
 XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
Eliminacje okręgowe 2018/2019 

Blok: Agrobiznes 

 
 
 
1. 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/ wszystkie powyższe odpowiedzi (A+B+C) są poprawne 
 

2. W 2019 r. przypada 20 rocznica: 
A/ odzyskania przez Polskę niepodległości  C/ stowarzyszenia Polski z Unią Europejską   
B/ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej     D/ przyjęcia Polski do NATO 
 

3. Wyodrębniona na rynku relatywnie niewielka grupa konsumentów poszukująca produktu o ściśle 
określonych cechach to: 
A/ nisza rynkowa  B/ oligopol  C/ monopson  D/ tzw. „dojne krowy” 
 

4. Do kosztów bezpośrednich produkcji mleka zaliczamy m.in.: 
A/ raty kredytów wykorzystanych na budowę obory, zapłacone czynsze dzierżawne, koszty pracy oborowego 
B/ czynsz dzierżawny za wydzierżawioną ziemię, odsetki od kredytu na budowę obory, koszt pasz własnych 
C/ koszty pasz własnych, koszty pasz z zakupu, koszty usług weterynaryjnych 
D/ koszty pasz dla bukatów, podatek rolny, zakup lekarstw dla zwierząt 
 

5. Kategoria hektara przeliczeniowego: 
A/ służy do obliczania normy wysiewu   C/ stanowi ekwiwalent wartości 1 q żyta 
B/ służy do naliczania podatku rolnego   D/ nie jest obecnie już wykorzystywana  
 

6. Cena minimalna: 
A/ służy ochronie producentów    C/ ustalana jest przez ARiMR 
B/ jest zawsze niższa niż koszt jednostkowy   D/ ustalana jest na podstawie kursu walut 
 

7. Formą organizacyjną najliczniej występującą wśród podmiotów agrobiznesu są: 
A/ spółki jawne         B/ spółki cywilne            C/ spółdzielnie          D/ rodzinne gospodarstwa rolne 
    

8. Derekrutacja oznacza: 
A/ proces zmierzający do ograniczenia liczby pracowników 
B/ działania dyrekcji zmierzające do ograniczenia kosztów rekrutacji 
C/ proces wewnętrznej rekrutacji na stanowiska kierownicze 
D/ anulowanie ogłoszonych konkursów na zatrudnienie  
 

9. 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 
 

10. Które z zestawień zawiera prawidłowo obliczoną strukturę użytków rolnych: 
A/ GO 70%, TUZ 20%, sady 8%, lasy 2%  C/ GO 85%, łąki 10%, pastwiska 10%, plantacje trwałe 5% 
B/ GO 90%, TUZ 10%    D/ UR 80%, lasy 15%, pozostałe grunty 5% 
 

11. Urzędem odpowiedzialnym za sporządzanie prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii 
Europejskiej istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe jest: 
A/ Eurostat   B/ Eurobarometr  C/ COPA COGECA         D/ Trendoffice 
 

12. Przesunięcia krzywej popytu na ser owczy w prawą stronę mogą być spowodowane: 
A/ dużym wzrostem cen serów z mleka krowiego  C/ spadkiem cen mleka owczego  
B/ spadkiem cen sera owczego    D/ spadkiem cen jagnięciny 
 

13. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jest domeną działań z zakresu: 
A/ benchmarkingu              B/ promocji sprzedaży       C/ merchandisingu  D/ public relations 
 



14. Gospodarstwo o powierzchni 125 ha zajmuje: 
A/ 12 500 m2   B/ 125 000 m2   C/ 1 250 000 m2  D/ 12,5 km2  

 
15. Przykładem integracji poziomej w agrobiznesie jest: 

A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem marchewki a zakładem produkującym soki 
B/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem marchewki i producentem buraczków ćwikłowych 
C/ wykupienie przez producenta buraków cukrowych udziału w cukrowni (np. akcji) 
D/ tworzenie łańcucha dostaw dla ubojni  
 

16. Koszt amortyzacji wiaty na maszyny jest dla gospodarstwa rolniczego kosztem: 
A/ stałym bezpośrednim    B/ stałym pośrednim       C/ zmiennym pośrednim       D/ zmiennym bezpośrednim 
 

17. Do oceny i porównywania warunków przyrodniczych produkcji rolniczej pomiędzy jednostkami 
terytorialnymi (np. gminami) wykorzystuje się: 
A/ wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej  C/ wskaźnik bonitacji gleb 
B/ wskaźnik rozłogu gruntów     D/ współczynnik Hellwiga 
 

18. Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w krajach UE są obecnie: 
A/ płatności ONW   B/ ceny minimalne       C) płatności bezpośrednie        D) kredyty preferencyjne 
   

19. Składnikami majątku obrotowego są m.in.: 
A/ środki pieniężne w kasie, zapasy produktów gotowych, zobowiązania krótkookresowe 
B/ środki pieniężne na rachunku bankowym, zapasy materiałów, urządzenia i instalacje 
C/ środki pieniężne w kasie, należności krótkoterminowe, produkcja w toku 
D/ środki pieniężne na rachunku bankowym, wartości niematerialne i prawne, zapasy towarów 
 

