
XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
Eliminacje okręgowe – 2014/2015 

Blok: Ochrona i inżynieria środowiska 
 
 

 
1. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa to: 

a) WMO b) FAO c) UNESCO d) WHO 
 

2. Rada Europejska składa się: 
a) komisarzy c) przywódców państw członkowskich 
b) emisariuszy d) ministrów spraw zagranicznych 

 
3. Dyrektywa siedliskowa razem z dyrektywą Ptasią stanowi podstawę europejskiego systemu 

ochrony przyrody nazwanego: 
a) NATURA 2000 b) ECONET c) Liga Ochrony Przyrody d) Ekoland 

 
4. Gatunek roślin obcego pochodzenia z grupy kenofitów, który zdołał trwale zadomowić się w 

naturalnych i półnaturalnych siedliskach to: 
a) epekofit b) agriofit  c) diafit d) archeofit  

 
5. Strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy 

ekologiczne to: 
a) troposfera b) litosfera c) biosfera d) mezosfera 

 
6. Abiotyczna (nieożywiona) część ekosystemu, na która składają się: gleba, wody i klimat to: 

a) edafon b) ekoton c) edafotop d) biotop  
 

7. Do ekosystemów lotycznych zalicza się wody: 
a) powierzchniowe płynące  b) powierzchniowe stojące c) deszczowe  d) podziemne  

 
8. Ochronę gatunku w miejscu jego występowania w środowisku określa się nazwą: 

a) in vivo b) in situ c) in vitro d) in silico 
 

9. Obszary ograniczonego użytkowania są tworzone dla: 
a) stref przemysłowych  b) obszarów leśnych c) stref ochronnych ujęć wody  d) kompostowni 

  
10. Obniżenie poziomu wód gruntowych najbardziej zagraża: 

a) łęgom b) grądom c) torfowiskom d) terenom depresyjnym 
 

11. Zagłębienie w korycie rzeki wyżłobione wirowym ruchem wody to: 
a) depresja b) cofka c) banior d) ponor  

 
12. Pionowy uskok dna rzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celu ochrony koryta 

rzeki przed niszczącym działaniem spadającej wody to: 
a) bystrze b) stopień wodny c) jaz d) poszur 

 
13. Wody zalegające pod nieprzepuszczalnymi utworami geologicznymi to wody: 

a) podpowierzchniowe b) zaskórne c) podziemne d) wgłębne  
 

14. Podwyższenie lustra wody postępujące w górę biegu cieku wodnego, powstające wskutek 
podnoszenia się stanu wody w zbiorniku końcowym to: 

a) odskok Bidone’a b) cofka  c) bystrze d) terasa 



 
15. Jeżeli rów ma wymiary: szerokość dna 0,5 m; głębokość 1 m; nachylenie skarp 1:2 to 

szerokość górą dla tego rowu wynosi: 
a) 2,5 m b) 3,5 m c) 4,0 m d) 4,5 m 

 
16. Rodzaj głębokiej zatoki wrzynającej się w ląd, często rozgałęzionej z  charakterystycznymi 

stromymi brzegami to: 
a) fiord  b) klif c) szelf d) laguna 

 
17. Organizmy, które przystosowały się do życia w warunkach bardzo gorących dzięki 

możliwości magazynowania wody w różnych tkankach to: 
a) tropofity b) hygrofity  c) sukulenty d) mezofity 

 
18. Nauka o śródlądowych zbiornikach wodnych w tym o jeziorach to: 

a) potamologia b) hydrologia c) glacjologia d) limnologia  
 

19. Zespół drobnych organizmów unoszonych przez wodę to: 
a) nekton b) potamon c) plankton d) helofity  

 
20. Znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego 

części to: 
a) seston b) przyducha  c) potamal d) arenal 

 
21. Pola, przez które przepuszcza się ścieki komunalne celem naturalnego oczyszczenia 

nazywamy polami: 
a) depresyjnymi b) odłogowymi c) zalewowymi d) irygacyjnymi  

 
22. Dopuszczalna zawartość żelaza w wodzie pitnej wynosi: 

a) 0,2 mg/l b) 0,5 mg/l c) 1,5 mg/l d) 5,0 mg/l 
 

23. Do nieużytków zaliczamy: 
a)  lasy b) wydmy piaszczyste c) łąki d) pastwiska 

 
24. Wartość rolniczą, właściwości i warunki przyrodnicze terenu odzwierciedla: 

a) rodzaj gleby b) gatunek gleby  c) bonitacja d) typ gleby 
 

25. Gleby wytworzone z osadów morskich często o dużej zawartości wapnia to: 
a) marsze  b) lateryty c) huminy d) ferrality 

 
26. Wykres przedstawiający zależność pomiędzy siłą ssącą gleby, a jej wilgotnością to krzywa: 

a) depresji b) sorpcji wody c) konsumcyjna d) uziarnienia 
 

27. Woda łatwo dostępna dla roślin znajduje się w porach: 
a) mikroporach b) drobnych c) średnich d) dużych 

 
28. Precyzyjne urządzenie służące do pomiaru wilgotności gleby to: 

a) higrometr b) barometr c) aneroid d) tensjometr 
 

29. Prawo dotyczące przepływu wody przez warstwy porowate (grunt) to prawo: 
a) Chezy b) Darcy c) Manninga d) Matakiewicza 

