
                     XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

Zawody III stopnia (centralne) 2021/2022 

Blok: Agrobiznes 

 
1. Część zysku spółki akcyjnej przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom to: 

A/ prawo poboru  B/ dochód osobisty   C/ opcja  D/ dywidenda 
 

2. W przedsiębiorstwie będącym w fazie intensywnej ekspansji,wykazywana w bilansie relacja pomiędzy 

wartością aktywów (A) i wartością pasywów (P) kształtuje się następująco: 

A/  (A) > (P)   C/ (A) = (P) 

B/  (A) < (P)    D/ możliwe są wszystkie sytuacje opisane w punktach A, B i C 
 

3. Do spółek kapitałowych zaliczane są: 
A/  spółka partnerska, spółka jawna   C/ spółka z o.o., spółka jawna 

B/ spółka akcyjna, spółka z o.o.   D/ spółka partnerska, spółka akcyjna 
 

4. Do składników majątku obrotowego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) zaliczamy: 
A/ pług obrotowy  B/ dojarkę karuzelową  C/ produkcję w toku D/ zobowiązania 
 

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

A/ ziemia, kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy, chlewnia 

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

C/ kombajn zbożowy, silos, przyczepa samozbierająca, należności krótkoterminowe 

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

6. Ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek 

i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata” to: 

A/ globalizacja  B/konkurencja  C/ policentryzm D/ rozwój zrównoważony 
 

7. Bezrobocie spowodowane przerwami w zatrudnieniu z powodu zmiany miejsca zamieszkania nazywamy 

bezrobociem: 

A/ lokalnym  B/ frykcyjnym   C/ strukturalnym  D/ ukrytym 
 

8. Inflację o stałej stopie wzrostu cen nie przekraczającej5-10% w skali roku nazywamy: 

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

9. Do sektora prywatnego zaliczamy: 

A/ przedsiębiorstwa komunalne i spółki skarbu państwa  C/ przedsiębiorstwa komunalne i fundacje 

B/ przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie   D/ spółdzielnie i spółki prawa handlowego 
 

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

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

11. Cechą charakterystyczną dla kosztów zmiennych jest to, że: 
A/zawsze rosną wraz z upływem czasu  C/ są wyższe niż koszty stałe 

B/ zmieniają się wraz z wielkością produkcji D/ występują nawet wtedy, gdy produkcja nie występuje 
 

12. Przykładem wydatku nie będącego dla przedsiębiorstwa kosztem jest: 

A/ zakup paliwa     B/ zapłata podatku rolnego C/naliczenie amortyzacji D/ zakup środka trwałego  
 

13. Koszt marginalny to inaczej: 

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

14. Koszty zmienne gospodarstwa produkującego mleko obejmują wydatki ponoszone m.in. na: 

A/ inseminację  B/ ubezpieczenie budynków  C/ amortyzację  D/ podatek rolny 
 

15. Zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań oraz do dokonywania zakupów towarów  

i usług to: 

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

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

A/  wójt   B/ rada gminy   C/ starosta   D/ sołtys 
 

17. Prawidłowość mówiąca, że wraz ze wzrostem dochodów konsumentów (ceteris paribus) zmniejszasię 

procentowy udział wydatków na żywność opisujetzw.: 

A/ prawo Engla  B/ prawo Giffena C/ prawo popytu  D/ nie ma takiej prawidłowości 
  

  



18. Jeżeli cena detaliczna każdego z niżej wymienionych dóbr zwiększy się o 20%, to w przypadku którego z tych 

dóbr reakcja popytu (% spadek popytu) będzie największa?: 

A/ sól kuchenna  B/ środki opatrunkowe    C/ szynka tradycyjna  D/chleb pszenno-żytni 
 

19. Wskaźnik mieszanej elastyczności popytu dla dóbr substytucyjnych przyjmuje wartości z przedziału: 

A/ (-∞, 0)    B/ (0, +∞)    C/ (-1, 0)    D/ (-1, 1) 
 

20. Popyt na produkty rolno-spożywcze jest: 

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

21. Obserwowane w ostatnich miesiącach wzrosty popytu na niektóre produkty spożywcze (np. makarony, olej 

słonecznikowy, konserwy) to przede wszystkim przejaw funkcjonowania tzw.: 

A/ prawaEngla B/ paradoksu spekulacyjnego  C/ paradoksuVeblena       D/ paradoksem Giffena 
 

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

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

23. Przykładem integracji pionowej w agrobiznesie jest: 

A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentami ziemniaków i wytwórnią chipsów 

B/ organizacja grupy producentów zbóż 

C/ współpraca sołtysów sąsiednich wsi w trakcie organizacji dożynek gminnych  

D/ organizacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy 
 

24. Działania polegające na porównywaniu cech przedsiębiorstwa z konkurentami lub firmami będącymi liderami 

danej branży oraz kopiowanie od nich niektórych rozwiązań to: 