20. Narodowy Bank Polski: 
A/ emituje pieniądz gotówkowy  C/ emituje obligacje samorządowe 
B/ udziela kredytów komercyjnych   D/ wszystkie odpowiedzi A, B, C są prawidłowe 
 

21. Giełdowy kurs akcji nie jest uzależniony od: 
A/ stopy zyskowności akcji   C/ oczekiwań w zakresie przyszłej wartości akcji  
B/ ceny emisyjnej akcji   D/ ryzyka związanego z przyszłością branży, w której działa spółka 
 

22. 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 
 

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

24. Koszt utraconych korzyści to: 
A/ koszt krańcowy  B/ koszt marginalny  C/ koszt graniczny  D/ koszt alternatywny 
 

25. Właścicielem spółdzielni są: 
A/ akcjonariusze  B/ rolnicy   C/ członkowie spółdzielni D/ wspólnicy 
 

26. Jeżeli zgromadzimy w identycznych pojemnikach ziarno zbóż różnych gatunków,  to najlżejszy będzie 
pojemnik z: 
A/ kukurydzą      B/ owsem           C/ jęczmieniem ozimym         D/ bobikiem 
    

27. Dochód z gospodarstwa rolnego: 
A/ zawsze jest wartością dodatnią  C/ może być niższy niż wartość uzyskanych dopłat i subwencji 
B/ zawsze jest wartością ujemną  D/ zawsze jest wyższy niż wartość uzyskanych płatności obszarowych 
 

28. Można przyjąć, że popyt na  żywność zgłaszany przez gospodarstwa domowe, to przykład popytu: 
A/ elastycznego   B/  mało elastycznego  C/ sztywnego    D/ jednostkowego 
     

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



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

31. Średni poziom zatrudnienia w polskim rolnictwie dla gospodarstw indywidualnych wynosi ok.: 
A/ 7 osób/100 ha UR  B/ 27 osób/100 ha UR  C/ 17 osób/100 ha UR         D/ 2,5 osoby/100 ha UR 
 

32. W dużym towarowym gospodarstwie rolniczym prowadzącym produkcję żywca wieprzowego,  
do przygotowania pasz wykorzystywane będą przede wszystkim: 
A/ ziemniaki pastewne i zboża     C/ mleko i buraki pastewne  
B/ koncentraty paszowe i zielonka     D/ zboża i koncentraty paszowe  
 

33. Produkcja żywca wieprzowego stanowi przykład: 
A/ działu gospodarstwa    B/ gałęzi produkcji         C/ działalności produkcyjnej        D/ gałęzi gospodarstwa 
 

34. Wybierz prawdziwe stwierdzenie: 
A/ każdy rolnik z mocy prawa jest płatnikiem podatku VAT 
B/ rolnicy ryczałtowi mogą sprzedawać swoje produkty tylko płatnikom podatku VAT 
C/ podatek VAT jest podatkiem dochodowym 
D/ tzw. rolnik ryczałtowy nie może wystawiać faktur VAT 
 

35. Działania polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych 
realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i zlecenie ich wykonania innym podmiotom to: 
A/ benchmarking        B/ outsourcing   C/  fuzja    D/ merchandising 

 
36. Dochód z gospodarstwa rolnego stanowi wynagrodzenie za zaangażowane w gospodarstwie: 

A/ zasoby ziemi  B/ zasoby pracy   C/ zasoby kapitału  D/ łącznie A+B+C 
 

37. Zakup środków ochrony roślin w produkcji ziemniaków zaliczymy do kosztów: 
A/ stałych    B/ bezpośrednich  C/ marginalnych  D/ alternatywnych 
 

38. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników posiadających gospodarstwo o powierzchni 40 ha 
UR w I kwartale 2019 r. wynosiła: 
A/ 399 zł/ kwartał  B/ 780 zł/kwartał  C/ 150 zł/miesiąc  D/ 34,50 zł/ha UR 

 
39. Wyznaczenie misji i wizji firmy jest częścią: 

A/ planowania strategicznego   B/ planowania operacyjnego     C/ marketingu mix  D/ analizy SWOT 
 

40. Pogłowie zwierząt wyrażone w sztukach dużych na 100 ha UR to: 
A/ obsada inwentarza żywego  B/ struktura stada C/ struktura inwentarza  D/ stado podstawowe 
 

41. Która z wymienionych kategorii najlepiej wyraża wkład gospodarstwa (przedsiębiorstwa) w tworzeniu 
dochodu narodowego (produktu krajowego netto): 
A/ produkcja globalna     B/ wartość dodana brutto  C/ produkcja towarowa            D/ produkcja końcowa 
 

42. W ostatnich kilku latach przyczyną największych strat w produkcji zbóż w polskim rolnictwie były: 
A/ susza      B/ grad  C/ ulewne deszcze  D/ wczesne przymrozki wiosenne 
 

