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Blok: Agrobiznes

1. Bezrobocie wywołane w skutek zastępowania nakładów pracy przez kapitał nazywamy bezrobociem:
A/ frykcyjnym B/ strukturalnym C/ technologicznym D/ cyklicznym

2. Jeżeli na rynku cena równowagi żywca wieprzowego wynosi 5,80 zł/kg i rząd wprowadzi cenę minimalną na 
poziomie 7,50 zł/kg, to na rynku będzie:
A/ równowaga B/ niedobór podaży C/ nadwyżka podaży D/ nadwyżka popytu

3. Cena maksymalna to:
A/ cena ustalana powyżej ceny równowagi, powodująca powstanie niedoboru
B/ cena ustalana przez producentów, mająca zapewnić im zysk
C/ cena ustalana przez rząd powyżej ceny równowagi, wprowadzana w celu zabezpieczenia interesów producentów
D/ cena ustalana poniżej ceny równowagi w wyniku której na rynku może wystąpić niedobór

4. Do determinant (czynników) kształtujących popyt na dane dobro A zaliczymy:
A/ ceny innych dóbr substytucyjnych C/ dotacje rządowe do produkcji tego dobra
B/ technologię wytwarzania tego dobra D/ ceny surowców z których wytworzono dobro A

5. Homo oeconomicus to człowiek działający:
A/ racjonalnie tylko w zachowaniach rynkowych C/ irracjonalnie
B/ racjonalnie w każdej sytuacji D/ racjonalnie w warunkach zagrożenia i kryzysu

6. Które z wymienionych poniżej aktywów, nie mają charakteru środków trwałych:
A/ produkcja roślinna w toku B/ grunty orne i TUZ    C/ silosy zbożowe D/ krowy i buhaje

7. Który z poniższych podatków w naszym kraju ma charakter progresywny: 
A/ podatek VAT    C/ podatek dochodowy od dochodów osób prawnych 
B/ podatek od gier D/ podatek dochodowy od dochodów osobistych

8. Podatki netto to:
A/ podatki pośrednie C/ podatki pomniejszone o transfery
B/ suma podatków pośrednich i bezpośrednich D/ podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych

9. Który z poniższych aktywów charakteryzuje się najwyższą płynnością:

A/ zabytkowe meble B/ nieruchomość rolna C/ rachunek czekowy       D/ należności długookresowe

10. CPI oznacza:
A/ indeks cen produkcyjnych C/ dyspozycyjne dochody osobiste
B/ stopy aktywności ekonomicznej D/ indeks cen konsumpcyjnych

11. Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy 
pracowników poniesione w związku z normalną działalnością przedsiębiorstwa w pewnym okresie, których 
rezultatem są użyteczne produkty lub usługi to:
A/ nakłady finansowe B/ wydatki przedsiębiorstwa C/ koszty własne D/ straty finansowe

12. Bank centralny, wykorzystując instrumenty oddziaływania na banki komercyjne:
A/ reguluje podaż pieniądza C/ prowadzi politykę restrykcyjną
B/ prowadzi politykę ekspansywną D/ odp. A, B i C są poprawne

13. Inflację o stałej stopie wzrostu cen wynoszącej pow. 100% w skali roku nazywamy:
A/ galopującą B/ kroczącą C/ pełzającą D/ hiperinflacją

14. Polityka ochrony produkcji krajowej i rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną za pomocą różnych 
narzędzi administracyjnych to tzw.:
A/ polityka protekcyjna państwa C/ polityka fiskalna państwa



B/ polityka stymulująca gospodarkę D/ polityka restrykcyjna państwa
15. Rynek, na którym papiery wartościowe pojawiają się po raz kolejny w obiegu, to: 

A/ rynek pierwotny B/ rynek podstawowy C/ rynek kolejny D/ rynek wtórny

16. Instrumentami regulującymi wielkość i kierunek handlu zagranicznego są:
A/ cła importowe       B/ kontyngenty       C/ opłaty wyrównawcze      D/ odp. A, B i C są poprawne

17. Funkcja cyrkulacji pieniądza polega na:
A/ wyznaczaniu wartości dóbr i usług 
B/ pośrednictwie w transakcji kupno-sprzedaż
C/ gromadzeniu i przechowywaniu zasobu pieniądza jako skarbu
D/ zdolności pieniądza do regulowania zobowiązań z tytułu posiadanego kredytu

18. Paradoks „owczego pędu” to zjawisko:
A/ wzrostu popytu na dane dobro pod wpływem chęci upodobania się do zachowań większości nabywców 
B/ wzrostu popytu na dane dobro podstawowe w sytuacji wzrostu jego ceny
C/ spadku popytu na dane dobro luksusowe w sytuacji wzrostu jego ceny
D/ wzrostu popytu na dane dobro pod wpływem chęci wyróżnienia się części konsumentów z ogółu nabywców

