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Blok: Agrobiznes

1. W myśl prawa popytu:
A/ wzrost ceny jednego z dóbr komplementarnych wpływa na wzrost popytu drugiego dobra
B/ konsumenci są skłonni zakupić więcej danego dobra po niższych cenach niż po cenach wyższych
C/ wzrost ceny zachęci producentów do zwiększenia produkcji
D/ wzrost popytu danego dobra skutkuje spadkiem jego ceny

2. Obecnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi ok.:
A/ 3-4% B/ 7-8% C/ 10-12% D/15-16%

3. Narodowy Bank Polski, prowadząc obsługę bankową budżetu państwa oraz rachunki bankowe rządu, pełni
funkcję:
A/ banku emisyjnego       B/ banku banków         C/ kredytodawcy gospodarki    D/ banku państwa

4. Koszty bezpośrednie w gospodarstwie zbożowym obejmują:
A/ koszty materiału siewnego i nawozów mineralnych C/ wynagrodzenie traktorzysty i podatek rolny
B/ podatek rolny i amortyzację ciągnika  D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne

5. Skrót WTO oznacza:
A/ Organizacja Narodów Zjednoczonych C/ Światowa Organizacja ds. Ceł i Handlu
B/ Światowa Organizacja Handlu D/ Światowa Organizacja ds. Rolnictwa i Wyżywienia

6. W gospodarce barterowej:
A/ wymiana ma charakter bezpośredni, co oznacza, że jedne dobra są wymieniane na inne
B/ zasadniczym regulatorem procesów gospodarczych jest samoczynnie działający rynek
C/ występuje nadwyżka importu nad eksportem
D/ bilans handlu zagranicznego jest dodatni

7. Elżbieta Bieńkowska od 2014 r. pełni funkcję:
A/ Przewodniczącej Rady Europy            C/ Europejskiego Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
B/ Przewodniczącej Rady Unii Europejskiej           D/ Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8. Rynek, na którym występuje stała nadwyżka podaży nad popytem określany jest jako:
A/ rynek producenta B/ rynek konsumenta C/ monopson          D/ oligopson

9. Unia walutowa polega na tym, że kraje ją tworzące:
A/ prowadzą wspólne kontrole na granicach wewnętrznych C/ obniżają wobec siebie taryfy celne
B/ znoszą cła miedzy sobą i ujednolicają je wobec innych państw D/ wprowadzają wspólną walutę

10. Analiza rachunku przepływów pieniężnych to inaczej:
A/ cash flow B/ rachunek zysków i strat C/ rachunek wyników            D/ bilans przedsiębiorstwa

11. Do elementów marketingu mix (tzw. 4xP) zaliczamy:
A/ dystrubucja, cena, reklama, promocja C/ reklama, cena, sponsoring, public relations
B/ produkt, cena, promocja, dystrybucja D/ produkt, cena, reklama, dubbing

12. Odzwierciedlenie efektywności gospodarowania przez przedsiębiorcę aktywami określa się mianem:
A/ dyskonta B/ rentowności C/ płynności D/ skonta

13. Siedzibą Europejskiego Banku Centralnego jest:
A/ Bruksela      B/ Luksemburg C/ Frankfurt nad Menem D/ Strasburg

14. Popyt na dane dobro, który nie ma pokrycia w dochodach konsumentów lecz pozostaje w tzw. „sferze 
marzeń” określa się mianem popytu:
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A/ potencjalnego               B/sztywnego C/ elastycznego          D/ efektywnego

15. Unię walutową, będącą jednym z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, tworzy aktualnie:
A/ 19 państw      B/ 25 państw C/ 27 państw          D/ 28 państw

16. Tzw. paradoks Veblena:
A/ stanowi zaprzeczenie prawa podaży C/ dotyczy dóbr luksusowych
B/ dotyczy dóbr podstawowych w warunkach kryzysu D/ stanowi odwrotność prawa Engla

17. Przestrzenne rozmieszczenie pól w gospodarstwie to tzw.:
A/ układ B/ parcelowanie C/ rozłóg D/ dyfuzja

18. Spadek ceny benzyny spowoduje:
A/ wzrost popytu na samochody C/ spadek popytu na ropę naftową 
B/ spadek popytu na samochody  D/ wzrost popytu na bilety MPK

19. Polityka fiskalna państwa polega m.in. na:
A/ obniżaniu lub zwiększaniu stawek podatków C/ zmianie podaży pieniądza w gospodarce
B/ zwiększaniu lub obniżaniu stóp procentowych D/ monitorowaniu wydatków firm

