
XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje szkolne 2018/2019

Blok: Agrobiznes

1. Polityka monetarna państwa polega m.in. na:
A/ obniżaniu lub zwiększeniu podatków C/ monitorowaniu wydatków firm
B/ zmianie podaży pieniądza w gospodarce D/ żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

2. Tzw. paradoks snoba:
A/ stanowi zaprzeczenie prawa podaży C/ dotyczy dóbr luksusowych
B/ dotyczy dóbr podstawowych w warunkach kryzysu D/ stanowi odwrotność prawa Engla

3. Sprzedaż produktów wytworzonych w Polsce do innych krajów to:
A/ import B/ kartel C/ kontyngent D/ eksport

4. Do środków trwałych w gospodarstwie rolnym zalicza się:
A/ cielaki  B/ środki ochrony roślin C/  oborę       D/ pasze dla krów

5. W myśl prawa popytu:
A/ wzrost ceny jednego z dóbr substytucyjnych wpływa na wzrost popytu drugiego dobra
B/ konsumenci są skłonni zakupić mniej danego dobra podstawowego na skutek wzrostu ich dochodów
C/ wzrost ceny zachęci producentów do zwiększenia produkcji
D/ żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

6. Do spółek kapitałowych nie zalicza się:
A/ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością C/ spółki akcyjnej
B/ spółki komandytowej D/ wszystkie wymienione spółki są spółkami kapitałowymi

7. Koszty bezpośrednie w gospodarstwie warzywniczym obejmują m.in.:
A/ koszty nawozów mineralnych C/ wynagrodzenie traktorzysty i podatek rolny
B/ podatek rolny i amortyzację ciągnika D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne

8. W gospodarce rynkowej:
A/ występuje nadwyżka importu nad eksportem 
B/ zasadniczym regulatorem procesów gospodarczych jest samoczynnie działający rynek
C/ wymiana ma charakter bezpośredni, co oznacza, że jedne dobra są wymieniane na inne
D/ bilans handlu zagranicznego jest dodatni

9. Duży wzrost ceny benzyny spowoduje:
A/ wzrost popytu na samochody C/ spadek popytu na ropę naftową 
B/ spadek popytu na samochody  D/ wzrost podatku od środków transportu

10. Koszt wytworzenia dodatkowej jednostki produktu to koszt:
A/ krańcowy B/ graniczny C/ jednostkowy D/ alternatywny

11. Minimalna wartość kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł obowiązuje przy założeniu spółki:
A/ komandytowej B/ z o.o. C/ akcyjnej D/ komandytowo-akcyjnej

12. Agencja Rynku Rolnego obecnie:
A/ realizuje płatności bezpośrednie C/ jest agencją doradczą
B/ zajmuje się kwotowaniem produkcji D/ nie ma obecnie takiej agencji 

13. Zysk z działalności spółdzielni to tzw.:
A/ nadwyżka bilansowa B/ kapitał finansowy      C/ fundusz udziałowy D/ kapitał dochodowy

14. Do grupy podatków lokalnych zaliczamy podatek: 
A/ akcyzowy B/ VAT C/ od nieruchomości D/ od gier losowych



15. Brak barier wejścia przez firmę na rynek występuje w strukturze rynkowej jaką jest:
A/ oligopol   B/ monopson C/ kartel D/ konkurencja doskonała

16. Skrót FAO oznacza:
A/ Organizacja Narodów Zjednoczonych C/ Światowa Organizacja ds. Ceł i Handlu
B/ Światowa Organizacja Handlu D/ Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 

          i Rolnictwa

17. Przeniesienia posiadanego zobowiązania kredytowego z jednego banku do drugiego (na kredyt o 
zdecydowanie lepszych warunkach) to tzw.: 
A/ kredyt hipoteczny B/ kredyt kupiecki C/ kredyt rewolwingowy D/ kredyt refinansowy

18. Ponoszona w gospodarstwie rolnym amortyzacja kombajnu zbożowego to koszt:
A/ krańcowy B/ zmienny C/ alternatywny D/ stały

19. Proces długotrwałego spadku ogólnego poziomu cen w gospodarce to:
A/ inflacja B/ stagflacja C/ slumpflacja  D/ deflacja

20. Wielkość produkcji przypadająca na jednego zatrudnionego to:
A/ produkt całkowity B/ produkt krańcowy C/ produkt przeciętny D/ produkt masowy

21. Pieniądz jako środek wymiany nie powinien być:
A/ łatwo przenośny C/ łatwy do podrobienia 
B/ łatwo podzielny D/ wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

22.Wysokość stawki podatku rolnego nie jest zależna od:
A/ średniej ceny żyta C/ średniej ceny ziemi rolnej w regionie 
B/ okręgu podatkowego D/ klasy bonitacyjnej ziemi rolnej

23. Obecnie stopa inflacji w Polsce wynosi ok.:
A/ 1-2% B/ 4-5% C/ 7-8% D/ 10-12%

24. Tzw. greening to:
A/ płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska     
B/ obowiązkowy dla każdego rolnika zbiór zasad i wymogów związanych z dobrą praktyką rolniczą
C/ proces zwiększania kompetencji państwa w zakresie ustalania pomocy finansowej dla rolników
D/ potoczna nazwa pakietu reform WPR z 1992 r.

