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1. 1 N (niuton) to: 
a)  1 kg * m/s2,  b) 1 kg * m *s,  c) 1 J/m2,  d) 1 kg/J. 
 
2. Przełożenie przekładni wyrażamy w: 
a) N/m,   b) obr/min,  c) obr/N,  d) wartość bezwymiarowa. 
 
3. Obróbką plastyczną nie jest: 
a) azotowanie,   b) tłoczenie,  c) kucie,  d) walcowanie. 
 
4. Śruba rzymska ma zastosowanie przy: 
a) skręcaniu elementów wału korbowego,    b) wale odbioru mocy, 
c) mocowaniu głowicy silnika,       d) cięgle centralnym.  
 
5. Liczba cetanowa charakteryzuje: 
a) odporność paliwa na detonację,    b) skłonność paliwa do samozapłonu, 
c) stopień zanieczyszczenia paliwa,    d) rodzaj paliwa. 
 
6. Blokadę mechanizmu różnicowego w ciągniku stosuje się: 
a) gdy jedno koło wpada w poślizg,  tylko w czasie jazdy na wprost,      b) gdy brak mocy ciągnika,   
c) gdy wykonujemy skręt na miejscu,           d) przy rozruchu silnika. 
 
7. Przedrostek P (peta) oznacza: 
a) 106,   b) 1012,    c) 1015,   d) 1018. 
 
8. Opór jednostkowy gleby podczas orki wyrażamy w: 
a) kN/m2,  b) kN/s    c) W/m2,  d) Om. 
 
9. Regulacja siłowa ciągnika jest wykorzystywana przy: 
a) kultywatorowaniu,  b) wałowaniu,  c) orce,   d) bronowaniu. 
 
10. W skład skrzyni biegów nie wchodzi: 
a) wałek zdawczy,  b) wałek atakujący,  c) wałek pośredni, d) wałek sprzęgłowy. 
 
11. Odpuszczanie stali ma na celu: 
a) zwiększenie twardości,      b) usunięcie naprężeń, 
c) zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie,    d) zmniejszenie udarności. 
 
12. Współczynnik prędkości J widniejący na oponie oznacza max. prędkość: 
a) 170 km/godz., b) 210 km/godz.,    c) 300 km/godz.,   d) 100 km/godz. 
 
13. Przełącznik zero-gwiazda-trójkąt stosuje się w celu: 
a) zmniejszenia mocy silnika na rozruchu,    b) zwiększenia mocy silnika, 
c) zwiększenia prądu rozruchu,     d) zmniejszenia prądu rozruchu. 
 
14. W bilansie czasu pracy agregatu  T1 to czas: 
a) efektywny,  b) operacyjny,   c) pomocniczy,  d) roboczy zmiany. 
 
15. Żmijka rozdziela nasiona pod względem: 
a) barwy,  b) masy,   c) kształtu,  d) długości. 
 
16. Pomiędzy prawą a lewą zwolnicą kołowego ciągnika rolniczego znajduje się: 
a) skrzynia przekładniowa,       b) mechanizm różnicowy,  
c)  koło napędowe,        d) sprzęgło. 
 



 
 
 
 
 
17. W układzie chłodzenia wymuszonym pompa wodna podaje ciecz do: 
a) głowicy,  b) chłodnicy,  c) termostatu,  d) kadłuba silnika. 
 
18. Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną koła a płaszczyzną pionową nazywamy kątem: 
a) pochylenia sworznia zwrotnicy,   b) wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, 
c) pochylenia koła,     d) zbieżności. 
 
19. Powietrznik w pompie opryskiwacza spełnia rolę: 
a) wyrównywacza ciśnienie,          b) eżektora,                         
c) emulgatora,            d) zaworu przelewowego. 
 
20. Do elementów biernych korpusu płużnego nie należy: 
a) piętka,  b) odkładnica,  c) słupica,  d) płóz. 
 
21. Sprzęgło dwustopniowe umożliwia przenoszenie napędu do: 
a) wału korbowego,       b) kół napędowych i WOM, 
c) wału krzywkowego,       d) kół napędowych agregatu. 
 
22. Stosunek całkowitej pojemności cylindra silnika do pojemności jego komory sprężania to: 
a) moc efektywna,             b) sprawność efektywna,     
c) stopień sprężania,          d) pojemność skokowa. 
 
23. Masa 1 m3 owsa wynosi: 
a) 150-350 kg,  b) 400 – 600 kg, c) 700 – 850 kg, d) 850- 1000 kg. 
 
24. Praktyczna wysokość ssania pompy  wynosi nie więcej jak: 
a) 8 m,   b) 10 m,  c) 12 m,  d) 14 m. 
 
25. Jeżeli napięcie zasilania żarówki zmniejszymy dwukrotnie to jej moc: 
a) nie zmieni się,       b) wzrośnie dwa razy, 
c) zmaleje dwa razy,       d)  zmaleje cztery razy. 
 
26. Blokada NO-SPIN działa na zasadzie: 
a) sprzęgieł kłowych jednokierunkowych,    b) przekładni planetarnej, 
c) satelitów i kół koronowych,      d) przekładni hydraulicznej. 
 
