
XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje szkolne – 2020/2021

Blok: Agrobiznes

1. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie sprawami rolnictwa na szczeblu rządowym jest:
A/ Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Naturalnych C/ MinisterstwoGospodarki Żywnościowej
B/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi D/ MinisterstwoRolnictwa i Obszarów Wiejskich

2. Stanowisko ministra odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa obejmuje obecnie:
A/ Jan Krzysztof Ardanowski C/ Krzysztof Jurgiel
B/ Władysław Kosiniak-Kamysz D/ inna osoba niż wymienione w punktach A, B i C

3. Komisarzem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za sprawy Rolnictwa jest obecnie:
A/Donald Tusk B/ Ursula von der Leyen C/ Jean-Claude Juncker D/Janusz Wojciechowski

4. Stopa bezrobocia w Polsce oscyluje obecnie na poziomie ok.:
A/ 2% B/ 5% C/ 8% D/ 11%

5. Reforma walutowa, wprowadzająca w Polsce 1 stycznia 1995 roku nową jednostkę pieniężną o nazwie 
„złoty” i symbolu PLN to:
A/ dewaluacja B/ denominacja C/ restrukturyzacja D/ rewaluacja

6. Cechą charakterystyczną gospodarki centralnie planowanej była:
A/ reglamentacja towarów żywnościowych
B/ deprecjacja produktów pomiędzy jednostkami państwowymi
C/ intensyfikacja produkcji
D/ samoczynnie działający rynek oparty o prawo popytu i prawo podaży

7. Prawidłowość mówiąca, że wraz ze wzrostem dochodów konsumentów (ceteris paribus) zmniejsza się udział 
wydatków na żywność w ich budżetach domowych opisuje tzw.: 
A/ prawo odwróconego popytu B/ prawo Veblena     C/  prawo Laffera D/ prawo Engla

8. Bezrobocie spowodowane przerwami w zatrudnieniu z powodu zmiany miejsca zamieszkania nazywamy 
bezrobociem:
A/ strukturalnym B/ frykcyjnym B/ koniunkturalnym D/ ukrytym

9. Inflację, jaka miała miejsce w Polsce w 2019 r.,można traktować jako:
A/ galopującą B/ kroczącą C/ pełzającą D/ hiperinflację

10. Organem kompetentnym do obniżania ceny żyta, stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego na 
danym obszarze jest:
A/ prezes urzędu skarbowego B/ rada gminy C/ starosta D/żaden z przytoczonych organów

11. Jeżeli cena detaliczna każdego z niżej wymienionych dóbr zwiększy się o 20%, to w przypadku którego z 
tych dóbr reakcja popytu (% spadek popytu) będzie najmniejsza?:
A/ telewizory B/ środki opatrunkowe   C/ szynka tradycyjna D/ samochody 
osobowe

12. 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 popytu B/ prawa Kinga C/ prawa Engla D/ tzw. paradoksu Giffena

13. Popyt na ziemniaki jest opisywany jako popyt:
A/ sztywny B/ mało elastyczny C/ proporcjonalny D/ jednostkowy 

14. Monopol to forma rynku, w której występuje:
A/ jeden główny sprzedający i wielu kupujących C/ wielu sprzedających i wielu kupujących
B/ kilku silnych sprzedających i wielu kupujących D/ wielu sprzedających i jeden kupujący

15. Który z poniższych sposobów lokowania oszczędności obarczony jest największym ryzykiem?
A/ akcje B/ obligacje C/ lokaty bankowe D/ opcje giełdowe
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16. Opóźnienie podaży jest wynikiem:
A/ opóźnionej reakcji konsumentów na cenę C/ opóźnionej reakcji konsumentów i producentów na cenę
B/ opóźnionej reakcji producentów na cenę D/ żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

17. Podstawową cechą oligopolu jest:
A/ homogeniczność produktu C/ zmienność cen
B/ współzależność decyzji konkurentów D/ osiąganie większych zysków niż w przypadku monopolu

18. Produkt marginalny (krańcowy) to:
A/ stosunek wielkości produktu całkowitego do wielkości nakładów 
B/ przyrost produktu całkowitego wynikający z przyrostu danego czynnika produkcji o jednostkę 
C/ liczba produktów wyprodukowanych w danym czasie
D/ zysk ekonomiczny firmy

19. Długookresowa równowaga przedsiębiorstwa ustala się punkcie styczności krzywej popytu i kosztów 
przeciętnych na rynku: 
A/ doskonałej konkurencji C/ w oligopolu
B/ konkurencji monopolistycznej D/ w monopolu

20. Koszt marginalny to inaczej:
A/ koszt alternatywny      B/ koszt krańcowy C/ koszt graniczny  D/ koszt mniejszy niż 1 zł