19. Zestawienie wszystkich międzynarodowych transakcji ekonomicznych zawieranych pomiędzy daną 
gospodarką krajową a zagranicą w ciągu danego roku to:
A/ bilans obrotów bieżących C/ bilans płatniczy
B/ bilans obrotów kapitałowych D/ transfery kapitałowe

20. Który z poniższych elementów jest typowym kosztem stałym dla gospodarstwa:
A/ koszt zakupu ciągnika C/ amortyzacja środków trwałych  
B/ koszt zakupu działki rolnej D/ koszt pracy żywej

21. Pasywna polityka fiskalna występuje wówczas, gdy państwo:
A/ emituje pap. wart. w celu  ograniczania inflacji       C/ skupuje obligacje celem zwiększenia popytu globalnego  
B/ stosuje automatyczne stabilizatory koniunktury       D/ bezpośrednio i doraźnie reaguje na wahania koniunkturalne

22. Źródłami wpływów do budżetu państwa są m.in.:
A/ podatek rolny i leśny C/ podatki od nieruchomości    
B/ dochody z prywatyzacji D/ odp. A, B i C są poprawne

23. Oficjalnym portalem Europejskiego Urzędu Statystycznego, dostarczającym informacje statystyczne nt. 
państw członkowskich Unii Europejskiej jest:
A/ europa.eu B/ eurostat.eu  C/ europol.eu  D/ euronet.eu

24. Operacje otwartego rynku:
A/ polegają na obniżaniu przez NBP stóp redyskontowanych weksli inwestycyjnych 
B/ mogą stanowić barierę wejścia przedsiębiorstwu do danej gałęzi sektora produkcyjnego
C/ są jednym z narzędzi polityki fiskalnej państwa 
D/ polegają na sprzedaży przez bank centralny obligacji skarbowych bankom komercyjnym

25. Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, jest zobowiązany rozliczyć się 
z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego za rok poprzedni do dnia: 
A/ 31 stycznia B/ 28 lutego C/ 30 kwietnia D/ 31 maja 

26. Indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest m.in.: 
A/ WIK B/ NIK C/ WIG D/ WIP

27. Instytucją regulującą za pośrednictwem NBP ilość pieniądza w Polsce jest: 
A/ Rada Polityki Pieniężnej C/ Skarb Państwa
B/ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych D/ Rada Ministrów

28. Do rozliczeń bezgotówkowych zaliczamy: 
A/ wpłatę pieniędzy do kasy C/ polecenie przelewu określonej kwoty pieniędzy z konta na konto
B/ polecenie wypłaty D/ zapłatę za pomocą walut obcych



29. Papierem wartościowym potwierdzającym prawa do części majątku spółki jest/są: 
A/ opcja B/ akcja C/ obligacja D/ weksel i obligacja

30. Minimalną kwotę wynagrodzenia za pracę określa: 
A/ sam pracodawca C/ pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi
B/ pracodawca w porozumieniu z pracownikiem D/ państwo       

31. Przykładem dóbr publicznych może być: 
A/ pokaz sztucznych ogni C/ oświetlenie ulic 
B/ usługi dostarczane przez wojsko i policję D/ odp. A, B i C są poprawne

32. Zysk z obligacji jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości: 
A/ 12% B/ 18% C/ 19% D/ 23%

33. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia średniorocznie mniej niż: 
A/ 1 osobę B/ 3 osoby C/ 5 osób D/ 10 osób

34. Numer w systemie REGON oznacza: 
A/ numer identyfikacji podatkowej nadawany przedsiębiorcom przez urząd skarbowy 
B/ numer nadawany podatnikom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
C/ numer statystyczny nadawany podmiotom gospodarczym przez GUS 
D/ numer nadawany przedsiębiorcom przez urząd gminy, na terenie której znajduje się przedsiębiorstwo

35. Odpłatne udostępnianie do użytkowania dóbr służących do prowadzenia działalności gospodarczej to: 
A/ outsourcing B/ najem C/ kredyt kupiecki D/ leasing

36. Obniżenie ceny towaru, kiedy odbiorca reguluje zapłatę należności gotówką przed umówionym terminem to: 
A/ inkaso B/ akonto C/ subskrypcja D/ skonto 

37. Zakupione przez jednostkę 5-letnie obligacje skarbu państwa zostaną w bilansie tej jednostki ujęte jako: 
A/ kapitały obce B/ zobowiązania C/ inwestycje krótkoterminowe D/ inwestycje długoterminowe

38. Do działalności usługowej nie zaliczamy prowadzenia: 
A/ piekarni B/ warsztatu napraw C/ biura doradztwa podatkowego D/ gabinetu masażu

39. Wzorowanie się na sposobie działania najlepszych firm w danej branży to:
A/ benchmarking            B/ marketing     C/ merchandising D/ public relations

40. Minimalna liczba członków założycieli rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Polsce to:
A/ 2 osoby B/ 5 osób C/ 10 osób D/ 50 osób

