
 XLIV 2020/2021 edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

Eliminacje centralne 2020/2021 

Blok: Agrobiznes 

 

1. W gospodarstwie specjalistycznym zajmującym się hodowlą opasów zużywane będą pasze stosowane przede 

wszystkim w żywieniu: 

A/ bydła    B/ królików   C/ trzody chlewnej  D/ owiec 

2. Pogłowie zwierząt wyrażone w sztukach dużych na 100 ha UR to: 

A/ obsada inwentarza żywego  B/ struktura inwentarza  C/ struktura stada D/ stado podstawowe 

3. Które z wymienionych środków produkcji są środkami trwałymi: 

A/ jałówki i knury         B/ plantacja borówek  C/ tuczniki, jagnięta  D/ środki ochrony roślin 

4. W gospodarstwie rolniczym prowadzącym wyłącznie produkcję trzody chlewnej występować będą:  

A/ prosięta, maciorki hodowlane, tryki   C/ prosięta, warchlaki, lochy, knury   

B/ loszki, warchlaki, skopy, buhajki    D/ prosięta, loszki, tryki, knurki 

5. Nieruchomość rolna o powierzchni 32,5 ha zajmuje: 

A/ 3,25 km2   B/ 32,5 km2   C/32 500 m2  D/ 325 000 m2 

6. Grupa producentów trzody chlewnej to przejaw:  

A/ koncentracji kapitału  B/ koncentracji ziemi     C/ integracji pionowej D/ integracji poziomej 

7. Najbardziej prawdopodobna kolejność zbioru roślin uprawnych w trakcie roku kalendarzowego to: 

A/ jęczmień oz., pszenica oz., kukurydza na ziarno  C/ kapusta pastewna, ziemniaki późne, rzepak 

B/ ziemniaki wczesne, kukurydza na ziarno, owies  D/ buraki cukrowe, wczesne ziemniaki, jęczmień oz. 

8. Ceny rzepaku w pierwszym kwartale 2021 roku kształtowały się na poziomie ok.: 

A/ 800 zł/t   B/ 1000 zł/t   C/ 1300 zł/t   D/ 2000 zł/t 

9. Rolnictwo, w którym stosuje się metody uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu 

naturalnych substancji i procesów nazywa się powszechnie: 

A/ rolnictwem konwencjonalnym   C/ rolnictwem ekologicznym 

B/ rolnictwem alternatywnym   D/ rolnictwem zintegrowanym 

10. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 r. należy/należało złożyć w terminie: 

A/ do 30 marca   B/ do 17 maja 2021 r.  C/ do 30 maja  D/ do 30 czerwca 

11. W strukturze zasiewów w Polsce: 

A/ zmniejsza się udział ziemniaków, a wzrasta udział kukurydzy i rzepaku 

B/ blisko połowę stanowią zboża 
C/ dominują zboża i lasy 

D/ sady mają większy udział niż łąki i pastwiska 

12. Średni udój mleka od 1 krowy w Polsce kształtuje się obecnie na poziomie ok. 

A/ 3000-3500 kg  B/ 4000-4500 kg  C/ 5000-5500 kg  D/ ponad 7000 kg 

13. Kategoria dochodu rolniczego brutto oznacza dochód rolniczy netto powiększony o: 

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

14. Dochody parytetowe w rolnictwie to: 

A/ dochody przeliczane na cenę żyta    

B/ dochody pochodzące z działalności pozarolniczej  

C/ suma dochodów wszystkich członków rodziny rolnika 
D/ dochody kształtujące się na podobnym poziomie jak dochody innych grup pracowniczych 

15. Produkcja końcowa brutto to: 

A/ produkcja towarowa pomniejszona o obrót wewnętrzny 
B/ produkcja globalna pomniejszona o nakłady rolnicze z zakupu 

C/ produkcja towarowa pomniejszona o nakłady pracy najemnej i własnej 

D/ produkcja globalna pomniejszona o tzw. obrót wewnętrzny 

16. 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 

 



17. Do tzw.  kosztów czynników zewnętrznych według systemu FADN zaliczamy m.in.: 

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

B/ raty kredytów, wynagrodzenia pracowników najemnych, zapłacone czynsze dzierżawne 

C/ koszty środków produkcji z zakupu, koszty usług obcych, wynagrodzenia pracowników najemnych 

D/ wynagrodzenia pracowników najemnych, koszty dzierżawy ziemi, odsetki od kredytów 

18. Dźwignia operacyjna informuje: 

A/ jak zmieni się zysk operacyjny po zmianie marży 

B/ jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu kosztów przeciętnych 
C/ jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu sprzedaży 

D/ jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu zadłużenia 

19. 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 przeciętnych kosztów stałych z krzywą kosztów krańcowych 

