
 XLIV 2020/2021 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

Eliminacje okręgowe 2020/2021 

Blok: Agrobiznes 

 
1. Do mierzenia zmiany popytu na mandarynki wywołanego zmianą ceny pomarańczy służy wskaźnik 

elastyczności: 

A/ cenowej popytu  B/ dochodowej popytu   C/ krzyżowej popytu          D/ rozłącznej popytu 

 

2. Kategoria „dochód z gospodarstwa rolnego” stanowi opłatę za zaangażowanie w gospodarstwie 

A/ pracy własnej  B/ ziemi własnej C/ kapitału własnego  D/ odpowiedzi A+B+C 

 

3. Sytuacja, w której konsument maksymalizuje swoją użyteczność (osiąga maksymalne korzyści z 

konsumpcji) przy danym poziomie dochodu i cenach rynkowych nabywanych dóbr to tzw.: 

A/ optimum konsumenta  C/ użyteczność krańcowa konsumenta 

B/ równowaga rynkowa  D/ maksymalna użyteczność konsumenta 

 

4. Przedstawiona na wykresie obok zmiana położenia linii budżetowej                        

spowodowana została:  

A/ zmianą dochodu konsumenta C/ zmianą ceny dobra B 

B/ zmianą ceny dobra A  D/ zmianą ceny dobra A i B 

 

5. Porozumienie monopolistyczne jest zawsze korzystne dla:   

A/ konsumentów       C/ firm uczestniczących w porozumieniu  

B/ uczestników porozumienia i konsumentów   D/ konkurencji 

 

6. Dyskontowanie: 

A/ jest czynnością wykonywaną, aby określić dzisiejszą wartość kwoty z przyszłości 

B/ jest czynnością wykonywaną, aby określić przyszłą wartość kwoty teraźniejszej 

C/ prowadzi do wyniku takiego samego, jak w przypadku kapitalizacji 

D/ oznacza powiększenie kapitału o odsetki 

 

7. Efekt ...... powstaje pod wpływem chęci wyróżnienia się części konsumentów z ogółu nabywców poprzez 

odmienne postępowanie polegające na ograniczaniu zakupu danego dobra: 

A/ snobizmu     B/ Veblena        C/ Giffena   D/ snoba 

 

8. Do kosztów zmiennych przedsiębiorstwa zaliczamy m.in.: 

A/ koszty wynagrodzeń pracowników nieopłaconych, raty kredytów, zapłacone czynsze dzierżawne 

B/ raty kredytów, wynagrodzenia pracowników najemnych, zapłacone ubezpieczenie hali produkcyjnej 

C/ koszty materiałów, koszty usług obcych, wynagrodzenia pracowników najemnych 

D/ amortyzację maszyn i samochodów ciężarowych, paliwo, części zamienne 

 

9. Proces unowocześniania przedsiębiorstwa mający poprawić efektywność jego funkcjonowania to: 

A/ mechanizacja  B/ modernizacja  C/ dywestycje   D/ nowelizacja 

 

10. Koszt zakupu 5 litrów Chwastoxu D w produkcji pszenicy ozimej zaliczymy do kosztów: 

A/ stałych   B/ pośrednich  C/ bezpośrednich  D/ jednostkowych 

 

11. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które wpłacają do budżetu UE więcej niż z niego otrzymują to: 

A/ płatnicy zrzeszeni B/ płatnicy netto C/ płatnicy nadzwyczajni  D/ płatnicy brutto 

 

12. Podatek rolny w gospodarstwie rodzinnym to przykład: 

A/ kosztu zmiennego B/podatku majątkowego C/ opłaty gminnej D/ podatku dochodowego 

 

13. Instrument przedstawiający wszystkie kombinacje spożywanych dóbr, które dostarczają konsumentowi 

takiej samej satysfakcji to: 

A/ krzywa obojętności B/ linia ograniczeń budżetowych      C/ krzywa Knighta       D/ krzywa użyteczności 

 