 
30. Urządzeniem służącym do przeprowadzania wody ponad przeszkodą jest: 

a) lewar b) syfon c) kanał d) dren 



 
31. Żywe organizmy szkodliwe dla roślin uprawnych (patogeny + szkodniki+ chwasty) to:  

a) cenozy b) agrofagi c) efemerydy d) fizjocenozy 
32. Gatunek zwierzęcia lub rośliny odżywiający się żywymi lub martwymi tkankami 

zwierzęcymi to: 
a) biofag b) fitofag c) pasożyt d) zoofag 

 
33. Gatunki występujące wokół budynków, płotów, przy drogach i na miedzach to chwasty: 

a) segetalne b) termofilne c) ruderalne  d) rozłogowe 
 

34. Kierunek wiatru określany symbolem NE to: 
a) północno-wschodni b) północno-zachodni  c) południowo-wschodni d) południowo-zachodni 

 
35. Przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej 

(pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego to: 
a) sublimacja b) resublimacja c) krzepnięcie d) parowanie 

 
36. Zasada działania piaskownika polega na: 

a) filtracji b) emulgacji c) peptyzacji d) sedymentacji  
 

37. Instrument geodezyjny służący do pomiaru kątów poziomych i pionowych to: 
a) teodolit  b) niwelator c) węgielnica d) dalmierz 

 
38. Zapadlisko tektoniczne wypełnione osadami naniesionymi przez rzeki to: 

a) nisza osuwiskowa b) nisza abrazyjna c) nizina aluwialna d) terasa 
 

39. Fale dźwiękowe mieszczące się w zakresie poniżej 16 Hz to: 
a) infradźwięki b) ultradźwięki c) dźwięki ponadtonowe d) dźwięki subtonowe 

 
40. Cynk – pierwiastek śladowy wchodzący w skład wielu enzymów najłatwiej przyswajalny 

jest z: 
a) owoców b) przetworów zbożowych c) produktów mięsnych d) warzyw 

  
41. Który z wymienionych składników pokarmowych poprawia odporność roślin na 

wymarzanie? 
a) siarka b) potas c) azot  d) miedź  

 
42. Herbicydy niszczące zarówno chwasty jak i rośliny uprawne to preparaty: 

a) selektywne  b) kontaktowe c) totalne d) systemowe 
 

43. Użytki zielone na zapas możemy nawozić: 
a) azotem b) fosforem  c) potasem d) obornikiem 

 
44. Za bezpieczne dla środowiska uważa się dodatnie saldo azotu nie przekraczające 

następującej ilości N na 1 ha użytków rolnych: 
a) 30 kg b) 60 kg c) 90 kg d) 120 kg  

 
45. Zgodnie z  wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej środki ochrony roślin można 

stosować w nie mniejszej odległości od budynków niż: 
a) 5 m b) 10 m c) 20 m d) 50 m  

 
46. Powszechnie akceptowana forma płatności za dobra i usługi to: 

a) weksle b) pieniądze c) akcje d) cena 
 



47. W Senacie Rzeczpospolitej Polskiej zasiada: 
a) 100 senatorów b) 150 senatorów c) 200 senatorów d) 250 senatorów 

 
48. Proces podnoszenia nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na jednostkę powierzchni 

nosi nazwę: 
a) specjalizacji b) substytucji c) korelacji d) intensyfikacji 

 
49. Decyzja organu administracji państwowej, dopuszczająca podmioty gospodarcze do 

prowadzenia działalności w danej dziedzinie to: 
a) akredytywa b) licencja c) koncesja d) akcyza 

 
50. Gdy ceny obligacji rosną, to stopy procentowe: 

a) spadają b) zwiększają się c) nie ulegają zmianie d) zachowują się w sposób niejednoznaczny 
 

51. Barter to: 
a) produkcja dóbr na własne potrzeby c) produkcja dóbr na rynek 
b) wymiana, w której pośredniczy pieniądz d) wymiana dóbr bez pośrednictwa pieniądza 

 
52. Ergonomia jest to: 

a) nauka o rozwoju środowiska  c) nowoczesny sposób gospodarki rolnej 
b) nauka o przystosowaniu warunków pracy do człowieka d) kierunek filozoficzny 

 
53. Kurs walutowy kształtowany pod wpływem popytu i podaży na rynku walutowym, to kurs: 

a) stały b) płynny c) sztywny d) zmienny 
 

54. Do aktywów trwałych podmiotu gospodarczego należą: 
a) zapasy  b) środki trwałe c) produkty gotowe d) należności z tytułu dostaw 

 
55. Publikowany codziennie urzędowy wykaz kursów walut, dewiz i papierów wartościowych 

lub cen towarów będących przedmiotem transakcji giełdowych to: 
a) ceduła b) kurs akcji  c) kurs giełdowy d) obrót giełdowy 

 
56. Do dochodu otrzymywanego z kapitału nie należy: 

a) zysk kapitałowy b) podatek od majątku  c) procent bankowy d) czynsz dzierżawny 
 

57. Koszty analizowane w planowaniu produkcji lecz nie ponoszone w cyklu produkcyjnym to 
koszty: 

a) alternatywne  b) stałe c) całkowite d) jednostkowe 
 

58. Zastępowanie pracy człowieka przez maszyny powoduje bezrobocie: 
a) frykcyjne b) technologiczne c) strukturalne d) cykliczne 

 
59. Wynagrodzeniem z tytułu zastosowania kapitału w produkcji dóbr jest: 

a) renta b) płaca c) procent d) zysk 
 

60. Zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej w KRUS, gdy niezdolność do pracy 
trwa bez przerwy przez: 

a) 10 dni b) 14 dni c) 21 dni  d) 30 dni 
 


