
 XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

Eliminacje okręgowe 2021/2022 

Blok: Agrobiznes 

 
1. Odpłatną wymianę dóbr i usług pomiędzy partnerami mającymi stałe siedziby poza granicami kraju 

nazywamy: 

A/ handlem   B/ sprzedażą   C/ sprzedażą   D/ wymianą  

     zagranicznym        bezpośrednią        konkurencyjną         towarową 

 

2. Kształtowanie stosunków społecznych danego podmiotu z jego otoczeniem w celu poprawy wizerunku to 

tzw.: 

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

 

3. Kategoria „dochód z gospodarstwa rolnego” nie zawiera już w sobie opłaty za wykorzystywane w procesie 

produkcji: 
A/ pracę własną  B/ ziemię własną  C/ kapitał własny D/ pracę najemną 

   

4. Przesunięciepołożenia linii budżetowej z pozycji L0 równolegle w prawo do pozycji L1 zostało wywołane: 

A/ wzrostem dochodu konsumenta    C/ spadkiem ceny dobra B  

B/ wzrostem ceny dobra A     D/ spadkiem dochodu konsumenta 

 

5. Cechą charakterystyczną dóbr ……. jest zerowy koszt korzystania z nich: 

A/ komplementarnych  B/ publicznych   C/ popularnych    D/ bezpośrednich 

 

6. System społeczno-gospodarczy funkcjonujący w takich wysoko rozwiniętych krajach jak Stany 

Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Szwajcaria to system: 

A/ rynkowy   B/ federalny    C/ planowany   D/ instytucjonalny  

 

7. Zdolność zaspokajania przez dane dobro konkretnej potrzeby konsumenta to tzw.: 

A/ przydatność dobra  B/ wartość użytkowa dobra C/ potrzeba dobra D/ odpowiedzi A+B+C 

 

8. Ze względu na kryterium czynników produkcji rynek można podzielić na:  

A/ rynek pracy i rynek finansowy    C/ rynek pieniężny i rynek kapitałowy 

B/ rynek ziemi, rynek pracy i rynek dóbr produkcyjnych D/ rynek zasobów naturalnych i rynek finansowy 

 

9. W sytuacji, gdy w warunkach wojny, kryzysu lub niestabilności gospodarczej obserwowany jest wzrost cen 

chleba, któremu towarzyszy wzrost popytu na chleb, należy mówić o działaniu:  

A/ prawa Kinga  B/ paradoksu Giffena C/ popytu odwróconego D/ krzywej Laffera 

 

10. Po obniżce ceny z 1000 zł do 900 zł, sprzedaż zmywarek wzrosła o 20 szt. Wiedząc, że współczynnik 

elastyczności cenowej popytu wynosi -4, wielkość sprzedaży po obniżce ceny wynosi: 

A/ 50 szt.   B 70 szt.    C/  200 szt.   D/ 800 szt 

. 

11. Przykładem wydatków nie będących dla przedsiębiorstwa kosztami w momencie ich ponoszenia są: 

A/ amortyzacja, zakup materiałów i surowców     C/ spłata raty kredytu, zakup środka trwałego 

B/ zapłata czynszu dzierżawnego i wynagrodzenia  D/ premie dla pracowników i zakup paliw 

   

12. Kluczowymi determinantami kształtującymi popyt na dane dobro są: 

A/ ceny dóbr komplementarnych, liczba i struktura konsumentów 

B/ ceny dóbr substytucyjnych, wielkość produkcji, dochody konsumentów 

C/ ceny dóbr normalnych, preferencje konsumentów, ceny surowców potrzebnych do jego wytworzenia 

D/ ceny energii, dochody konsumentów i ich preferencje, limity produkcyjne wprowadzone przez państwo 

 

13. Wielkość produkcji przypadająca na jedną jednostkę czynnika zmiennego (np. na 1 zatrudnionego) to: 

A/ produkt przeciętny B/ produkt krańcowy   C/ produkcja zmienna  D/ funkcja produkcji 

 

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

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

 



15. Wysokość otrzymywanych przez rolników płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności PROW, 

uzależniona jest od spełniania zasady wzajemnej zgodności, na którą składają się: 

A/ minimalne wielkości produkcji do których przyznawane jest wsparcie 

B/ dokumenty potwierdzające zgodę rolnika na kontraktację produkcji  

C/ normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej  

     zgodnej z ochroną środowiska   

D/ zgodne z wytycznymi UE minimalne wielkości ekonomiczne gospodarstwa od których uzależnione jest   

     przyznanie dopłaty 

 

16. Od 2003 r. płatności bezpośrednie w Unii Europejskiej: 

A/ są głównym instrumentem wsparcia rolnictwa   C/ są oddzielone od wielkości produkcji rolnej 

B/ wspierają dochody rolnicze    D/ odpowiedzi A+B+C 

 

17. Obecnie Polska eksportuje produkty rolno-spożywcze o wartości 32 mld euro rocznie. Około 80% polskiego 

eksportu rolno-spożywczego trafia na stoły konsumentów w: 