21. W tzw. "krótkim okresie czasu" tzn. w sytuacji, gdy technologia produkcji się nie zmienia:
A/ przeciętny koszt całkowity jest zawsze niższy niż koszt krańcowy
B/ wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost przeciętnych kosztów całkowitych
C/ przeciętny koszt całkowity jest wyższy niż przeciętny koszt stały
D/ przeciętny koszt zmienny wzrasta szybciej niż przeciętny koszt stały

22. Cechą charakterystyczną przeciętnych kosztów stałych jest to, że:
A/pozostają niezmienne pomimo wzrostu produkcji C/ są na ogół wyższe niż przeciętne koszty zmienne
B/ zmniejszają się wraz ze wzrostem skali produkcji D/ występują nawet wtedy, gdy produkcja nie 
występuje

23. Przykładem wydatków nie będących dla przedsiębiorstwa kosztami w momencie ich ponoszenia są:
A/ amortyzacja, odsetki od kredytów C/ opłata czynszu dzierżawnego i pracy własnej 
B/ podatek VAT, podatek rolny D/ spłata raty kredytu, zakup środka trwałego

24. Koszty zmienne gospodarstwa produkującego brojlery kurze obejmują wydatki ponoszone m.in. na:
A/ koncentraty paszowe  B/ ubezpieczenie kurników     C/ amortyzację dozowników D/ podatek 

rolny

25. Do kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej zaliczamy m.in. 
A/ zakup materiału siewnego B/ amortyzację ciągnika C/ podatek rolny D/ składkę na KRUS

26. Przedmioty pracy to:
A/ dobra które uzyskuje się w wyniku działalności produkcyjnej 
B/ materiały, surowce, półfabrykaty, które wykorzystuje się w procesie produkcji
C/ narzędzia którymi posługuje się pracownik w procesie produkcji
D/ wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

27. Instrument przedstawiający wszystkie kombinacje spożywanych dóbr, które dostarczają konsumentowi 
takiej samej satysfakcji to: 
A/ krzywa obojętności         B/ krzywa Knighta   C/ linia ograniczeń budżetowych         D/ krzywa Gossena 

28. Do celów ogólnych WPR zalicza się:
A/ zapewnienie odpowiedniej podaży produktów rolnych
B/ zagwarantowanie opłacalności dostaw żywności
C/ ujednolicenie asortymentu żywności dostarczanej na rynek wspólnotowy 
D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne



29. Do najważniejszych instrumentów polityki rolnej zalicza się:
A/ politykę cenową, subwencje i dotacje dla rolników C/ system zabezpieczenia emerytalnego rolników
B/ interwencyjny skup produktów rolnych D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne

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

to cztery funkcje:
A/ promocji B/ autopromocji C/ reklamy D/ brandingu

31. Ostatnim ogniwem w łańcuchu marketingowym jest:
A/ konsument B/ klient C/ nabywca D/ usługodawca

32. Najważniejsze wyzwania stojące aktualnie przed przemysłem spożywczym to:
A/ postępująca konsolidacja przedsiębiorstw
B/ wzrost świadomości konsumentów w zakresie jakości żywności
C/ możliwe zawirowania na rynku spowodowane Brexit'em
D/ wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

33. Promowanie  zatrudnienia  i  wspieranie  mobilności  siły  roboczej,  promowanie  włączenia  społecznego  
i  zwalczanie  ubóstwa,  inwestowanie  w  edukację,  poszerzanie  umiejętności  i  ustawiczne  kształcenie  to
kluczowe priorytety realizowane w ramach:
A/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
B/ Europejskiego Funduszu Społecznego
C/ Funduszu Spójności
D/ Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

34. 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 

35. Rolnicy aplikujący o tzw. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne składają stosowne wnioski w biurach:
A/ ARiMR B/ Lasów Państwowych             C/ NFOŚiGW D/ KOWR

36. Premia dla młodych rolników przyznawana w ramach działania "Rozwój gospodarstw i działalności 
gospodarczej" PROW 2014-2020 wynosi: 
A/ 50 tys. zł B/ 75 tys. zł C/ 100 tys. zł D/ 150 tys. zł

37. W ramach PROW 2014-2020 rolnicy mogą uzyskać wsparcie na m.in.: 
A/ restrukturyzację małych gospodarstw C/ rozpoczęcie działalności pozarolniczej
B/ rozwój usług rolniczych D/ wszystkie odpowiedzi A, B, C są poprawne