14. Proces, w wyniku którego następuje przekazanie gospodarstwa rolnego następcy nazywamy: 

A/ intercyzą  B/ sukcesją   C/ sprzedażą   D/ modernizacją 

 



15. Pracownikiem działu public relations będzie najprawdopodobniej: 

A/ inżynier produkcji B/sprzedawca   C/ finansista   D/ rzecznik prasowy 

 

16. 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 i C są poprawne 

 

17. W wyniku wystąpienia pandemii Covid-19 w 2020 r. wielkość PKB ukształtowała się na poziomie niższym 

niż w 2019 r. o ok.: 

A/ 7,5%  B/ 5,4% C/ 2,8% D/ 0,8% 

 

18. Kombinację dwóch dób zapewniającą konsumentowi maksymalną 

osiągalną użyteczność, przedstawia sytuacja w punkcie: 

A/ D i F  B/ A  C/ A, D i F  D/ A i G 

 

19. W tzw. "krótkim okresie czasu", wzrost wielkości produkcji 

przedsiębiorstwa prowadzi do: 

A/ zmniejszenia całkowitych kosztów zmiennych  C/ zmniejszenia kosztów całkowitych 

B/ zmniejszenia przeciętnych kosztów stałych  D/ wzrostu całkowitych kosztów stałych 

 

20. Postawa odzwierciedlająca potrzebę zakupu przez część konsumentów danego dobra tylko dlatego,  

aby być utożsamianym z innymi konsumentami nazywamy: 

A/ paradoksem snobizmu      B/ efektem wilczego pędu      C/ efektem naśladownictwa    D/ efektem mody  

 

21. Popyt na biżuterię i wycieczki egzotyczne jest: 

A/ mało elastyczny       B/ proporcjonalny       C/ doskonale elastyczny          D/ sztywny 

 

22. Prowadzisz firmę usługową. W ubiegłym roku całkowity utarg  wyniósł 350 000 zł, a koszty bezpośrednie 

wyniosły 180 000 zł. Stopa procentowa wynosiła 10%. Gdybyś zdecydował się podjąć pracę zarobkową w 

innej firmie, zarobiłbyś w ciągu roku 88 000 zł. Wskaż wysokość kosztów alternatywnych: 

A/ 8 800 zł   B/ 88 000 zł   C/ 35 000         D/ 180 000 

 

23. Przykładem integracji poziomej w agrobiznesie jest: 

A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem chmielu a browarem 

B/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem warzyw a restauratorem 

C/ wykupienie przez producenta mleka udziału w spółdzielni mleczarskiej 

D/ tworzenie grupy producentów trzody chlewnej 

 

24. Składnikami majątku obrotowego są m.in.: 

A/ środki pieniężne w kasie, zapasy materiałów, wartości niematerialne i prawne 

B/ środki pieniężne na rachunku bankowym, zapasy towarów, maszyny 

C/ środki pieniężne w kasie, należności krótkoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

D/ środki pieniężne na rachunku bankowym, należności krótkoterminowe, zapasy produktów 

 

25. Wykorzystując dane zawartych w tabeli wskaż,  ile wynosi 

koszt krańcowy: 

A/ 16  C/ 0,5 

B/ 3,29  D/ 2,5    

 

26. Praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez 

własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej 

dziedzinie to tzw.: 

A/ benchmarking    B/ know-how    C/ plagiat  D/ public relations 

 

27. Które z zestawień zawiera prawidłowo obliczoną strukturę użytków rolnych: 

A/ GO 70%, TUZ 20%, sady 8%, lasy 2%  C/ łąki 70%, TUZ 20%, plantacje trwałe 10% 

B/ GO 70%, TUZ 30%    D/ UR 90%, lasy 5%, rowy i pozostałe grunty 5% 

 



28. Ukształtowanie gospodarstwa, w tym przestrzenne rozmieszczenie pól w gospodarstwie to: 

A/ rozkład gospodarstwa    C/ rozłóg gospodarstwa 

B/ kompleks przestrzeni produkcyjnej   D/ wystawa rolniczo-produkcyjna gospodarstwa 

