
                     XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
Eliminacje okręgowe 20014/2015 

Blok: Agrobiznes 
 
 
1. Do mierzenia zmiany popytu na dobro X wywołanego zmianą ceny dobra Y służy wskaźnik elastyczności: 

A/ cenowej popytu  B/ dochodowej popytu   C/ krzyżowej popytu          D/ rozłącznej popytu 
 

2. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od: 
A/ 1 stycznia 1990  B/ 1 maja 2004   C/ 1 maja 2007      D/1 stycznia 2010 
 

3. Porozumienie monopolistyczne jest zawsze korzystne dla:   
A/ konsumentów       C/ firm uczestniczących w porozumieniu  
B/ uczestników porozumienia i konsumentów    D/ konkurencji 
 

4. Wyodrębniona na rynku relatywnie niewielka grupa konsumentów poszukująca produktu o ściśle określonych cechach 
to: 
A/ nisza rynkowa  B/ konglomerat  C/ wczesna mniejszość  D/ tzw. „dojne krowy” 
 

5. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które wpłacają do budżetu UE więcej niż z niego otrzymują to: 
A/ państwa stowarzyszone  B/ płatnicy netto  C/ płatnicy nadzwyczajni   D/ płatnicy brutto 

 
6. Do kosztów czynników zewnętrznych zaliczamy m.in.: 

A/ koszty wynagrodzeń pracowników nieopłaconych, raty kredytów, zapłacone czynsze dzierżawne 
B/ raty kredytów, wynagrodzenia pracowników najemnych, zapłacone czynsze dzierżawne 
C/ koszty środków produkcji z zakupu, koszty usług obcych, wynagrodzenia pracowników najemnych 
D/ wynagrodzenia pracowników najemnych, koszty dodzierżawienia ziemi, odsetki od kredytów 
 

7. 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  
 

8. Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji: 
A/ czynnika produkcji     B/ środka wymiany      C/ środka płatniczego  D/ jednostki obrachunkowej 
 

9. Reprezentantami Polski w parlamencie Unii Europejskiej są m.in. przedstawiciele partii: 
A/ Platforma Obywatelska, Solidarna Polska        C/ Polska Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej 
B/ Polskie Stronnictwo Ludowe, Twój Ruch           D/ Prawo i Sprawiedliwość,  Kongres Nowej Prawicy 
 

10. Cena minimalna: 
A/ służy ochronie konsumentów    C/ ustalana jest przez ARiMR 
B/ jest wyższa od ceny równowagi   D/ ustalana jest na podstawie kursu walut 
 

11. W spółce akcyjnej ostateczną decyzję o podziale zysku netto podejmuje: 
A/ rada nadzorcza spółki        B/ konwent udziałowców            C/ walne zgromadzenie         D/ zarząd spółki 
    

12. 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 
 

13. Wprowadzenie cła na dane dobro jest korzystne dla: 
A/ konsumentów      C/ importerów tego dobra i rządu 
B/ producentów krajowych tego dobra i rządu  D/ importerów i zagranicznych producentów danego dobra 
 

14. Które z zestawień zawiera prawidłowo obliczoną strukturę użytków rolnych: 
A/ GO 70%, TUZ 20%, sady 8%, lasy 2%  C/ TUZ 70%, łąki 10%, pastwiska 10%, plantacje trwałe 10% 
B/ GO 50%, TUZ 50%    D/ UR 80%, lasy 15%, pozostałe grunty 5% 
 

15. Urzędem odpowiedzialnym za sporządzanie prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej 
istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe jest: 
A/ Eurostat   B/ Eurobarometr  C/ COPA COGECA         D/ Trendoffice 



 
 
 

16. Przesunięcia krzywej popytu na jabłka w prawą stronę mogą być spowodowane: 
A/ wprowadzeniem embarga na jabłka przez kraj importera  C/ wzrostem cen gruszek  
B/ spadkiem cen jabłek      D/ wzrostem cen jabłek 
 

17. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jest domeną działań z zakresu: 
A/ benchmarkingu              B/ promocji sprzedaży       C/ merchandisingu  D/ public relations 
 

18. Gospodarstwo o powierzchni 25 ha zajmuje: 
A/ 2 500 m2   B/ 25 000 m2   C/ 250 000 m2   D/ 2,5 km2  

 
19. Przykładem integracji poziomej w agrobiznesie jest: 

A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem trzody a zakładem przetwórczym mięsa 
B/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem owoców i producentem środków ochrony roślin 
C/ wykupienie przez producenta buraków cukrowych udziału w cukrowni (np. akcji) 
D/ tworzenie grupy producentów tytoniu  
 

20. Koszt amortyzacji kombajnu zbożowego jest dla gospodarstwa rolniczego kosztem: 
A/ stałym bezpośrednim    B/ stałym pośrednim       C/ zmiennym pośrednim       D/ zmiennym bezpośrednim 
 

21. Udzielane bankowi pisemne zlecenie bezwzględnej wypłaty okazicielowi określonej kwoty pieniężnej  
z rachunku wystawcy to: 
A/ awizo      B/ czek        C/ weksel     D/ dyskont 
 