43. Głównym źródłem dochodów budżetowych państwa są: 
A/ podatki dochodowe i podatki pośrednie    C/ dotacje z budżetu UE i cła 
B/ podatki dochodowe i podatek od spadków i darowizn  D/ cła graniczne i opłaty z tytułu udzielonych koncesji 
 

44. Skrót KOWR oznacza: 
A/ Konfederację Organizacji Wspierających Rolników C/ Krajowy Ośrodek Weterynaryjno-Rolniczy 
B/ Koalicję Ogrodników Warzywników i Rolników     D/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
 

45. Aktualnie funkcję ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi pełni: 
A/ Jan Krzysztof Ardanowski     B/ Krzysztof Jurgiel         C/ Jan Krzysztof Bielecki D/ inna osoba  
 

46. Stawka podatku VAT na sprzedawane przez rolników żywe zwierzęta wynosi obecnie: 
A/ 0%   B/ 5%     C/ 8%     D/ 23%  
 

47. Wysokość premii, jaką może uzyskać beneficjent w ramach działania "Premia dla młodych rolników" 
(PROW 2014-2020) wynosi obecnie:  
A/ 80 tys. zł      B/ 100 tys. zł    C/ 150 tys. zł      D/ ponad 150 tys. zł 



48. Aby rolnik mógł otrzymać jednolitą płatność obszarową do posiadanych gruntów rolnych, łączna suma 
posiadanych działek rolnych kwalifikujących się do tej płatności nie może być mniejsza niż: 
A/ 0,5 ha   B/ 1,0 ha   C/ 3 ha    D/ 10 ha 
 

49. Średnia cena zakupu/sprzedaży hektara użytków rolnych w Polsce według danych ARiMR kształtowała się 
w 2018 r. na poziomie ok.: 
A/ 25 000 zł  B/ 30 000 zł    C/ 44 000 zł     D/ 82 000 zł 
 

50. Do funkcji pełnionych przez kanał dystrybucji zalicza się m.in.: 
A/ funkcję transferu własności od sprzedawcy do kupującego 
B/ funkcję informacyjną, polegającą na zbieraniu danych o produktach, istniejących klientach i konkurentach 
C/ funkcję promocyjną, polegającą na wspieraniu intensywności sprzedaży 
D/ wszystkie powyższe odpowiedzi (A, B oraz C) są poprawne 
 

51. Współczynnik dochodowej elastyczność popytu na dane dobro większy od jedności (EI>1) oznacza, że: 
A/ wzrost ceny o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1% 
B/ wzrost dochodów o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1% 
C/ spadek dochodów o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1 % 
D/ wzrost ceny dobra X o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu na dobro Y o więcej niż 1% 
 

52. Cechą charakterystyczną gospodarki centralnie planowanej była: 
A/ reglamentacja towarów żywnościowych     C/ intensyfikacja produkcji 
B/ deprecjacja produktów pomiędzy jednostkami państwowymi D/ promocja sprzedaży 
 

53. Instrument przedstawiający wszystkie kombinacje spożywanych dóbr, które dostarczają konsumentowi 
takiej samej satysfakcji to:  
A/ krzywa obojętności  B/ linia budżetowa   C/krzywa Knighta      D/ prawo Engla 
   

54. Popyt mający pokrycie w realnej sile nabywczej konsumentów, czyli w ilości pieniądza jakie przeznaczają 
nabywcy na zakup danego dobra nazywamy popytem: 
A/ globalnym   B/ efektywnym        C/potencjalnym        D/ realnym 
     

55. Nadwyżkę utargu całkowitego osiąganego przez przedsiębiorstwo z tytułu sprzedaży określnych produktów 
nad kosztami całkowitymi ponoszonymi w ciągu roku na ich produkcję nazywamy: 
A/ zyskiem  B/ przychodem całkowitym   C/ maksymalizacją produkcji     D/ przychodem krańcowym 
 

56. Znając funkcję kosztu całkowitego o postaci Kc= Q2+2Q+10, gdzie Q oznacza wielkość produkcji, wskaż 
wysokość kosztów stałych Ks dla wielkości produkcji Q = 100: 
A/ Ks = 10   B/ Ks = 100   C/ Ks = 10 200       D/ Ks = 10 210 
 

57. Wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez czynniki wytwórcze danego kraju, 
niezależnie od terytorium ich funkcjonowania przedstawia: 
A/ PKB   B/ DN    C/ PNB       D/ PKB per capita 
 

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

59. Jeżeli cena brutto produktu objętego 5% stawką podatku VAT wynosi 120 zł, to zawarty w niej podatek 
VAT wynosi: 
A/ 6,00 zł   B/ 5,94 zł   C/ 5,82 zł       D/ 5,71 zł 
 

60. Optimum technologiczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym wyznacza punkt przecięcia: 
A/ krzywej kosztów krańcowych z krzywą przeciętnych kosztów stałych 
B/ krzywej kosztów stałych z krzywą kosztów zmiennych 
C/ krzywej kosztów krańcowych z krzywą przeciętnych kosztów całkowitych 
D/ krzywej kosztów całkowitych z krzywą utargu krańcowego  

 