D/ krzywej kosztów krańcowych z krzywą przeciętnych kosztów całkowitych 

20. Analizując funkcję produkcji zauważamy, że: 

A/ od momentu osiągnięcia przez produkt całkowity maksimum, produkt przeciętny spada 

B/ gdy produkt całkowity osiąga maksimum, produkt krańcowy osiąga wartość równą zero 
C/ produkt przeciętny osiąga wcześniej maksimum niż produkt krańcowy 

D/ produkt krańcowy nigdy nie jest wyższy od produktu przeciętnego 

21. Wartościowe zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa sporządzone na konkretny dzień to: 

A/ cash flow B/ rachunek zysków i strat C/ rachunek wyników            D/ bilans przedsiębiorstwa 

22. 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, zobowiązania krótkoterminowe 

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

23. W spółce akcyjnej ostateczną decyzję o podziale zysku netto podejmuje: 

A/ rada nadzorcza spółki  C/ konwent udziałowców 

B/ zarząd spółki   D/ walne zgromadzenie akcjonariuszy 

24. Minimalna wartość kapitału założycielskiego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi: 

A/ 5 000 zł  B/ 50 000 zł  C/500 000 zł         D/ nie ma takiego wymogu 

25. Papier wartościowy, który poświadcza istnienie zobowiązania emitenta wobec aktualnego jego właściciela to: 

A/ akcja    B/ obligacja   C/ opcja  D/licencja 

26. Majątek spółdzielni jest własnością:  

A/ zarządu spółdzielni  B/ członków spółdzielni   C/ państwa  D/ prezesa spółdzielni 

27. Popyt na ziemniaki, mąkę i kaszę jest: 

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

28. Wzrost rozmiarów popytu na dane dobro X nastąpi najprawdopodobniej wówczas, gdy: 

A/ wzrosną dochody konsumentów    C/ zmienią się koszty produkcji 

B/ wzrośnie cena dobra X     D/ zwiększy się stawka podatku VAT na dobro X 

29. Zgodnie z teorią ekonomii spadek ceny pomarańczy powinien spowodować 

A/ wzrost popytu na sok pomarańczowy  C/ spadek popytu na grapefruity 

B/ spadek popytu na pomarańcze   D/ wzrost popytu na sok porzeczkowy 

30. Derekrutacja oznacza: 

A/ działania dyrekcji do ograniczenia kosztów rekrutacji  

B/ proces zmierzający do ograniczenia liczby pracowników 

C/ proces wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze 
D/ wstępną fazę rekrutacji na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa 

31. Sytuacja,gdy rząd wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców ze względu na szczególne 

ryzyko określana jest jako: 

A/ terms of trade  B/ lockdown   C/ dezmigracja   D/ brexit 



32. Jeżeli cena detaliczna każdego z niżej wymienionych dóbr zmniejszy się o 20%, to na które z tych dóbr popyt 

wzrośnie najbardziej w ujęciu względnym (%) 

A/ mąka pszenna  B/ leki przeciwbólowe  C/ sól kuchenna       D/szynka tradycyjna 

33. Aktualnie pracom Rady Unii Europejskiej przewodniczy: 

A/ Polska   B/Niemcy    C/ Portugalia  D/Włochy 

34. Sytuacja, gdy wzrostowi ceny danego dobra towarzyszy spadek zainteresowania tym dobrem ze strony 

potencjalnych nabywców jest przykładem działania: 

A/ prawa popytu   C/ tzw. paradoksu spekulacyjnego  
B/ prawa Engla   D/ tzw. paradoksu Giffena 

35. W związku z mającą miejsce pandemią Covid -19, nastąpiło zmniejszenie dochodów firm zajmujących się 

usługami: 

A/ turystycznymi      C/ fryzjerskimi 

B/ gastronomicznymi   D/ wszystkich branż wymienionych w A, B i C 

36. W skład Unii Europejskiej wchodzą obecnie m.in. takie kraje jak: 

A/ Niemcy, Szwajcaria, Słowacja, Chorwacja C/ Szwecja, Irlandia, Holandia, Hiszpania 
B/ Wielka Brytania, Francja, Belgia, Portugalia D/ Włochy, Irlandia Północna, Czechy, Finlandia 

37. 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 

38. Wysokość tzw. jednolitej płatności obszarowej wypłacanej rolnikom w 2020 roku wynosiła: 

A/ < 500 zł/ha    B/500-1000 zł/ha  C/1000-1500 zł/ha  D/ >1500 zł/ha 

39. Wysokość premii dla młodych rolników wypłacana osobom, które poraz pierwszy obejmowały gospodarstwo 

rolne oraz spełniały odpowiednie warunki, mogła w latach 2014-2020 wynosić maksymalnie do: 