A/lobbing    B/kontroling   C/analiza SWOT  D/ benchmarking 
 

25. Ceny rzepaku w pierwszym kwartale 2022 r. roku kształtowały się na poziomie ok.: 

A/ 2500 zł/t   B/ 3000 zł/t   C/ 3500 zł/t   D/ ok. 4000 zł/t 
 

26. Gospodarstwo o powierzchni 180,6 haUR dysponuje zasobami ziemi ok.: 
A/ 1,8 km2   B/18 km2   C/ 0,18 km2   D/ 180600 arów 
 

27. Premia dla młodych rolników przyznawana w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności 

gospodarczej”PROW 2014-2020 wynosi w 2022 r.:  

A/100 tys. zł  B/ 125 tys. zł   C/150 tys. zł   D/ 200 tys. zł 
 

28. W sytuacji, gdy na danym terenie występuje tylko jeden bardzo silny podmiot w którym można podjąć  

pracę (pracodawca), a pozostałe podmioty oferujące zatrudnienie mają marginalne znaczenie to można  

mówić o strukturze rynkowej nazywanej: 

A/ monopolem  B/ monopsonem  C/ oligopolem  D/ konkurencją monopolistyczną 
 

29. 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/ wynagrodzenie pracowników i odsetki od kredytów D/ raty i oprocentowanie kredytów 
 

30. 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 
 

31. Tzw. inwestycje restytucyjne to wydatki na: 

A/ wymianęzużywających się maszyn na nowe (podobne)   C/ ekspansję przedsiębiorstwa 

B/ modernizację posiadanych maszyn     D/ lokaty terminowe 
 

32. Ciąża u świń hodowanych w Polsce trwaok.: 

A/ 92 dni    B/ 114 dni   C/ 168 dni   D/ 272 dni 
 

33. Która z poniższych roślin da największy plon wyrażony w kg z hektara: 

A/ ziemniak (bulwy) B/ kukurydza (ziarno)  C/ burak cukrowy (korzenie) D/ fasola (nasiona) 
 

34. Wybierz grupę upraw charakteryzującą się najwyższą pracochłonnością: 

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

35. Merchandising oznacza m.in.: 

A/ odpowiednią prezentację produktu na półkach sklepowych 

B/ publikowanie w mediach pozytywnych informacji na temat firmy i jej produktów 

C/ strategię firmy ukierunkowaną na zwiększenie roli Internetu w promocji produktów 

D/ podział przedsiębiorstwa i sprzedaż nieefektywnych jego działów 
 



36. Funkcję Komisarza UE ds. rolnictwa pełni obecnie: 

A/ Janusz Wojciechowski  B/Janusz Lewandowski  C/ Frans Timmermans  D/ inny polityk 
 

37. Obecne ceny saletry amonowej (34%) przy zakupie kilku ton nawozu kształtują się na poziomie ok: 

A/ 2200 zł/t   B/ 2800 zł/t   C/ 3800 zł/t   D/ 5000 zł/t 
 

38. Stawki podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne takie jak ziarno zbóż i nasiona roślin wynoszą 

obecnie:  
A/ 0%    B/5%    C/ 8%    D/ 23% 
 

39. Co to jest BLIK?: 

A/ poradnik dla sprzedawców    C/ zestaw narzędzi marketingowych 

B/ polski system płatności mobilnych   D/ przeglądarka internetowa 
 

40. Ułatwiony wpływ na innych, utrzymanie pozytywnej samooceny, regulacja emocji i kontaktów społecznych, to 

cztery funkcje: 

A/ promocji  B/ autopromocji  C/ reklamy  D/ brandingu 
 

41. Produkcja faktyczna oznacza: 

A/ produkcję, która rzeczywiście została wytwarzana w analizowanej gospodarce 

B/ każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana 

C/ pozbawiony sądów wartościujących opis otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej 

D/ we współczesnej ekonomii nowe podejście do procesu analizy 
 

42. Problem rzadkości zasobów to: 

A/ luka pomiędzy nieograniczonymi potrzebami a ograniczonymi dobrami służącymi do ich zaspakajania 

B/ wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób. 

C/ zasady prowadzenia gospodarstwa domowego  

D/ dobro lub usługa użytkowana przez przedsiębiorstwa w prowadzonych przez nie procesach wytwórczych 
 

43. Które kraje UE-28 mają największy odsetek zatrudnienia w rolnictwie? 

A/ Wielka Brytania, Holandia, Chorwacja    C/ Węgry, Wielka Brytania, Austria 

B/ Polska, Rumunia i Włochy    D/ Niemcy, Dania, Irlandia 
 

44. Ogólne cele WPR to: 

A/ zapewnienie odpowiedniej podaży produktów rolnych 

B/ zagwarantowanie opłacalności dostaw żywności 

C/ ujednolicenie asortymentu dostarczanej na rynek wspólnotowy żywności 

D/ wszystkie odpowiedzi A+B+C są poprawne 
 

45. Zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji, gdy obie strony związane są 

pewnymi interesami, z których jedne są wspólne, a inne przeciwstawne to definicja:  