38. Prowadzenie ewidencji księgowej jest obowiązkowe dla:
A/ beneficjentów niektórych działań PROW 2014-2020 C/ beneficjentów płatności obszarowych
B/ właścicieli gospodarstw agroturystycznych D/ właścicieli gospodarstw rolnych powyżej 50 ha 
UR

39. Część zysku, którą walne zgromadzenie przeznacza jako wypłatę dla akcjonariuszy, to:
A/ subwencja B/ dywidenda C/ dochód dyspozycyjny D/ zysk ekonomiczny

40. W przedsiębiorstwie będącym w fazie rozkwitu/wzrostu, 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

41. Do składników majątku obrotowego zaliczamy:
A/ pług obracalny B/ziemię C/ zapasy  D/ zobowiązania krótkoterminowe

42. Składnikami aktywów trwałych gospodarstwa rolnego mogą być m.in.:
A/ ziemia, ciągnik rolniczy, obora, należności długoterminowe
B/ zobowiązania długoterminowe, kombajn zbożowy, zapasy produktów, programy komputerowe
C/ płyta obornikowa, silos, przyczepa samozbierająca, wartość produkcji w toku



D/ kapitał własny, zapasy materiałów, długoterminowe należności, wartości niematerialne i prawne

43.  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

44. Do spółek kapitałowych zaliczane są:
A/ spółka partnerska, spółka komandytowa C/ spółka z o.o., spółka jawna
B/ spółka akcyjna, spółka z o.o. D/ spółka cywilna, spółdzielnia

45. Umiejętność planowania, kreowania i sprzedawania produktu bardziej atrakcyjnego od produktów 
konkurencji to:
A/ konkurencyjność B/ lobbing C/ benchmarking D/ outsorcing

46. W którym z wymienionych poniżej województw występuje od wielu lat najwyższe pogłowie owiec w Polsce
A/ wielkopolskie B/ małopolskie C/ podkarpackie D/ śląskie

47. Produkcja mleka krowiego w Polsce wynosiła w 2018 r. prawie 14 miliardów litrów. Które z województw 
miało największy udział w tej produkcji?
A/ mazowieckie B/ dolnośląskie C/ świętokrzyskie D/ lubelskie

48. Instytucjami samorządu gospodarczego rolników w Polsce są:
A/ Związki zawodowe rolników C/ Grupy producentów rolnych
B/ Izby Rolnicze D/ Stowarzyszenia producentów rolnych

49. 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

50. Jeżeli 90% powierzchni gospodarstwa posiadającego łącznie 82 ha stanowią użytki rolne, to ich 
powierzchnia wynosi: 
A/ 73800 m2 B/ 738000 m2 C/ 7380000 m2 D/ 73800000 m2

51. 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

52. Podstawową kategorią wynikową w gospodarstwie rolnym opisującą łączne wynagrodzenie pracy rolnika 
oraz wynagrodzenie zaangażowanych w proces produkcyjnym a należących do rodziny rolniczej ziemi i 
kapitału jest:  
A/ zysk brutto B/ wartość dodana netto C/ dochód z gospodarstwa rolnego     D/ nadwyżka 
bezpośrednia

53. Uprawą dającą w warunkach Polski najwyższy średni plon użytkowy korzeni z 1 ha jest:
A/ cebula B/ pietruszka C/ burak cukrowy D/ ziemniak

54. Czas oczekiwania na potomstwo u świń, od inseminacji do porodu, wynosi ok.:
A/ 92 dni B/ 114 dni C/ 160 dni D/ 240 dni

55. Wskaż działalność o najwyższej potencjalnej pracochłonności:
A/ produkcja mleka B/ produkcja żywca wieprzowego C/ pszenica ozima D/ rzepak

56. Kategoria dochodu rolniczego brutto oznacza dochód rolniczy netto powiększony o:
A/ podatek dochodowy B/ podatek VAT C/ dochody nierolnicze D/ 

amortyzację

57. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników, posiadających gospodarstwo o powierzchni 
mniejszej niż 50 ha, wynosiła w I kwartale 2020 r. ok.:



A/ 400 zł na miesiąc B/ 400 zł na kwartał C/ 1000 zł na miesiąc D/ 1320 zł na kwartał

58. Cena żyta stanowiąca podstawę naliczania podatku rolnego na 2020 r. wynosi ok.: 
A/ 42 zł/dt B/ 59 zł/dt C/ 67 zł/dt D/ 74 zł/dt

59. W 2020 r. rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, 
uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od: 
A/ 15 lutego B/ 1 marca C/ 30 marca D/ bez ograniczeń

60. Jeżeli współczynnik elastyczności mieszanej popytu dla dóbr A i B jest dodatni, to oznacza to iż dobra te są:
A/ niezależne B/ komplementarne C/ substytucyjne D/ rzadkie