A/ krajach UE  B/ USA         C/ Rosji i Chinach  D/ Europie Środkowo-Wschodniej 

 

18. Koszt zakupu 50 kg Saletry Amonowej  zastosowanej w produkcji ziemniaków jadalnych zaliczymy do 

kosztów:  

A/ marginalnych  B/ pośrednich   C/ bezpośrednich  D/ alternatywnych 

 

19. Kurs uprawniający do użytkowania środków chemicznych i opryskiwacza: 

A/ musi posiadać każdy rolnik 

B/ musi posiadać tylko ten rolnik, który ma gospodarstwo o powierzchni powyżej 15 ha UR 

C/ musi posiadać rolnik, który opryskuje pola za pomocą profesjonalnych opryskiwaczy 

D/ nie jest obowiązkowy dla rolnika stosującego w gospodarstwie nawozy i środki ochrony roślin   

 

20. Jeżeli użytki rolne stanowią 90% powierzchni gospodarstwa, którego powierzchnia całkowita wynosi  

132 ha, to powierzchnia użytków rolnych w tym gospodarstwie wynosi: 

A/ 1 188 000 m2  B/118 000 m2   C/ 18,8 km2   D/ 11 800 m2 

 

21. Kiszenie ogórków w gospodarstwie rolnym z przeznaczeniem na sprzedaż to przykład: 

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

 

22. Wysokość podatku rolnego, jaką będzie musiał zapłacić rolnik posiadający 4 ha gruntów ornych V klasy 

bonitacyjnej będzie wynosiła:  

A/ równowartość 10 dt żyta według cen podanych przez odpowiedni komunikat Prezesa GUS   

B/ ponad 1000 zł 

C/ równowartość 25 dt żyta według cen podanych przez odpowiedni komunikat Prezesa GUS   

D/ 0 zł 

  

23. Rolnik rozliczający się na zasadach ogólnych z podatku VAT, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym:  

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

B/ odejmuje VAT należny od VAT naliczonego        D/ odejmuje VAT naliczony od podatku dochodowego 

 

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

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

 

25. Popyt na lekarstwa, wodę i inne produkty niezbędne dla zdrowia bądź życia jest: 

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

 

26. Najważniejszym organem podejmującym kluczowe decyzje w spółdzielni mleczarskiej jest: 

A/ rada nadzorcza  B/ prezes spółdzielni C/ walne zgromadzenie          D/ zarząd spółdzielni 

 

27. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wynosi brutto: 

A/ 2 800 zł   B/ 3 010 zł    C/ 3 903 zł   D/ 5 922 zł 

 

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

(tzw. premia dla młodego rolnika) wynosi: 

A/ 50 000 zł  B/ 100 000 zł   C/ 150 000 zł           D/ 250 000 zł 



29. Krzywa podaży jest funkcją: 

A/ stałą   B/ malejącą   C/ rosnącą                    D/ nie da się określić 

 

30. Ilość akcji stanowiąca o tzw. „pakiecie kontrolnym” w spółce akcyjnej zależna jest bezpośrednio od: 

A/ ceny giełdowej akcji     C/ stopnia rozproszenia akcji danej spółki 

B/ branży do której należy spółka    D/ odpowiedź A+B+C 

 

31. Przy popycie proporcjonalnym wzrost ceny wywołuje: 

A/ spadek utargu całkowitego firmy    C/ niezmienność utargu całkowitego firmy 

B/ wzrost utargu całkowitego firmy    D/ spadek kosztów stałych firmy 

 

32. Maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które może nabyć konsument przy danych dochodach  

i danych cenach obrazuje: 

A/ krzywa obojętności    B/ linia jednakowego kosztu        C/ krzywa transformacji          D/ linia budżetowa 

 

33. Koszt alternatywny to: 

A/ koszt zakupu danego dobra         C/ wartość najlepszej z niewybranych alternatyw 

B/ wartość dobra abstrakcyjnego D/ przychód ujemny 

 

34. Bezrobocie dobrowolne: 

A/ obejmuje bezrobotnych, którzy nie akceptują płacy realnej w kraju  

B/ obejmuje osoby niezdolne do pracy 

C/ powstaje na skutek zmian struktury przemysłowej gospodarki 

D/ wynika z faz cyklu koniunkturalnego i zmian aktywności gospodarki  

 

35. Pełna nazwa ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa to obecnie: 
A/ Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Naturalnych   C/ Ministerstwo Rolnictwa 

B/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi    D/ Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

 

36. Stanowisko ministra odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa obejmuje obecnie: 

A/ Henryk Kowalczyk     C/ Krzysztof Jurgiel 

B/ Władysław Kosiniak-Kamysz     D/ inna osoba niż wymienione w punktach A, B i C 

 

37. Rynek jest "miejscem": 
A/ weryfikacji społecznej przydatności produkcji   C/ wyceny dóbr  

B/ inspiracji do podejmowania nowej produkcji  D/ poprawne są odpowiedzi A, B i C 

 

38. Część zysku przedsiębiorstwa przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom to: 

A/ prawo poboru  B/ dywidenda   C/ opcja   D/ warrant 

 