22. Do oceny i porównywania warunków przyrodniczych produkcji rolniczej pomiędzy jednostkami terytorialnymi (np. 
gminami) wykorzystuje się: 
A/ wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej   C/ wskaźnik bonitacji gleb 
B/ kompleksy rolniczej przydatności gleb     D/ współczynnik Helliga 
 

23. Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w krajach UE są obecnie: 
A/ opłaty wyrównawcze  B/ subsydia wyrównawcze      C/ płatności bezpośrednie        D/ ceny administracyjne 
   

24. Składnikami majątku obrotowego są m.in.: 
A/ środki pieniężne w kasie, zapasy materiałów, wartości niematerialne i prawne 
B/ środki pieniężne na rachunku bankowym, zapasy towarów, maszyny 
C/ środki pieniężne w kasie, należności krótkoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
D/ środki pieniężne na rachunku bankowym, należności krótkoterminowe, zapasy produktów 
 

25. Banki komercyjne: 
A/ emitują pieniądz gotówkowy  C/ emitują obligacje Skarbu Państwa 
B/ utrzymują rezerwę państwową  D/ przyjmują depozyty i udzielają kredytów przedsiębiorstwom 
 

26. Położenie krzywej podaży danego dobra nie jest bezpośrednio uzależnione od: 
A/ cen surowców wykorzystywanych w jego produkcji              C/ dochodów konsumentów 
B/ dostępności surowców wykorzystywanych w jego produkcji       D/ liczby producentów danego dobra 
 

27. Giełdowy kurs akcji nie jest uzależniony od: 
A/ stopy zyskowności akcji  C/ oczekiwań w zakresie przyszłej wartości akcji  
B/ ceny emisyjnej akcji  D/ ryzyka związanego z przyszłością branży, w której działa spółka 
 

28. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest: 
A/ niedopasowaniem struktury popytu i podaży na siłę roboczą na danym obszarze 
B/ wahaniami zapotrzebowania na pracę w związku z cyklami przyrodniczymi (porami roku) 
C/ migracją osób młodych za granicę kraju 
D/ zwiększoną podażą siły roboczej w związku ze wzrostem płac realnych 
 

29. Minimalny kapitał założycielski spółki z o.o. wynosi: 
A/ 1 zł   B/ 5 000 zł   C/ 50 000 zł   D/ 1 000 zł 
 

30. Koszt utraconych korzyści to: 
A/ koszt krańcowy  B/ koszt marginalny  C/ koszt graniczny  D/ koszt alternatywny 



31. Ukształtowanie gospodarstwa, w tym przestrzenne rozmieszczenie pól w gospodarstwie to: 
A/ wystawa gospodarstwa     C/ rozłóg gospodarstwa 
B/ waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej   D/ kompleks rolniczo-produkcyjny 
 

32. Właścicielem przedsiębiorstwa komunalnego jest: 
A/ komunistyczna partia polityczna  B/ spółdzielnia  C/ lokalna społeczność  D/ fundacja 
 

33. Jeżeli zgromadzimy w identycznych pojemnikach ziarno zbóż różnych gatunków,  to najlżejszy będzie pojemnik z: 
A/ pszenicą  jarą      B/ owsem          C/ jęczmieniem ozimym         D/ żytem ozimym 
  

34. Wskaźnik opłacalności produkcji obliczany jest jako wyrażona procentowo relacja: 
A/ zysku do wartości produkcji  C/ wartości produkcji do kosztów całkowitych produkcji 
B/ wartości produkcji do zysku netto  D/ zysku do zaangażowanego kapitału własnego 
    

35. Dochód z gospodarstwa rolnego: 
A/ zawsze jest wartością dodatnią  C/ może być niższy niż wartość uzyskanych dopłat i subwencji 
B/ zawsze jest wartością ujemną  D/ zawsze jest wyższy niż wartość uzyskanych płatności obszarowych 
 

36. Flaga Unii Europejskiej to okrąg utworzony ze złotych gwiazd na błękitnym tle. W okręgu znajduje się: 
A/ 10 gwiazd       B/ 12 gwiazd       C/ 15 gwiazd         D/ tyle gwiazd ile jest aktualnie państw członkowskich UE 
    

37. Popyt na dobra niezbędne, nie posiadające substytutów (np. lekarstwa) to popyt: 
A/ elastyczny   B/ nieelastyczny  C/ sztywny    D/ jednostkowy 
     

38. Komandytariusz w spółce komandytowej: 
A/ zarządza bieżącymi sprawami spółki   C/odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem 
B/ wnosi do spółki kapitał w formie udziałów  D/ wszystkie odpowiedzi (A, B oraz C) są prawidłowe 
 

39. Rynek na którym występuje stała nadwyżka podaży nad popytem określany jest jako: 
A/ rynek nabywcy  B/ rynek sprzedawcy  C/ rynek pierwotny  D/ monopol 
 

40. Średni poziom zatrudnienia w polskim rolnictwie dla gospodarstw indywidualnych wynosi ok.: 
A/ 7 osób/100 ha UR   B/ 27 osób/100 ha UR  C/ 17 osób/100 ha UR         D/ 2,5 osoby/100 ha UR 
 

