
                     XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
Eliminacje szkolne 2019/2020 

Blok: Agrobiznes 

 
 
1. Spadek ceny benzyny spowoduje: 

A/ wzrost popytu na samochody    C/ wzrost podaży samochodów 
B/ spadek popytu na samochody     D/ spadek podaży samochodów 
 

2. Do środków trwałych w gospodarstwie rolnym zalicza się: 
A/ prosięta    B/ nawozy    C/ oborę         D/ pasze dla krów 
 

3. Embargo to: 
A/ instrument ograniczający handel międzynarodowy C/ porozumienie przedsiębiorstw z różnych branż 
B/ organizacja zrzeszająca kraje Afryki południowej D/ rzadko spotykany rodzaj weksla ciągnionego 
 

4. W myśl prawa podaży: 
A/ wzrost podaży wpływa na wzrost ceny 
B/ konsumenci są skłonni zakupić więcej danego dobra po niższych cenach niż po cenach wyższych 
C/ wzrost ceny zachęci producentów do zwiększenia produkcji 
D/ spadek podaży danego dobra skutkuje spadkiem jego ceny 
 

5. Siedzibą Komisji Europejskiej jest: 
A/ Bruksela       B/ Luksemburg   C/ Strasburg   D/ Londyn 

 
6. Popyt na dane dobro, nie mający pokrycia w dochodach konsumentów określa się mianem popytu: 

A/ potencjalnego               B/ sztywnego   C/ elastycznego             D/ efektywnego 
 
7. Tzw. paradoks Veblena: 

A/ stanowi zaprzeczenie prawa podaży    C/ dotyczy dóbr luksusowych 
B/ dotyczy dóbr podstawowych w warunkach kryzysu  D/ stanowi odwrotność prawa Engla 

   
8. Subsydiowanie eksportu polega na: 

A/ zwolnieniu importerów z cła    C/ ochronie wolnego handlu 
B/ nakładaniu embarga na produkty z zagranicy   D/ dopłatach dla producentów i eksporterów  
 

9. Naturalna stopa bezrobocia wynosi: 
A/ 0%  B/ 3-5 %   C/ 7-9%   D/ 10-15%  

 
10. Skrót WTO oznacza: 

A/ Światowa Organizacja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  C/ Światowa Organizacja Handlu 
B/ Międzynarodowa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa  D/ Światowa Organizacja ds. Wyżywienia 
 

11. Polityka fiskalna państwa polega na: 
A/ obniżaniu lub zwiększeniu podatków   C/ zmianie podaży pieniądza w gospodarce 
B/ zwiększaniu salda eksportu    D/ monitorowaniu wydatków firm 

 
12. Unia celna polega na tym, że kraje ją tworzące: 

A/ ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową  C/ ujednolicają cła wobec innych państw 
B/ znoszą cła miedzy sobą      D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są poprawne 

 
13. Trust to: 

A/ instrument ograniczający handel międzynarodowy C/ porozumienie przedsiębiorstw z danej branży 
B/ organizacja zrzeszająca kraje Afryki południowej D/ rzadko spotykany rodzaj weksla ciągnionego 

 
14. Pierwotny wkład właścicieli wnoszony przy założeniu spółki kapitałowej to: 

A/ kapitał rezerwowy B/ kapitał zakładowy       C/ kapitał wspólników  D/ aktywa trwałe 
 
 



15. Do sektora publicznego zaliczamy: 
A/ przedsiębiorstwa komunalne  B/ spółdzielnie  C/ fundacje  D/ spółki prawa handlowego

     
16. Przedsiębiorstwo duopolistyczne: 

A/ dąży do maksymalizacji sprzedaży   C/ posiada na rynku tylko jednego konkurenta  
B/ zawsze osiąga największy w branży zysk   D/ nie posiada konkurencji w branży   

   
17. Do podstawowych narzędzi reklamy zaliczamy m.in.: 

A/ marketing, cenę, promocję   C/ media, cenę, rabaty 
B/ radio, prasę, Internet    D/ radio, Internet, promocję, obniżkę ceny 

 
18. Jeżeli rynek znajduje się w równowadze to: 

A/ nie ma na nim niedoborów  C/ wyznaczona cena umożliwia realizację wszystkich transakcji  
B/ nie ma na nim nadwyżek   D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są poprawne 
 

19. Stopień trudności zamiany aktywów na gotówkę określa się mianem: 
A/ płynności   B/ rentowności   C/ dyskonta  D/ skonta 

