
 XLVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

Eliminacje szkolne 2022/2023 

Blok: Agrobiznes 

 
1. W skład agrobiznesu wchodzą: 

A/ gospodarstwa rolne i zakłady przetwórstwa rolno spożywczego  B/ firmy produkujące nawozy  

C/ gospodarstwa rolne i producenci maszyn rolniczych   D/ wszystkie podmioty z A/, B/ i C/ 
 

2. W myśl prawa popytu: 

A/ wzrost popytu wpływa na wzrost ceny 

B/ konsumenci są skłonni zakupić więcej danego dobra po niższych cenach niż po cenach wyższych 

C/ wzrost ceny zachęci konsumentów do zwiększenia zakupów 

D/ spadek popytu danego dobra skutkuje spadkiem jego ceny 
 

3. W myśl prawa podaży: 

A/ wzrost podaży wpływa na wzrost ceny 

B/ konsumenci są skłonni zakupić więcej danego dobra po niższych cenach niż po cenach wyższych 

C/ wzrost ceny zachęci producentów do zwiększenia produkcji 

D/ spadek podaży danego dobra skutkuje spadkiem jego ceny 
 

4. Brak barier wejścia producentów na rynek występuje w: 

A/ konkurencji monopolistycznej      B/ oligopolu    C/ konkurencji doskonałej D/ monopolu 
 

5. Koszt wytworzenia dodatkowej jednostki produktu to koszt: 

A/ krańcowy  B/ graniczny   C/ jednostkowy   D/ alternatywny 
 

6. Które z wymienionych dóbr można uznać za substytuty: 

A/ ciągnik rolniczy i olej napędowy   C/ masło i margaryna 

B/ siewnik zbożowy i „Polifoska 8”   D/ żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 
 

7. Pieniądz jako środek wymiany nie powinien być: 

A/ łatwo przenośny     C/ łatwy do podrobienia  

B/ łatwo podzielny      D/ wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 
 

8. Która z poniższych cech najlepiej charakteryzują gospodarkę rynkową: 

A/ ceny ustalane są przez sprzedających i kupujących C/ większość ludzi pracuje w firmach państwowych 

B/ wszystkie przedsiębiorstwa są własnością prywatną D/ na produkty wyznaczone są ceny urzędowe 
 

9. 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 
 

10. Popyt na produkty rolno-spożywcze jest: 

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

11. Bank centralny, prowadząc obsługę bankową budżetu państwa oraz rachunki bankowe rządu, pełni 

funkcję: 

A/ banku emisyjnego        B/ banku banków          C/ kredytodawcy gospodarki   D/ banku państwa 
 

12. Bankiem centralnym w Polsce jest: 

A/ PKO BP   B/ PZU   C/ NBP    D/ BGŻ 
 

13. Proces długotrwałego spadku ogólnego poziomu cen w gospodarce to: 

A/ inflacja    B/ stagflacja    C/ slumpflacja    D/ deflacja 
 

14. Część cyklu koniunkturalnego, w której gospodarka osiąga najniższe poziomy produkcji to: 

A/ boom   B/ bessa   C/ dno    D/ deflacja 
 

15. 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 
 

16. 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 
 

17. Jeżeli rynek znajduje się w równowadze to: 

A/ nie ma na nim niedoborów  C/ wyznaczona cena umożliwia realizację wszystkich transakcji 

B/ nie ma na nim nadwyżek   D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne 



18. Rynek, na którym występuje stała nadwyżka podaży nad popytem określany jest jako: 

A/ rynek producenta  B/ rynek konsumenta  C/ monopson   D/ oligopson 
 

19. Wspólną walutą funkcjonującą w ramach unii monetarnej krajów Unii Europejskiej jest obecnie: 

A/ Euro   B/ Dolar   C/ Funt    D/ Bitcoin 
 

20. Zgodnie z teorią dóbr substytucyjnych, spadek ceny benzyny powinien spowodować: 

A/ wzrost popytu na samochody    C/ spadek popytu na gaz LPG 

B/ spadek popytu na samochody    D/ wzrost popytu na bilety MPK 
 

21. Zakup towarów z zagranicy to: 

A/ import   B/ eksport    C/ kontyngent    D/ darowizna 
 

22. Umowny miernik, pozwalający sumować ilość wytworzonych w gospodarstwie różnych produktów 

roślinnych, wykorzystujący zawartości skrobi i białka w tych produktach to: 
A/ jednostka ziemniaczana    B/ ESU   C/ jednostka zbożowa  D/ AWU 
 

23. Koszty bezpośrednie w gospodarstwie zbożowym obejmują: 

A/ koszty materiału siewnego i nawozów mineralnych  C/ podatek rolny i amortyzację ciągnika  

B/ wynagrodzenie traktorzysty i ubezpieczenie społeczne rolnika D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

24. System wynagrodzeń, uzależniony od wydajności pracownika, w którym pracownik uzyskuje taką samą 

zapłatę za każdą jednostkę wykonanej pracy to: 

A/ akord progresywny  B/ wakat  C/ akord prosty   D/ system etatowy 
 

25. 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 
 

26. 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 
 

27. Koszty ponoszone w gospodarstwie rolnym  na zakup środków ochrony roślin  oraz energii to koszty: 

A/ osobowe  B/ zmienne   C/ alternatywne   D/ stałe 
 

28. Dochód rolniczy powiększony o dochody rolnika i członków jego rodziny z innych źródeł to: 

A/ dochód globalny  B/ dochód rolniczy brutto C/ dochód czysty  D/ dochód osobisty  
 