20. Umowny miernik, pozwalający sprowadzić do wspólnego mianownika ilość produktów roślinnych na 
podstawie zawartości skrobi i białka to:
A/ jednostka przeliczeniowa   C/ jednostka kalkulacyjna   
B/ jednostka zbożowa        D/ średnia harmoniczna

21. Do grupy podatków bezpośrednich nie zaliczamy podatku: 
A/ akcyzowego B/ VAT C/ CIT D/ od gier losowych

22. Formą pożyczki udzielanej odbiorcy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów jest:
A/ kredyt hipoteczny B/ kredyt kupiecki C/ kredyt rewolwingowy D/ kredyt refinansowy

23. Koszty ponoszone w gospodarstwie rolnym na zakup środków ochrony roślin oraz paliw to koszty:
A/ krańcowe B/ zmienne C/ alternatywne D/ stałe

24. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obecnie:
A/ realizuje płatności bezpośrednie C/ jest agencją doradczą
B/ zajmuje się kwotowaniem produkcji D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne 

25.  Kapitał tworzony przez firmę z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na rozwój spółki to:
A/ kapitał rezerwowy B/ kapitał finansowy      C/ kapitał zakładowy D/ kapitał dochodowy

26. Koszt wytworzenia dodatkowej jednostki produktu to koszt:
A/ krańcowy B/ graniczny C/ jednostkowy D/ alternatywny

27. System wynagrodzeń w którym wraz ze wzrostem ilości wykonanej pracy ponad ustaloną normę wzrasta 
wynagrodzenie za jednostkę wykonanej pracy to:
A/ akord progresywny B/ wakat C/ akord prosty        D/ system etatowy

28. Za małą firmę uznaje się przedsiębiorstwo, w którym zatrudnienie wynosi: 
A/ mniej niż 5 osób B/ poniżej 10 osób C/ do 50 osób        D/ poniżej 250 osób

29. Decyzje dotyczące podziału zysku w spółce akcyjnej notowanej na GPW podejmuje: 
A/ Zarząd i Prezes spółki C/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
B/ Rada Nadzorcza spółki D/ Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych

30. Nadrzędnym celem Narodowego Banku Polskiego jest: 
A/ utrzymanie stabilnego poziomu cen w gospodarce
B/ podejmowanie działań ułatwiających eksport rodzimym producentom 
C/ gromadzenie depozytów od banków komercyjnych 
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D/ nadzór nad bankami komercyjnymi funkcjonującymi w Polsce

31. Określenie „raje podatkowe” oznacza: 
A/ ulgi podatkowe w Urzędach Skarbowych
B/ wyznaczane dla przedsiębiorców specjalne strefy ekonomiczne,
C/ kraje lub obszary charakteryzujące się atrakcyjnym systemem podatkowym,
D/ działania banków komercyjnych, które eliminują podatek z tytułu dochodów kapitałowych

32. Umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi, z których jedno zobowiązuje się do 
nabycia, a drugie do sprzedaży towaru w przyszłym terminie to: 
A/ kontrakt terminowy B/ warrant C/ opcja         D/ gwarancja

33. Instrumentem promocji jest: 
A/ reklama B/ sprzedaż osobista C/ public relations D/ wszystkie podane odpowiedzi są poprawne

34. W której fazie cyklu życia produktu osiągane są maksymalne przychody z jego sprzedaży?:
A/ wprowadzania produktu B/ wzrostu C/ dojrzałości D/ schyłku

35. Wzrost popytu na dane dobro, wynikający z chęci utożsamiania się z innymi konsumentami to efekt: 
A/ Giffena B/ "zdartych zelówek" C/ "bańki spekulacyjnej" D/ "owczego pędu"

36. Minimalna wartość kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł obowiązuje przy założeniu spółki:
A/ komandytowej B/ z o.o. C/ akcyjnej D/ komandytowo-akcyjnej

37. Podmiot przystępujący do przetargu powinien na wstępie wpłacić:
A/ udziały B/ wadium C/ wpisowe D/ poręczenie

38. Podatnik, który jest tzw. VAT-owcem rozlicza się z urzędem skarbowym kwotą podatku VAT:
A/ należnego B/ naliczonego C/ ryczałtowego D/ należnego pomniejszonego o naliczony

39. Zachowanie jednakowego sposobu księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych w poszczególnych 
latach to działanie zgodne z zasadą:
A/ memoriałową B/ ciągłości C/ kontynuacji D/ kasową