 
20. Rachunek przepływów pieniężnych to inaczej: 

A/ cash flow B/ rachunek kapitałów własnych  C/ rachunek wyników            D/ backup 
  
21. W skład użytków rolnych wchodzą: 

A/ grunty rolne, grunty orne, łąki              C/ trwałe użytki zielone, sady i lasy 
B/ grunty rolne, łąki i pastwiska, plantacje tytoniu    D/ trwałe użytki zielone, GO i plantacje wieloletnie 
 

22. Na kapitał stały (trwały) przedsiębiorstwa składają się m.in.: 
A/ kapitał własny oraz zobowiązania długoterminowe        C/ środki trwałe, należności długoterminowe 
B/ kapitał własny, zobowiązania wobec dostawców   D/ środki trwałe, zobowiązania długoterminowe 

 
23. Do spółek osobowych zaliczane są: 

A/  spółka partnerska, spółka komandytowa   C/ spółka z o.o., spółka jawna 
B/ spółka akcyjna, spółka z o.o.    D/ spółka partnerska, spółka akcyjna 
 

24. Położenie krzywej popytu na dane dobro nie jest uzależnione w sposób bezpośredni od: 
A/ dochodów konsumentów     C/ cen czynników produkcji 
B/ ceny dobra komplementarnego    D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są poprawne 
 

25. Wysokość produkcji, przy której koszty produkcji równe są wartości produkcji określamy mianem: 
A/ produkcja optymalna   B/ próg opłacalności       C/ produkcja krańcowa  D/ próg racjonalności 

 
26. Do grupy trzody chlewnej zaliczymy: 

A/ knury i warchlaki    B/ skopy i prosięta  C/ tuczniki i opasy           D/ lochy i mamki 
 
27. Długoterminowe lokaty kapitałowe obejmują okres: 

A/ kilku miesięcy   B/ pół roku   C/ do 1 roku        D/ powyżej 1 roku 
 

28. Dobra dostępne i przeznaczone dla wszystkich to tzw. dobra: 
A/ powszechne   B/ publiczne   C/ podstawowe  D/ podrzędne 

 
29. System wynagradzania, w którym płaca jest uzależniona od ilości wykonanej pracy w ten sposób, że wraz 

ze wzrostem ilości wykonanej pracy ponad ustaloną normę wzrasta wynagrodzenie za jednostkę wykonanej 
pracy to: 
A/ system etatowy   B/ wakat  C/ akord prosty         D/ akord progresywny 

 
30. Według przepisów UE za młodego rolnika uważa się osobę w wieku: 

A/ do 18 lat   B/ do 21 lat   C/ do 40 lat  D/ do 45 lat 
 

31. Do podstawowych funkcji zarządzania zaliczamy: 
A/ planowanie, marketing, kontrolę   C/ planowanie, organizowanie, kontrolę 
B/ rekrutację, planowanie, wynagradzanie  D/ marketing, promocję, dystrybucję 



32. Nadwyżka wydatków budżetowych nad dochodami budżetowymi to: 
A/ dług publiczny   B/ deficyt budżetowy  C/ deficyt handlowy   D/ bilans płatniczy 

 
33. Koszt przypadający na jednostkę produkcji to koszt: 

A/ krańcowy  B/ alternatywny          C/ jednostkowy   D/ całkowity 
 
34. Do oceny i porównywania średniej jakości ziemi pomiędzy gospodarstwami rolniczymi wykorzystujemy: 

A/ współczynnik rozłogu    B/ jednostki zbożowe         C/ wskaźnik bonitacji           D/ średnią harmoniczną 
 
35. Dochód rolniczy powiększony o dochody rolnika i członków jego rodziny z innych źródeł to: 

A/ dochód globalny     B/ dochód rolniczy brutto C/ dochód czysty   D/ dochód osobisty  
 
36. Koszt szacunkowy, wynikający ze zużywania się środków trwałych to inaczej: 

A/ regres   B/ amortyzacja          C/ denominacja  D/ likwidacja 
   
37. Skrót KRS oznacza: 

A/ Krajowy Rejestr Sądowy  C/ Krajowy Resort Spółdzielczy  
B/ Krajowy Rejestr Spółek   D/ Kontrola Rezerw Sygnatariuszy  