39. Do składników majątku obrotowego zaliczamy: 
A/ pług obrotowy  B/ dojarkę karuzelową  C/ produkcję w toku  D/ kredyt obrotowy 

 

40. Składnikami aktywów trwałych gospodarstwa rolnego są m.in.: 

A/ ziemia, obora, ciągnik rolniczy, chmielnik 

B/ zobowiązania długoterminowe, ziemia, zapasy produktów, programy komputerowe 

C/ kombajn zbożowy, silos, przyczepa samozbierająca, stado obrotowe 

D/ samochód ciężarowy, zapasy materiałów, długoterminowe należności, wartości niematerialne i prawne 

 

41. Inflację o stałej stopie wzrostu cen nie przekraczającej 4-5% w skali roku nazywamy: 

A/ galopującą  B/ kroczącą   C/ pełzającą   D/ hiperinflacją 

 

42. Za 1000 zł można obecnie najwięcejkupić: 

A/ wapna nawozowego  B/ saletrzaku  C/ saletry amonowej  D/ mocznika 

 

43. Działania w przedsiębiorstwie polegające na planowaniu, organizowaniu, decydowaniu, motywowaniu  

i kontrolowaniu stanowią elementy składowe: 
A/ marketingu  B/ kontrolingu   C/ zarządzania   D/ przedsiębiorczości 

 

 



44. Cechą charakterystyczną kosztów stałych jest to, że: 
A/nie rosną mimo upływu czasu   

B/ występują nawet wówczas, gdy nie ma produkcji w przedsiębiorstwie  

C/ wynoszą zero, gdy produkcja przedsiębiorstwa wynosi zero 

D/ wynoszą w przybliżeniu zero 

 

45. Koszt krańcowy to inaczej: 

A/ koszt alternatywny  B/ koszt marginalny  C/ koszt graniczny    D/ koszt specjalny 

 

46.  Zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań (płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów 

towarów i usług to: 

A/płynność finansowa B/ konkurencyjność  C/ rentowność   D/ wiarygodność 

 

47. Do opisu i oceny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych wykorzystuje się obecnie: 

A/ powierzchnię gospodarstwa    C/ wartość standardowej produkcji   

B/ wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej  D/ wysokość rocznych przychodów  

 

48. Organem kompetentnym do obniżania stawek podatku rolnego na danym obszarze jest: 

A/  prezes urzędu skarbowego B/ starosta  C/ rada gminy   D/ sołtys 

 

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

A/ ARiMR  B/ Lasy Państwowe  C/ NFOŚiGW   D/ KOWR 

 

50. W skład użytków rolnych wchodzą: 

A/ grunty rolne, plantacje trwałe, łąki i bagna        C/ trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie, sady i lasy   

B/ grunty orne, odłogi, łąki i pastwiska, sady i lasy        D/ TUZ, grunty orne i plantacje wieloletnie 

 

51. Ceny rzepaku na przełomie 2021/2022 r. wynosiły ok.: 

A/ 1000-1500 zł/t  B/ 1500-2000zł/t  C/ 2000-2500 zł/t  D/ 3000-3500 zł/t 

 

52. Na koszty czynników zewnętrznych według metodologii FADN składają się m.in. wydatki na: 
A/ ubezpieczenia społeczne, podatek rolny, raty kredytu C/ doradztwo i ubezpieczenia gospodarcze 

B/ pracę obcą, odsetki od kredytów i czynsz dzierżawny D/ paliwa, nawozy, środki ochrony roślin 

 

53. Ustanowienie przez rząd ceny minimalnej na dane dobro: 

A/ następuje z reguły pod naciskiem konsumentów danego dobra 

B/ ma sens tylko wówczas, gdy cena ta ustalona zostaje powyżej poziomu zapewniającego równowagę rynkową 

C/ gwarantuje zyski wszystkim producentom danego dobra 

D/ odpowiedzi A, B oraz C są prawidłowe 

 

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

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

 

55. Czas oczekiwania na potomstwo u krów, od inseminacji do porodu wynosi ok.: 

A/ 310 dni    B/ 280 dni  C/ 250 dni  D/ 230 dni 

 

56. Uprawa dająca w warunkach Polski najwyższy średni plon ziarna z 1 ha to: 

A/ pszenica    B/ owies   C/ pszenżyto  D/ kukurydza 

 

57. Do roślin motylkowych grubonasiennych zaliczamy m.in.: 

A/ kukurydzę   B/ lucernę  C/ rzepak  D/ soję  

 

58. Wybierz grupę upraw charakteryzującą się najwyższą pracochłonnością: 

A/ zboża   B/ rzepak i rzepik  C/ okopowe  D/ łąki i pastwiska naturalne 

 

59. Wysokość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT dla rolnika ryczałtowego wynosi: 

A/ 5 %   B/ 7 %    C/ 8%   D/ 23% 

 

60. Choroba ASF największe szkody wyrządza w chowie: 

A/ bydła   B/ drobiu  C/ trzody chlewnej  D/ koni 