25. Do instrumentów promocji nie zalicza się: 
A/ reklamy B/ sprzedaży osobistej C/ public relations D/ public cooperation

26. Obecnie funkcję ministra resortu rolnictwa sprawuje:
A/ Jan Szyszko B/ Jan K. Ardanowski C/ Krzysztof Jurgiel D/ inna osoba

27. Sumę dochodu rolniczego oraz dochodów rolnika i jego rodziny pochodzących spoza gospodarstwa określa 
się mianem:
A/ dochodu osobistego B/ dochodu krańcowego C/ dochodu czystego D/ dochodu brutto

28. Zgodnie z formalnym podziałem produkcji w gospodarstwie do gałęzi produkcji roślinnej zaliczymy:
A/ produkcję pszenicy C/ produkcję jęczmienia
B/ produkcję zbóż D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne

29. Przykładem komplementarności działalności produkcyjnych w jednym gospodarstwie będzie:
A/ uprawa kukurydzy na paszę i hodowla bydła mlecznego        C/ uprawa pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego
B/ chów trzody chlewnej i świadczenie usług noclegowych        D/ produkcja warzyw i hodowla krów mamek

30. Inflację o stałej stopie wzrostu cen wynoszącej do 5% w skali roku nazywamy:
A/ normalną B/ kroczącą C/ pełzającą D/ znikomą



31. Popyt na luksusowe samochody jest:
A/ sztywny B/ mało elastyczny C/ proporcjonalny D/ doskonale elastyczny

32. Do opisu i oceny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych wykorzystuje się obecnie najczęściej:
A/ powierzchnię gruntów ornych C/ wartość standardowej produkcji
B/ wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej D/ wysokość rocznych przychodów 

33. Dźwignia operacyjna informuje o:
A/ zmianie zysku operacyjnego w zależności od zmiany poziomu zadłużenia 
B/ zmianie zysku nadzwyczajnego w zależności od zmiany poziomu kosztów przeciętnych
C/ zmianie zysku operacyjnego w zależności od poziomu sprzedaży
D/ zmianie zysku nadzwyczajnego na skutek zmiany marży

34. Do stada podstawowego zaliczymy: 
A/ prosięta B/ warchlaki C/ tuczniki D/ lochy

35. Aprecjacja pieniądza oznacza:
A/ obniżenie kursu wymiany pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych 
B/ wzrost siły nabywczej pieniądza na skutek przeciętnego spadku cen w gospodarce
C/ anulowanie obowiązującej jednostki pieniężnej w kraju i ustanowienie nowej
D/ spadek przeciętnego poziomu cen towarów i usług w danym kraju

36. W gospodarstwie specjalistycznym, zajmującym się hodowlą merynosów stosowane będą pasze typowe dla 
chowu i hodowli:
A/ bydła B/ koni C/ trzody chlewnej D/ owiec

37. Jeżeli współczynnik elastyczności mieszanej popytu dla dóbr A i B jest dodatni, to oznacza to iż dobra te są:
A/ niezależne B/ komplementarne  C/ substytucyjne D/ uzupełniające się

38. Oficjalnym portalem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest:
A/ www.arimr.minrol.pl B/ www.arimr.gov.pl     C/ www.agencja.pl       D/ www.minrol.gov.pl

39. Który podpunkt zawiera błędną listę kategorii gruntów mogących wchodzić w skład użytków rolnych:
A/ grunty orne, sady, łąki i pastwiska             C/ trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie i sady 
B/ odłogi, sady i lasy             D/ TUZ, grunty orne i plantacje wieloletnie

40. Dochody w rolnictwie kształtujące się na podobnym poziomie jak dochody innych grup zawodowych są 
określane jako:
A/ parytetowe B/ komparatywne C/ substytucyjne D/ transparentne

41. Zasada periodyzacji budżetowej zakłada:
A/ przygotowanie budżetu państwa na okres 1 roku        C/ zrównanie wydatków państwa z dochodami publicznymi 
B/ ujęcie dochodów państwa w jednym dokumencie       D/ maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków

42. Nieruchomość rolna o powierzchni 23,5 ha zajmuje:
A/2,35 km2 B/ 23,5 km2 C/23 500 m2         D/ 235 000 m2

43. Liczba zwierząt w gospodarstwie podawana w wielkościach bezwzględnych to:
A/ pogłowie B/ obsada         C/ rotacja        D/ stado obrotowe

44. Tzw. klęska urodzaju oznacza:
A/ niedobór płodów rolnych spowodowany suszą
B/ niedobór środków niezbędnych do produkcji
C/ nadmiar płodów rolnych wyprodukowanych w danym roku
D/ nadmiar żywności spowodowany spadkiem jej cen

45. Do roślin okopowych należą:



A/ trzcina cukrowa i buraki cukrowe         C/ bataty, brukiew i maniok
B/ chmiel, topinambur i cykoria D/ buraki pastewne, juta biała i soja warzywna

46. Jedna decytona to odpowiednik:
A/ 1 ESU B/ 10 kg         C/ 1 kwintala       D/ 1 uncji

47. Cechą rolnictwa krajów wysokorozwiniętych jest m.in.:
A/ wysoki udział rolnictwa w tworzeniu PKB         C/ niski udział rolnictwa w tworzeniu PKB        
B/ duży odsetek mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie D/ żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

48. Zgodnie z ideą utworzenia Parlamentu Europejskiego wybierani w wyborach bezpośrednich europosłowie 
reprezentują interesy:
A/ związków zawodowych i stowarzyszeń         C/ rządów państw członkowskich UE        
B/ obywateli państw członkowskich UE D/ parlamentów państw członkowskich UE

49. Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialni za ustalenie ogólnych priorytetów UE 
wspólnie stanowią organ zwany:

 A/ Radą Europy B/ Radą Europejską C/ Komisją Europejską D/ Radą Najwyższą

50. Aktualna wieloletnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej (tzw. budżet wieloletni) obejmuje lata:
 A/ 2012-2018        B/ 2016-2020 C/ 2016-2022       D/ 2014-2020

51. Zgodnie z teorią ekonomi wzrost cen gazu ziemnego powinien przyczynić się do:
A/ spadku popytu na węgiel       C/  spadku popytu na piece CO opalane węglem
B/ wzrostu popytu na elektryczne płyty kuchenne D/  wzrostu popytu na piece CO opalane gazem

52. Prawidłowość mówiącą, że wraz ze wzrostem dochodów ludności (ceteris paribus) zmniejsza się udział 
wydatków na żywność w budżetach domowych opisuje:
A/ prawo Kinga        B/ prawo Engla      C/ prawo Keynesa D/ prawo dużych liczb

53. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest:
A/ niedopasowaniem struktury popytu i podaży na siłę roboczą na danym obszarze
B/ zwiększoną podażą siły roboczej w związku ze wzrostem płac realnych
C/ wahaniami zapotrzebowania na pracę w związku z porami roku (cyklami przyrodniczymi)
D/ czasowym pozostawaniem bez pracy osób zmieniających miejsce zamieszkania lub kwalifikacje zawodowe

54. Tzw. naturalna stopa bezrobocia wynosi ok.:
A/ 0% B/ 3-5 % C/ 8-9% D/12-15%

55. Wprowadzenie cła na dane dobro jest korzystne dla:
A/ konsumentów C/ importerów tego dobra i rządu
B/ producentów krajowych tego dobra i rządu D/ importerów i zagranicznych producentów danego dobra

56. Subsydiowanie eksportu polega na:
A/ zwolnieniu importerów z cła C/ ochronie wolnego handlu
B/ wprowadzeniu embarga na produkty zagraniczne D/ dopłatach dla producentów i eksporterów
 

57. W spółce akcyjnej ostateczną decyzję o podziale zysku netto podejmuje:
A/ rada nadzorcza spółki C/ konwent udziałowców
B/ zarząd spółki D/ walne zgromadzenie akcjonariuszy

58. Właścicielem przedsiębiorstwa komunalnego jest:
A/ partia polityczna B/ spółdzielnia C/ lokalna społeczność D/ fundacja

59. Do określania obsady zwierząt w gospodarstwie rolnym wykorzystywać można m.in. następujące jednostki:
A/ SD/ha UR; DJP/ha UR         B/ szt.; AWU C/ ESU/haUR; SO/ha UR D/ AWU/ha UR; szt./ha UR



60. Przeciętna powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie aplikującym o dopłaty obszarowe 
w Polsce kształtuje się na poziomie ok.:
A/ 7 ha UR      B/ 9 ha UR C/ 11 ha UR D/15 ha UR


