna   B/ płaca podstawowa   C/ prowizja  D/ kapitał minimalny 
 

37. Wysokość premii, jaką może uzyskać beneficjent w ramach działania "Wsparcie inwestycji w tworzenie  
i rozwój działalności pozarolniczej" (PROW) wynosi obecnie:  
A/ 50 tys. zł      B/ 70 tys. zł    C/ 100 tys. zł      D/ 500 tys. zł 
 

38. Kategoria hektara przeliczeniowego wykorzystywana jest m.in.: 
A/ do ustalania wysokości podatku od nieruchomości  C/ do obliczania normy wysiewu  
B/ do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych dla rolników D/ nie jest obecnie już wykorzystywana  
 

39. Do mierzenia zmiany popytu na dobro X wywołanego zmianą ceny dobra Y służy wskaźnik elastyczności: 
A/ cenowej popytu  B/ dochodowej popytu   C/ krzyżowej popytu          D/ rozłącznej popytu 
 

40. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od: 
A/ 1 stycznia 1990  B/ 1 maja 2004   C/ 1 maja 2007       D/1 stycznia 2010 
 

41. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które wpłacają do budżetu UE więcej niż z niego otrzymują to: 
A/ płatnicy nadzwyczajni       B/ płatnicy netto        C/ państwa stowarzyszone  D/ płatnicy brutto 

 
42. Związkami zawodowymi rolników są: 

A/ PSL, ZZR Samoobrona     B/ Solidarność RI, PiS    C/ ZZR Samoobrona, KOWR    D/ Solidarność RI, KZRKiOR      
   

43. Cena minimalna: 
A/ służy ochronie konsumentów    C/ ustalana jest przez ARiMR 
B/ jest wyższa od ceny równowagi   D/ ustalana jest na podstawie kursu walut 
 

44. W spółce akcyjnej ostateczną decyzję o podziale zysku netto podejmuje: 
A/ rada nadzorcza spółki        B/ prezes             C/ zgromadzenie wspólników         D/ komisja rewizyjna 
  

45. Które z zestawień zawiera prawidłowo obliczoną strukturę użytków rolnych: 
A/ GO 80%, łąki 5%, pastwiska 7%, sady 2%, pozostałe UR 1% C/ GO 60%, TUZ 40%  
B/ TUZ 70%, łąki 10%, pastwiska 10%, plantacje trwałe 10% D/ UR 80%, lasy 15%, pozostałe grunty 5% 



46. Derekrutacja oznacza: 
A/ proces zmierzający do ograniczenia liczby pracowników 
B/ działania dyrekcji zmierzające do ograniczenia kosztów rekrutacji 
C/ proces wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze 
D/ wstępną fazę rekrutacji na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa 
 

47. Urzędem odpowiedzialnym za sporządzanie prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii 
Europejskiej, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe jest: 
A/ EUROTREND  B/ EUROSTAT   C/ COPA COGECA         D/ AGROOFFICE 
 

48. Przesunięcia krzywej popytu na mięso drobiowe w prawą stronę mogą być spowodowane: 
A/ wzrostem cen mięsa wieprzowego C/ wprowadzeniem embarga na mięso drobiowe w krajach sąsiednich  
B/ spadkiem cen wołowiny   D/ spadkiem ceny mięsa drobiowego 
 

49. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jest szczególną domeną działań z zakresu: 
A/ benchmarkingu              B/ reklamy        C/ outsourcingu   D/ public relations 
 

50. Gospodarstwo o powierzchni 175 000 m2 zajmuje: 
A/ 1,75 ha    B/ 17,5 ha   C/ 175 ha   D/ 1750 ha  

 
51. Przykładem integracji poziomej w agrobiznesie jest: 

A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem jabłek a wytwórnią soków 
B/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem owoców i producentem środków ochrony roślin 
C/ wykupienie przez producenta buraków cukrowych udziału w cukrowni (np. akcji) 
D/ współpraca producentów warzyw przy przechowywaniu i sprzedaży wytworzonych produktów 
 

52. Składnikami majątku obrotowego są m.in.: 
A/ środki pieniężne na rachunku bankowym, zapasy towarów, maszyny  
B/ środki pieniężne w kasie, zapasy materiałów, wartości niematerialne i prawne 
C/ środki pieniężne w kasie, zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
D/ środki pieniężne na rachunku bankowym, należności krótkoterminowe, zapasy produktów 
 

53. Banki komercyjne: 
A/ emitują pieniądz gotówkowy   C/ przyjmują depozyty i udzielają kredytów przedsiębiorstwom 
B/ emitują obligacje Skarbu Państwa  D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są poprawne 
 

54. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest: 
A/ niedopasowaniem struktury popytu i podaży na siłę roboczą na danym obszarze 
B/ wahaniami zapotrzebowania na pracę w związku z cyklami przyrodniczymi (porami roku) 
C/ migracją osób młodych za granicę kraju 
D/ zwiększoną podażą siły roboczej w związku ze wzrostem płac realnych 
 

55. Minimalny kapitał założycielski spółki z o.o. wynosi: 
A/ 50 zł   B/ 5 000 zł   C/ 50 000 zł   D/ 1 000 zł 
 

56. Właścicielem przedsiębiorstwa komunalnego jest: 
A/ partia komunistyczna B/ spółdzielnia   C/ samorząd terytorialny D/ stowarzyszenie 
  

57. Wskaźnik opłacalności produkcji obliczany jest jako wyrażona procentowo relacja: 
A/ zysku do wartości produkcji    C/ wartości produkcji do zysku netto  
B/ zysku do zaangażowanego kapitału własnego  D/ wartości produkcji do kosztów całkowitych produkcji 
    

58. Dochód z gospodarstwa rolnego: 
A/ zawsze jest wartością dodatnią   C/ może być niższy niż wartość uzyskanych dopłat i subwencji 
B/ zawsze podlega opodatkowaniu   D/ zawsze jest wyższy niż wartość uzyskanych płatności    
     podatkiem dochodowym         obszarowych 
        

59. Komandytariusz w spółce komandytowej: 
A/ zarządza bieżącymi sprawami spółki  C/ odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem 
B/ wnosi do spółki kapitał w formie   D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są prawidłowe 
     udziałów (sumy komandytowej) 
 

60. Rynek na którym występuje stała nadwyżka popytu nad podażą określany jest jako: 
A/ rynek nabywcy  B/ rynek sprzedawcy  C/ rynek pierwotny  D/ monopol  