 

29. Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji: 

A/ czynnika produkcji    B/ środka wymiany      C/ środka płatniczego D/ jednostki obrachunkowej 

 

30. Gospodarstwo rolne o powierzchni 105 000 m2 zajmuje powierzchnię: 

A/ 1050 ha  B/ 105 ha    C/ 10,5 ha   D/ 1,05 ha 

 

31. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi: 

A/ 5 000 zł   B/ 50 000 zł   C/ 1 000 zł  D/ 100 000 zł 

 

32. W spółdzielni rolniczej decyzję o podziale nadwyżki podejmuje: 

A/ rada nadzorcza  B/ członkowie założyciele           C/ walne zgromadzenie         D/ zarząd spółdzielni 

 

33. Rynek na którym występuje stała nadwyżka popytu nad podażą określany jest jako: 

A/ rynek nabywcy  B/ rynek sprzedawcy  C/ rynek popytowy           D/ rynek konsumenta 

 

34. Dochód z gospodarstwa rolnego: 

A/ zawsze jest wartością dodatnią  C/ może być niższy niż wartość uzyskanych płatności obszarowych 

B/ zawsze jest wartością ujemną  D/ zawsze jest wyższy niż wartość uzyskanych płatności obszarowych 

 

35. W gospodarstwie rolniczym prowadzącym produkcję tryków zużywane będą przede wszystkim: 

A/ pasze stosowane w żywieniu bydła C/ specjalistyczne nawozy warzywnicze 

B/ pasze stosowane w żywieniu owiec D/ pestycydy i herbicydy 

 

36. Produkcja zbóż ozimych stanowi przykład: 

A/ działu gospodarstwa  B/ gałęzi produkcji C/ działalności produkcyjnej  D/ segmentu gospodarstwa 

 

37. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce według danych ARiMR wynosi obecnie ok.: 

A/ 6 ha UR   B/ 11 ha UR  C/ 16 ha UR    D/ 21 ha UR  

 

38. Do pomiaru i porównywania nakładów pracy w rolnictwie wykorzystuje się kategorię: 

A/ AWU/ha UR  B/ SO/ha UR  C/ DJP / ha UR   D/AWU/FWU 

 

39. Podstawowe czynniki produkcji według klasycznej teorii ekonomii to: 

A/ ziemia, praca, kapitał     C/ kapitał ludzki i środki produkcji 

B/ ziemia, pieniądze, maszyny    D/ praca uprzedmiotowiona, kapitał i pieniądze 

 

40. Rolnik ryczałtowy, aby obliczyć wysokość podatku VAT, który odprowadza do urzędu skarbowego (US):  

A/ odejmuje od VAT naliczonego VAT należny  C/ dodaje VAT należny i VAT naliczony 

B/ odejmuje od VAT należnego VAT naliczony  D/ nie rozlicza się z US z tytułu VAT 

 

41. Szacuje się, że obecnie udział rolnictwa w polskim PKB wynosi ok. 

A/ 1%    B/ 3%   C/ 6%    D/ 8% 

 

42. Kategoria „dochodu rolniczego brutto” oznacza dochód rolniczy netto powiększony o: 

A/ podatek dochodowy  B/ podatek VAT C/ dochody nierolnicze  D/ amortyzację 

 

43. Wysokość stawek podatku rolnego uzależniona jest m.in. od: 

A/ jakości ziemi i cen żyta  C/ wielkości gospodarstwa i uzyskiwanego dochodu z ha  

B/ kursu euro do złotówki   D/ uzyskiwanego dochodu i liczby osób pracujących w gospodarstwie    

 

44. 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    C/ 5,82    D/ 5,71 zł 

 

45. Wielkość zasobów ziemi rolnej (UR) w Polsce przypadająca średnio na 1 mieszkańca to ok.: 
A/ 0,38 ha   B/ 0,51 ha   C/ 0,80 ha   D/ 1,11 ha 