41. Przez pojęcie „rozpiętość kierowania” rozumiemy: 
A/ liczbę stanowisk pracy w strukturze przedsiębiorstwa                C/ liczbę szczebli zarządzania  
B/ liczbę podwładnych bezpośrednio podległych jednemu menedżerowi    D/ podział władzy w organizacji 

 
42. Jedną z najważniejszych strategicznych decyzji przedsiębiorstwa jest wybór: 

A/ technik zarządzania i sprawowania władzy    C/ klientów 
B/ poziomu kosztów stałych i zmiennych    D/ systemu informatycznego 

 
43. W gospodarstwie rolniczym prowadzącym produkcję buhajów zużywane będą przede wszystkim: 

A/ pasze stosowane w żywieniu drobiu,  C/ pasze stosowane w żywieniu bydła  
B/ fungicydy sadownicze    D/ specjalistyczne nawozy ogrodnicze 

 
44. Produkcja mleka krowiego stanowi przykład: 

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

45. Wybierz prawdziwe stwierdzenie: 
A/ każdy rolnik może się rozliczać na zasadach ogólnych z VAT 
B/ rolnicy ryczałtowi mogą sprzedawać swoje produkty tylko płatnikom VAT 
C/ podatek VAT jest podatkiem dochodowym 
D/ rolnik ryczałtowy nie może wystawiać faktur VAT 
 

46. Działania polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie 
samodzielnie funkcji i zlecenie ich wykonania innym podmiotom to: 
A/ benchmarking               B/ outsourcing      C/  fuzja       D/ merchandising 

 
47. Dochody parytetowe w rolnictwie to: 

A/ dochody przeliczane na cenę złota 
B/ dochody kształtujące się na podobnym poziomie jak dochody innych grup pracowniczych 
C/ dochody pochodzące z pracy poza gospodarstwem rolniczym 
D/ dochody członków rodziny rolnika 



48. Koszt zakupu środków ochrony roślin w produkcji pszenicy towarowej zaliczymy do kosztów: 
A/ stałych    B/ bezpośrednich  C/ pośrednich    D/ jednostkowych 
 

49. Składka ubezpieczeniowa płacona przez rolnika do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) co do zasady jest: 
A/ częścią podatku rolnego  
B/ oddzielnym składnikiem podatku gruntowego 
C/ dobrowolną płatnością ubezpieczeniową 
D/ żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

 
50. Wyznaczenie misji i wizji firmy jest częścią: 

A/ planowania strategicznego   B/ planowania operacyjnego     C/ marketingu mix       D/ analizy SWOT 
 

51. Saletrzak i salmag to: 
A/ azotowe nawozy mineralne  
B/ dodatki paszowe stosowane w żywieniu bydła mlecznego 
C/ herbicydy stosowane w walce z uciążliwymi chwastami  w uprawach polowych  
D/ repelenty stosowane w magazynach wielkopowierzchniowych 

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

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

53. Intensywność produkcji rolniczej: 
A/ może być mierzona wielkością nakładów pracy i kapitału zużywanych na 1 ha UR 
B/ określa stosunek wartości środków trwałych do środków obrotowych 
C/ wyznaczana jest przez stosunek obsady zwierząt do struktury UR 
D/ opisuje wzrost cen środków produkcji 
 

54. Która z wymienionych kategorii najlepiej wyraża wkład gospodarstwa (przedsiębiorstwa) w tworzeniu dochodu 
narodowego (produktu krajowego netto): 
A/ produkcja globalna     B/ produkcja czysta   C/ produkcja towarowa            D/ produkcja końcowa 
 

55. Przeciętny plon pszenicy ozimej uzyskiwany w Polsce wynosi ok. : 
A/  3 t/ha    B/ 32 dt/ha   C/ 35 q/ha  D/ 40 q/ha 
 

56. Główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządów wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej to: 
A/ Rada Europy  B/ Komisja Europejska    C/ Rada Unii Europejskiej        D/ EFTA  
 

57. 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 
 

58. Składnikami kapitału własnego przedsiębiorstwa są m.in.: 
A/ kapitał podstawowy oraz zobowiązania długoterminowe           C/ zysk netto oraz rezerwy na zobowiązania 
B/ kapitał podstawowy oraz należności długoterminowe  D/ kapitał zapasowy oraz zysk netto 
 

59. Dewaluacja oznacza: 
A/ spadek siły nabywczej pieniądza na skutek przeciętnego wzrostu cen w gospodarce 
B/ anulowanie obowiązującej jednostki pieniężnej w kraju i ustanowienie nowej 
C/ obniżenie kursu wymiany pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych 
D/ spadek przeciętnego poziomu cen towarów i usług w danym kraju 
 

60. Wskaźnik technicznego uzbrojenia ziemi obliczamy jako iloraz: 
A/ liczby środków trwałych i powierzchni gospodarstwa 
B/ wartość środków trwałych i liczby osób pracujących w gospodarstwie 
C/ liczby środków trwałych i liczby osób pracujących w gospodarstwie  
D/ wartość środków trwałych i powierzchni gospodarstwa 
 

 