A/ mediacji   B/ arbitrażu   C/ konfliktu   D/ negocjacji 
 

46. Zgodnie z wstępnymi wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 najniższą średnią powierzchnią 

użytków rolnych przypadającą na gospodarstwo charakteryzowało się województwo: 
A/ świętokrzyskie  B/ opolskie   C/ małopolskie  D/ lubelskie 
 

47. Wynagrodzenia zaliczane są do: 

A/ kosztów rodzajowych    C/ kosztów usług obcych 

B/ kosztów zużycia materiałów   D/ podatków i opłat 
 

48. Koszt alternatywny danego wyboru, to: 

A/ każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana. 

B/ dobro lub usługa użytkowana przez przedsiębiorstwa w prowadzonych przez nie procesach wytwórczych 

C/ wartość  (najlepszej z możliwych) korzyści, utraconej w wyniku dokonanego wyboru 

D/ zasady prowadzenia gospodarstwa domowego 
 

49. Agregatowy popyt to: 

A/ obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji 

B/ łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach 

C/ każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana. 

D/ podział konsumpcji na obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i grupy w społeczeństwie 
 

50. Najbardziej prawdopodobnym celem firmy z punktu widzenia zarządzania finansami jest: 

A/ utrzymanie stabilnego zysku z akcji   C/ utrzymanie i poprawa środowiska 

B/ zadowolenie interesariuszy   D/ maksymalizacja zysku w długim okresie  

            i wzrost wartości firmy 
 



 

 

51. Które z poniższych narzędzi można uznać za narzędzie Public Relations? 

A/ reklamy      C/ politykę produktu 

B/ odpowiedzi na negatywne opinie w Internecie  D/ wszystkie odpowiedzi A+B+C są poprawne 
 

52. Założenie kompleksowości preferencji wskazuje, że: 

A/ konsument porównuje i dokonuje wyboru nabywanych dóbr zgodnie z logiką 

B/ wybory konsumenta między różnymi kombinacjami dóbr są przechodnie   

C/ konsument zawsze preferuje kombinację dóbr dostarczających mu więcej zadowolenia 

D/ konsument jest zdolny do określenia, które kombinacje produktów preferuje, które dają mu takie samo 

zadowolenie i są w efekcie dla niego obojętne 
 

53. Który kraj ma najwięcej ziemi rolniczej na świecie? 

A/ Wielka Brytania  B/ Chiny  C/ Hiszpania   D/ Argentyna 
 

54. Który sposób sprzedaży jest formą sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych? 

A/ sprzedaż truskawek bezpośrednio z plantacji C/ sprzedaż borówki amerykańskiej bezpośrednio przy ulicy 

B/ sprzedaż jajek w gospodarstwie   D/ wszystkie odpowiedzi A+B+C są poprawne 
 

 

55. Wyrównywanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej poprzez wspieranie: zatrudnienia, 

konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju, i podnoszenie jakości 

życia, określa się jako: 

A/ polityka regionalna B/ polityka spójności        C/ polityka strukturalna     D/ wszystkie odpowiedzi  

          A+B+C są poprawne 

56. Efekty zewnętrzne działalności produkcyjnej to: 

A/ redystrybucja dochodów między ludźmi    C/ spadek siły nabywczej pieniądza 

B/ zdolność gospodarki do wytwarzania towarów i usług D/ przeniesienie części kosztów produkcji na podmioty  

trzecie 
 

57. Główne czynniki wpływające na ceny produktów rolnych to: 

A/ wzrost liczby ludności na świecie, rosnące dochody, zmiana diety konsumentów, zmiany klimatu  

B/ gospodarka odpadami żywnościowymi i malejąca liczba niedożywionych osób 

C/ zmniejszająca się liczba młodych rolników na świecie 

D/ stosowanie pestycydów i nawozów w rolnictwie 
 

58. Które trzy produkty rolne są  produkowane na świecie w największej ilości? 

A/ pszenica, kukurydza, ryż    C/ słonecznik, pomarańcze, jabłka 

B/ jęczmień, banany, bawełna    D/ ziemniaki, marchew, pomidory 
 

59. Podstawowe sprawozdania finansowe to: 

A/ rachunek przepływów pieniężnych, rachunek przychodów, zestawienie kosztów 

B/ bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 

C/ rachunek zysków i strat, sprawozdanie dotyczące wskaźników finansowych, bilans aktywów 

D/ bilans majątkowy, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe 
 

60. Próg rentowności oznacza taką wielkość sprzedaży (produkcji) przy której: 

A/ przychody ze sprzedaży są równe kosztom stałym 

B/ następuje pełne zaspokojenie istniejącego popytu 

C/ następuje pełne wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych 

D/ przychody ze sprzedaży są równe kosztom całkowitym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