 

46. Wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na 

terytorium naszego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem przedstawia: 

A/ PKB   B/ DN    C/ PNB   D/ PKB per cpita 

 

47. Kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i 

całoroczne atrakcje wpisuje się w kampanię MRiRW pod nazwą: 

A/ Agroturystyka +  B/ Odpoczywaj na wsi  C/ Wiejskie jest piękne            D/ Wieś jest ok 

 

48. Kwota wolna od podatku dla żywności sprzedawanej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego 

(sprzedaży bezpośredniej) wynosi obecnie: 

A/ 10 000 zł  B/ 20 000 zł   C/ 40 000 zł                    D/ 100 000 zł 

 

49. Pomoc związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej przez młodych rolników 

(tzw. premia dla młodego rolnika) wynosi: 
A/ 100 000 zł  B/ 150 000 zł   C/ 200 000 zł                    D/ 250 000 zł 

 

50. Do instrumentów wsparcia PROW 2014-2020 nie zalicza się: 

A/ restrukturyzacji małych gospodarstw   C/ rent strukturalnych 

B/ modernizacji gospodarstw rolnych   D/ tworzenia grup i organizacji producentów 
 

51. Limit zwrotu podatku akcyzowego za zakup paliwa rolniczego (oleju napędowego) wynosi w 2021 

r.: 
A/ 30 zł/ha UR  B/ 86 zł/ha UR   C/ 100 zł/1 DJP                    D/ 100 zł/ha UR 

 

52. ASF to skrót oznaczający: 
A/ Stowarzyszenie Farmerów USA    C/ Chorobę zakaźną u świń 

B/ Międzynarodową Organizację Handlu Rolnego  D/ Nowy Fundusz Wsparcia Agrobiznesu UE 

 

53. Pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed 

kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, to: 

A/  tarcza antykryzysowa  B/ Program „Za życiem” C/ Program „Polska 2025” D/ lockdown 
 

54. Liczba beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce wynosi ok.: 
A/ 800 tys.   B/ 1,1 mln   C/ 1,3 mln   D/ 1,8 mln 

 

55. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników (emerytalno-rentowe, chorobowe, 

wypadkowe, macierzyńskie) użytkujących gospodarstwa o powierzchni do 50 ha wynosiła w 

pierwszych miesiącach 2021 r. ok.  
A/  140 zł/miesiąc  B/ 420 zł/miesiąc  C/ 940 zł. miesiąc  D/ 1350 zł/miesiąc 

 

56. Rolnik rozliczający się na zasadach ogólnych z tytułu podatku VAT, do wytworzonego  

w gospodarstwie i sprzedawanego ziarna pszenicy doliczy podatek VAT według stawki:  
A/  3%   B/ 5%    C/ 8%    D/ 23% 

 

57. Średnia cena żyta stanowiąca podstawę naliczania podatku rolnego w 2021 r. według komunikatu 

Prezesa GUS wynosi ok.: 
A/ 50 zł/dt   B/ 59 zł/dt   C/ 65 zł/dt  D/ 72 zł/dt 

 

58. Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych w Polsce to ok.: 
A/ 800 tys. ha  B/ 2 mln ha   C/ 3,2 mln ha  D/ 7,0 mln ha 

 

59. Przeciętne ceny skupu mleka w Polsce w 2020 r. kształtowały się na poziomie ok.: 
A/ 0,85 zł/kg  B/ 1,00 zł/kg   C/ 1,30 zł/kg   D/ 1,50 zł/kg 

 

60. Koszty czynników zewnętrznych według metodologii FADN to: 
A/ koszty usług obcych, ubezpieczeń społecznych, energii    C/ wydatki na sadzonki, paliwa i energię 

B/ odsetki od kredytów, czynsze dzierżawne, opłata pracy obcej  D/ m.in. koszty zakupu pasz i nawozów 