40. Wyprodukowane w gospodarstwie sery owcze będą traktowane w bilansie tego gospodarstwa jako:
 A/ surowce B/ materiały C/ towary D/ produkty gotowe

41. Do kosztów rodzajowych zaliczymy:
A/ koszty osobowe i wydziałowe C/ amortyzację i usługi obce
B/ koszty zarządu i reklamy D/ koszty bezpośrednie i pośrednie

42. Bankiem centralnym w Polsce jest:
A/ PKO BP B/ HSBC C/ NBP D/ MON

43. Celem ubojni mięsa jest:
A/ zaspokajanie potrzeb konsumentów C/ zwiększanie wartości firmy
B/ osiąganie zysków D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne

44. Podstawowymi czynnikami produkcji w gospodarstwie są:
A/ ziemia, kapitał, praca C/ kapitał społeczny, praca uprzedmiotowiona, inwestycje
B/ kapitał, maszyny i urządzenia D/ ziemia, kapitał ludzki i kapitał społeczny

45. Tzw. cross-compliance to:
A/ jeden z komponentów systemu płatności bezpośrednich      
B/ zbiór zasad i wymogów związanych z dobra praktyką rolniczą
C/ proces zwiększania kompetencji państwa w zakresie ustalania pomocy finansowej dla rolników
D/ potoczna nazwa pakietu reform WPR

46. Polityka ekspansywna państwa prowadzona przez bank centralny polega m.in. na:



A/ obniżaniu lub zwiększeniu podatków
B/ obniżaniu stopy rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych
C/ zmniejszaniu ilości pieniądza w obiegu
D/ sprzedaży papierów wartościowych bankom komercyjnym

47.Wysokość stawki podatku rolnego uzależniona jest m.in. od:
A/ średniej ceny żyta C/ średniej ceny ziemi rolnej w regionie 
B/ uchwały rady powiatu D/ skali produkcji w gospodarstwie 

48. Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolnika ryczałtowego wynosi obecnie:
A/ 5% B/ 7% C/ 8% D/ 23%

49. Zróżnicowanie gospodarstw rolnych pod względem wielkości (powierzchni) i rozdrobnienia działek to:
A/ struktura agrarna B/ rozłóg melioracyjny C/ struktura użytkowa D/ układ przestrzenny

50. Do użytków rolnych zaliczamy:
A/ trwałe użytki zielone, grunty orne, sady i lasy 
B/ grunty rolne, łąki, plantacje wieloletnie i nieużytki
C/ grunty rolne, grunty orne, pastwiska i zagospodarowane wody
D/ grunty orne, trwałe użytki zielone i plantacje wieloletnie

51. Cena detaliczna, za którą konsumentowi oferowany jest dany produkt lub usługa to cena:
A/ maksymalna B/ konsumenta C/ sklepowa D/ jednostkowa

52. Silne bariery wejścia na rynek opanowany przez jednego producenta występują w:
A/ monopsonie   B/ oligopolu C/ duopolu D/ monopolu

53. Tzw. podatek CIT to:
A/ podatek od pracowników C/ podatek od dochodów przedsiębiorstw
B/ podatek od towarów i usług D/ podatek od lokat bankowych

54. Organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas w przypadku bardzo dużych 
lub ryzykownych inwestycji to: 
A/ konsorcjum B/ kartel C/ holding D/ trust

55. Obecnie funkcję ministra resortu rolnictwa sprawuje:
A/ Jan Szyszko B/ Krzysztof Jurgiel C/ Marek Sawicki D/ inna osoba

56. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Polsce wynosi obecnie ok.:
A/ 5 ha B/ 10 ha C/ 15 ha         D/25 ha

57. 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

58.  Kwota amortyzacji nowego ciągnika powinna być ustalana na podstawie:
A/ wartości odtworzeniowej ciągnika C/ ustawowych stawek amortyzacji
B/ planowanego okresu użytkowania D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne

59. Kredyty preferencyjne dla rolników mogą być przeznaczone na:
A/ zakup gruntów rolnych C/ dzierżawę budynków gospodarczych
B/ zakup samochodu osobowego D/ rozpoczęcie działalności pozarolniczej

60. Współczynnik dochodowej elastyczność popytu na dane dobro większy od jedności (EI>1) oznacza, że:
A/ wzrost ceny o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%
B/ spadek ceny o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o mniej niż 1%
C/ wzrost dochodu o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%
D/ spadek dochodu o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%