29. Gospodarstwo o powierzchni 10 ha zajmuje: 

A/ 10 000 m
2
   B/ 100 000 m

2
   C/ 1 000 000 m

2
  D/ 10 km

2 

 

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

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

31. Choroba ASF największe szkody wyrządza w chowie: 

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

32. Do podstawowych funkcji zarządzania zaliczamy: 

A/ planowanie, promocję, marketing, sprzedaż C/ planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolę 

B/ wynagradzanie, rekrutację, planowanie  D/ produkt, cenę, promocję, dystrybucję 
 

33. 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 
 

34. Za małe przedsiębiorstwo uznaje się firmę, w której średnioroczne zatrudnienie wynosi:  

A/ mniej niż 5 osób  B/ poniżej 10 osób  C/ do 50 osób   D/ poniżej 250 osób 
 

35. 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 
 

36. Celem ubojni powinno być: 

A/ zaspokajanie potrzeb konsumentów   C/ zwiększanie wartości firmy 

B/ osiąganie zysków     D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

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

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



38. Do spółek osobowych zalicza się: 

A/ spółkę cywilną i spółkę jawną  C/ spółkę z przeważającym udziałem skarbu państwa 

B/ spółkę komandytową i spółkę z o. o. D/ spółkę partnerską i spółkę akcyjną 
 

39. Derekrutacja oznacza: 

A/ proces zmierzający do ograniczenia liczby pracowników 

B/ działania dyrekcji zmierzające do ograniczenia kosztów rekrutacji 

C/ proces wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze 

D/ wstępną fazę rekrutacji na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa 
 

40. Do funkcji pełnionych przez kanał dystrybucji zalicza się m.in.: 

A/ funkcję transferu własności od sprzedawcy do kupującego 

B/ funkcję informacyjną, polegającą na zbieraniu danych o produktach, istniejących klientach i konkurentach 

C/ funkcję promocyjną, polegającą na wspieraniu intensywności sprzedaży 

D/ wszystkie powyższe odpowiedzi (A, B oraz C) są poprawne 
 

41. Wyprodukowane w gospodarstwie owoce zmagazynowane w przechowalni będą traktowane w bilansie tego 

gospodarstwa jako: 

A/ surowce  B/ materiały  C/ towary   D/ produkty gotowe 
 

42. Część zysku wypracowanego przez firmę, stanowiącą dochód akcjonariuszy nazywamy: 

A/ pakietem zysku      B/ dywidendą   C/ wynikiem finansowym   D/ wynagrodzeniem netto 
 

43. Jeżeli firma ustaliła roczną stawkę amortyzacyjną nowej maszyny w wysokości 10% to przewiduje się,  

że okres użytkowania tej maszyny będzie wynosił: 

A/ 5 lat    B/ 10 lat   C/ 20 miesięcy    D/ nie można tego ustalić 
 

44. Na majątek obrotowy przedsiębiorstwa składają się m.in.: 

A/ należności z tytułu dostaw, produkty gotowe C/ środki trwałe, należności długoterminowe 

B/ środki pieniężne w kasie, udziały i akcje  D/ środki trwałe, rozpoczęte inwestycje 
 

45. 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 
 

46. Skrót CIT stosowany jest jako oznaczenie: 

A/ podatku od osób fizycznych   C/ podatku od osób prawnych 

B/ podatku od towarów i usług  D/ podatku pośredniego 
 

47. 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 
 

48. Do grupy podatków bezpośrednich zaliczane są:  

A/ podatek akcyzowy B/ podatek VAT  C/ podatek rolny D/ podatek od gier losowych 
 

49. Skrót ARiMR oznacza: 

A/ Agencja Rynku i Modernizacji Rolnictwa  C/ Agencja Rozwoju i Mechanizacji Rolnictwa 

B/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa D/ Agencja Rolnictwa i Modernizacji Rybołówstwa 
 

50. Według przepisów UE za młodego rolnika uważa się osobę w wieku: 

A/ do 21 lat   B/ do 25 lat   C/ do 40 lat   D/ do 45 lat 
 

51. W skład Unii Europejskiej wchodzi aktualnie: 

A/ 15 państw   B/ 25 państw   C/ 27 państw   D/ 28 państw 
 

52. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od: 

A/ 1 stycznia 1989 r. B/ 1 stycznia 1990 r.  C/ 1 maja 2004   D/1 lipca 2010 
 

53. Kategoria hektara przeliczeniowego: 

A/ służy do obliczania normy wysiewu   C/ stanowi ekwiwalent wartości 1 q żyta 

B/ służy do naliczania podatku rolnego   D/ nie jest obecnie już wykorzystywana  
 

54. Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w krajach UE są obecnie: 

A/ opłaty wyrównawcze  B/ subsydia wyrównawcze      C) płatności bezpośrednie        D) ceny administracyjne 
 

55. 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 



56. 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 
 

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

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

58. 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 
 

59. Różnica pomiędzy eksportem a importem danego państwa to: 

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

60. Inflację, jaka ma miejsce w Polsce w 2022 r., można traktować jako: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