41. Nadwyżkę utargu przeciętnego osiąganego przez przedsiębiorstwo z tytułu sprzedaży określonych produktów 
nad przeciętnymi kosztami całkowitymi ponoszonymi w ciągu roku na ich produkcję nazywamy:
A/ zyskiem jednostkowym C/ optimum ekonomicznym
B/ przychodem całkowitym       D/ wartością dodaną brutto

42. Do spółek osobowych należą spółki: 
A/ cywilne, jawne, akcyjne, partnerskie C/ akcyjne, jawne, partnerskie, z o.o.
B/ cywilne, jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne D/ jawne, partnerskie, komandytowe 

43. W 2019 r. przypada 15 rocznica:
A/ wyjścia z Polski wojsk ZSRR C/ stowarzyszenia Polski z Unią Europejską
B/ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej   D/ przyjęcia Polski do NATO

44. Do kosztów bezpośrednich produkcji żywca wieprzowego zaliczamy m.in.:
A/ raty kredytów wykorzystanych na budowę chlewni, 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 tuczników, podatek rolny, zakup lekarstw dla zwierząt



45. Jeden hektar gruntów ornych klasy IIIa:
A/ to powierzchnia ok. 1000 m2 C/ to powierzchnia mniejsza niż 1 ha przeliczeniowy
B/ to powierzchnia większa niż 1 ha przeliczeniowy D/ nie ma takiej klasy gruntów 

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

47. Które z zestawień zawiera prawidłowo obliczoną strukturę użytków rolnych:
A/ GO 70%, TUZ 20%, sady 8%, lasy 2% C/ GO 78%, łąki 10%, pastwiska 10%, plantacje trwałe 3%
B/ GO 58%, TUZ 42% D/ UR 70%, lasy 25%, pozostałe grunty 5%

48. Stawka podatku od towarów i usług na sprzedawane przez rolników mleko wynosi obecnie:
A/ 0% B/ 5% C/ 8% D/ 23%

49. Zakup mineralnych dodatków paszowych w gospodarstwie zajmującym się produkcją mleka należy zaliczyć 
do kosztów:
A/ stałych B/ bezpośrednich C/ marginalnych D/ alternatywnych

50. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników posiadających gospodarstwo o powierzchni 40 ha UR 
w II kwartale 2019 r. wynosiła:
A/ 408 zł/ kwartał B/ 782 zł/kwartał C/ ok. 400 zł na miesiąc D/ ok. 32 zł/ha UR rocznie

51. Maksymalna wysokość premii, jaką może uzyskać beneficjent w ramach działania "Premia dla młodych 
rolników" (PROW 2014-2020) wypłacana będzie w 2019 r. według zasad: 
A/ jednorazowo w kwocie 100 tys. zł    C/ w dwóch równych ratach po 75 tys. zł  
B/ dwóch ratach: 120 tys. zł i 30 tys. zł    D/ w trzech równych ratach po 50 tys. zł

52. Wysokość podatku rolnego płaconego od gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych nie może być 
wyższa w 2019 r. niż:
A/ 135,90 zł/ha przeliczeniowy rocznie C/ 335,60 zł/ha rocznie
B/ 235,40 zł/ha kwartalnie D/ 335,60 zł/ha przeliczeniowy kwartalnie

53. Jeżeli cena brutto (cena netto + zryczałtowany zwrot podatku VAT) produktu sprzedawanego przez rolnika 
ryczałtowego wynosi 120 zł, to zawarty w niej zryczałtowany zwrot podatku VAT wynosi:
A/ 6,00 zł B/ 5,71 zł C/ 7,85 zł      D/ 8,40 zł

54. Wypłata płatności obszarowych dla rolników w Polsce odbywa się obecnie za pośrednictwem:
A/ KOWR B/ ARIMR C/ ARR D/ KRUS

55. Liczba zwierząt w gospodarstwie rolnym podawana w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych
to:
A/ pogłowie zwierząt B/ obsada zwierząt         C/ rotacja zwierząt   D/ obrót stada

56. Najwyższą cenę za 1 tonę uzyskuje obecnie:
A/ ziarno kukurydzy B/ ziarno owsa C/ nasiona rzepaku D/ nasiona traw

57. Gospodarstwo o powierzchni 125 ha zajmuje:
A/ 1,25 km2  B/ 125 000 m2 C/ 12 500 m2 D/ 1250 arów

58. Przykładem wydatku nie będącego dla gospodarstwa kosztem jest:
 A/ zakup paliwa B/ amortyzacja     C/ opłata czynszu dzierżawnego D/ spłata raty kredytu

59. Skrót ARiMR oznacza:
A/ Agencja Rozwoju i Mobilizacji Rolników C/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
B/ Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa  D/ Agenda ds. Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

60. Wynagrodzenie pracy najemnej według nomenklatury systemu FADN stanowi:
A/ koszt czynników zewnętrznych C/ koszt pośredni ogólnogospodarczy
B/ koszt bezpośredni D/ element salda podatków i dopłat w działalności  operacyjnej