A/ 50 000 zł  B/ 100 000 zł   C/ 150 000 zł   D/ 200 000 zł 

40. Instytucją rozpatrującą wnioski o tzw. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne jest: 

A/ KOWR   B/ ARiMR               C/ NFOŚiGW   D/ BOŚ 

41. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego mierzy się obecnie: 

A/ powierzchnią gospodarstwa i obsadą zwierząt    C/ wysokością standardowej produkcji   
B/ wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej  D/ dochodem rolniczym brutto 

42. Ogół narzędzi oraz działań podejmowanych na terenie placówki handlowej w celu wypromowania konkretnej 

marki lub produktu i przekonania klienta do ich zakupu, w tym odpowiednie eksponowanie produktu na 

terenie sklepu to: 

A/ merchandising   B/ promocja bezpośrednia  C/ reklama           D/ benchmarking 

43. 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. 

44. Różnica pomiędzy eksportem a importem danego państwa to: 

A/ bilans płatniczy  B/ bilans handlowy       C/ deficyt budżetowy        D/ saldo obrotów kapitałowych 

45. Funkcja tezauryzacji 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 

46. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, zadłużenie sektora finansów publicznych nie może przekroczyć  

… wartości rocznego PKB: 

A/ 40%    B/ 50%    C/ 60%     D/ 70% 

47. Cechą rolnictwa krajów słabo rozwiniętych jest m.in.: 

A/ wysoki udział rolnictwa w tworzeniu PKB            C/ niski udział rolnictwa w tworzeniu PKB  

B/  niski odsetek mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie  D/ żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

 
 



48. Wprowadzenie cła na dane dobro jest korzystne dla: 

A/ konsumentów       

B/ producentów krajowych tego dobra i rządu  

C/ importerów tego dobra i rządu 

D/ importerów i zagranicznych producentów danego dobra 

49. Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala:  

A/ Prezes Narodowego Banku Polskiego    C/ Rada Polityki Pieniężnej 

B/ Minister Finansów     D/ Prezes Giełdy Papierów Wartościowych 

50. Jeżeli nastąpi wzrost stopy inflacji to: 

A/ zmniejszą się  dochody realne     

B/ zmniejszą się dochodu nominalne    
C/ zwiększą się oszczędności gospodarstw domowych 

D/ wzrosną inwestycje przedsiębiorstw 

51. 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 

52. Naturalna stopa bezrobocia wynosi ok.: 

A/ 0%  B/ 3-5 %   C/ 8-9%   D/12-15% 

53. Zasada równowagi budżetowej zakłada: 

A/ przygotowanie budżetu państwa na okres 1 roku         

B/ ujęcie dochodów państwa w jednym dokumencie        

C/ zrównanie wydatków państwa z dochodami budżetowymi 

D/ wykonanie budżetu zgodnie z przepisami prawa 

54. Za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych przyjmuje się 1 ha gruntów: 

A/ klasy I  B/ klasy IIIa   C/ klasy IIIb     D/ klasy IV 

55. Wskaż prawdziwe stwierdzenie: 

A/ rolnik uprawiający buraki cukrowe płaci z tego tytułu podatek dochodowy   

B/ tzw. rolnik ryczałtowy sprzedając ziemniaki ma obowiązek wystawić kupującemu fakturę VAT RR 

C/ rolnik nabywając środki ochrony roślin płaci w ich cenie podatek VAT 

D/ rolnik płacący podatek dochodowy od  hodowli 100 szt. gęsi zwolniony jest z podatku rolnego 

56. Głównym źródłem dochodów budżetowych państwa są: 

A/ podatki dochodowe i podatki pośrednie    

B/ wpływy ze spadków i darowizn na rzecz państwa   
C/ kredyty zaciągane przez państwo w bankach 

D/ cła i opłaty z tytułu udzielonych koncesji 

57. Podatek rolny w gospodarstwie rodzinnym w przeliczeniu na 1 ha UR to: 

A/ koszt zmienny  B/ koszt specjalny  C/ koszt alternatywny  D/  koszty stały 

58. Brand manager jest odpowiedzialny za: 

A/ opracowanie kampanii promocyjnej firmy   C/ kreowania marki produktu 

B/ politykę dystrybucji      D/ wprowadzenie nowych produktów na rynek  

59. Przedsiębiorstwo, które rozszerza swoją działalność o produkcję wyrobów substytucyjnych, stosuje strategię: 

A/ dywersyfikacji poziomej    C/ dywersyfikacji pionowej wstecz 

B/ dywersyfikacji pionowej w przód  D/ integracji pionowej 

60. Istotę koncepcji marketingu stanowi: 

A/ sprzedaż wytworzonych produktów po jak najwyższych cenach 

B/ jak najlepsze zaspakajanie potrzeb nabywców w sposób korzystny dla firmy 
C/ zwiększanie dynamiki eksportu 

D/ maksymalizacja skali sprzedaży 

 

 

 

 
 