 
38. Narodowy Bank Polski, zaopatrując banki komercyjne w pieniądz pełni funkcję: 

A/ banku emisyjnego       B/ banku banków            C/ kredytodawcy gospodarki        D/ banku budżetu państwa 
 
39. Podatek VAT jest podatkiem, który: 

A/ dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców  C/ jest zależny od dochodu podatnika  
B/ nie jest obowiązkowy     D/ nie wpływa do budżetu państwa 

 
40. Kredyt bankowy udzielany na korzystniejszych warunkach niż warunki rynkowe, adresowany do 

określonych grup kredytobiorców (np. rolników): 
A/ kredyt hipoteczny B/ kredyt kupiecki   C/ kredyt preferencyjny D/ kredyt refinansowy 

 
41. Zgodnie z PROW na lata 2014-2020 obowiązek wprowadzenia do swojej struktury upraw tzw. 

zazielenienienia (greening) mają gospodarstwa posiadające przynajmniej:  
A/ 15 h GO   B/ 5 ha GO  C/ 100 ha UR   D/ 30 ha UR  

 
42. Miarą zmiany wielkości popytu na dany produkt X wywołanej zmianą ceny produktu substytucyjnego Y 

jest: 
A/ dochodowa elastyczność popytu   C/ mieszana elastyczność popytu 
B/ cenowa elastyczność popytu    D/ substytucyjna elastyczność popytu 

 
43. Która z wymienionych par to dobra niezależne: 

A/ masło i margaryna   B/ samochód i benzyna   C/ pomarańcza i mandarynka       D/ rower i rampa 
 
44. Koszty ponoszone w gospodarstwie na zakup materiału siewnego i sadzeniaków oraz paliw to koszty: 

A/ osobowe  B/ materiałowe    C/ alternatywne   D/ stałe 
 
45. Obecnie, tworzeniem oraz poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych zajmuje się: 

A/ Agencja Rynku Rolnego    C/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
B/ Agencja Nieruchomości Rolnych  D/ Agencja Modernizacji Gospodarstw Rolnych  

 
46. Silne bariery wejścia na rynek opanowany przez kilku producentów występują w: 

A/ konkurencji monopolistycznej        B/ oligopolu  C/ konkurencji doskonałej D/ monopolu  
 
47. Proces długotrwałego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce to: 

A/ inflacja    B/ stagflacja    C/ slumpflacja     D/ deflacja 
 
48. Obowiązkowe dostawy żywności na rzecz państwa to: 

A/ import    B/ eksport    C/ kontyngent    D/ darowizna 
 

49. Oficjalnym hymnem Unii Europejskiej jest: 
A/ „Oda do miłości”        B/ „Oda do wolności”         C/ „Oda do radości”       D/ „Oda do narodów” 



50. Wyznaczenie silnych i mocnych stron przedsiębiorstwa jest częścią: 
A/ planowania strategicznego         C/ marketingu mix       
B/ planowania operacyjnego         D/ analizy SWOT 

 
51. Pieniądz jako środek wymiany powinien być: 

A/ łatwo przenośny    C/ trudny do podrobienia  
B/ łatwo podzielny     D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są prawidłowe 

 
52. Skrót ROA oznacza: 

A/ wskaźnik płynności bieżącej  C/ podatek od osób prawnych 
B/ podatek od towarów i usług  D/ wskaźnik rentowności aktywów 

  
53. W gminach wiejskich wójt jest: 

A/ wybierany przez ogół mieszkańców gminy 
B/ mianowany przez wojewodę spośród radnych danej gminy 
C/ wybierany przez Radę Gminy 
D/ mianowany przez przewodniczącego Rady Gminy 

 
54. Proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej to tzw.: 

A/ Outsorcing         B/ Brexit   C/ Break up        D/ Outdoor 
 

55. Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w krajach UE są obecnie: 
A/ opłaty wyrównawcze   C) płatności bezpośrednie 
B/ subsydia wyrównawcze   D) ceny administracyjne 

 
56. Koszty bezpośrednie w gospodarstwie sadowniczym obejmują m.in.: 

A/ koszty nawozów mineralnych i pestycydów C/ wynagrodzenie traktorzysty i podatek rolny 
B/ podatek VAT i amortyzację opryskiwacza D/ wszystkie odpowiedzi A, B i C są poprawne 
 

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

58. 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 
 

59. Do stada podstawowego zaliczymy:  
A/ bukaty    B/ krowy   C/ opasy   D/ cielęta 
 

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