27. Poidła ociekowe stosujemy dla: 
a) drobiu,  b) owiec,  c) koni,   d) bydła. 
 
28. W pługach łąkowych stosowane są odkładnice: 
a) śrubowe,  b) półśrubowe,  c) cylindroidalne, d) kulturalne. 
 
29. Wał Cambridge należy do wałów: 
a) strunowych,  b) pierścieniowych, c) gładkich,   d) prętowych. 
 
30. Który z elementów nie występuje w 3-fazowym silniku indukcyjnym zwartym? 
a) stojan,   b) wirnik,  c) komutator,  d) uzwojenie. 
 

 31. Nauka i wiedza o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych to: 
 a) terminologia,  b) trybologia,  c) teriologia,  d) termokinematyka. 
 

32. Czynności przywracające zdolności użytkowe maszyny przez usunięcie skutków jej  zużycia 
fizycznego to: 
a) naprawa,  b) regulacja,  c) regeneracja,  d) kasacja. 
 
33. Przegub Cardana zaliczany jest do sprzęgieł: 
a) stałych przegubowych,      b) rozłącznych,  
c) bezpieczeństwa,       d) hydrokinetycznych. 
 



34. Włącznik elektromagnetyczny to: 
a) przekaźnik włączania  świateł,    b) przełącznik kierunkowskazów, 
c) element rozrusznika,      d) prądnica prądu stałego.  
 
35. Normatywne zużycie paliwa podczas ciężkich prac polowych ciągnikiem URSUS C-360 
wynosi: 
a) 4 l/ha,       b) 6 l/ha,       c) 12 l/ha,     d) 14 l/ha. 
 
36. Ze skrzyni biegów wychodzi wałek: 
a) sprzęgłowy,  b) pośredni,  c) zdawczy,  d) atakujący. 
 
37. Główka korbowodu ciągnika URSUS C360 jest: 
a) podzielona ukośnie do osi korbowodu,      b) podzielona prostopadle do osi korbowodu, 
c)  podzielona wzdłuż osi korbowodu,  d)  nie jest dzielona. 
 
38. Nazwa Astronaut A4 dotyczy: 
a) siewnika zbożowego,      b) robota udojowego,   
c) kombajnu zbożowego,       d) zgarniacza hydraulicznego. 
 
39. Francuska firma Kuhn działa w Polsce od: 
a) 5 lat,   b) 10 lat,   c) 15 lat,   d) 20 lat.  
 
40. Siedziba firmy „BIN” Sp. z o.o.  mieści się w województwie: 
a) wielkopolskim, b) mazowieckim,  c) lubelskim, d) kujawsko-pomorskim.  
 
41.Światowy rekord w oprysku wynosi: 
a) 23 ha/h,   b) 33 ha/h,  c) 43 ha/h,  d) 53 ha/h. 
 
42. Najwięcej ciągników w ramach PROW 2007-2013 wg producentów zakupiono z firmy: 
a) New Holand,  b) John Deer,  c) Zetor,  d) Valtra. 
 
43. Największym producentem maszyn rolniczych w UE są: 
a) Francja,  b) Włochy,  c) Niemcy,  d) Wielka Brytania. 
 
44. Największą na świecie dyskową kosiarkę ciągnikową wyprodukowała firma: 
a) JF-Stoll,  b) Fantini,  c) SaMASZ,  d) Amazone 
 
45. Przy całodobowym pobycie w budynku najwięcej gnojowicy uzyskuje się od: 
a) krowy mlecznej,     b) tucznika,   c) konia,  d) bukata. 
 
46. Zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej w KRUS gdy jest niezdolność do pracy 
nieprzerwanie przez: 
a) 30 dni,   b) 21 dni,  c) 14 dni, d) 7 dni. 
 
47. Koszty  nie ponoszone w cyklu produkcyjnym lecz analizowane w planowaniu produkcji to 
koszty: 
a) jednostkowe,   b) całkowite,  c) stałe,  d) alternatywne. 
 
48. Suma standardowych nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności  występujących w 
gospodarstwie rolnym nosi nazwę: 
a) żywotność gospodarstwa,                              b) wielkość ekonomiczna gospodarstwa, 
c) wielkość techniczna gospodarstwa:                d) potencjał gospodarstwa. 
 
49. Jeżeli zwiększa się wielkość produkcji to: 
a) maleją koszty całkowite,     b) maleją przeciętne koszty stałe, 
c) maleją całkowite koszty zmienne,    d) rosną koszty stałe. 
 
50. Dobrami niższego rzędu nazywamy te dobra: 
a) które nie mają bliskich sobie substytutów, 
b) na które maleje popyt w miarę wzrostu dochodów konsumentów, 
c) których zakupy maleją w miarę wzrostu cen, 
d) które zostały wadliwie wykonane.  



51. Stosunek ilości wykonywanej pracy w jednostkach naturalnych do poniesionych nakładów 
nosi nazwę:  
a) technicznej wydajności pracy,                      b) ekonomicznej wydajności pracy żywej, 
c) społecznej wydajności pracy,                        d) kapitałochłonności. 
 
52. Zmienna mierzona w cenach stałych to : 
a) zmienna nominalna,      b) zmienna realna,   
c) stopa wzrostu,         d) indeks zmian. 
 
53. Rada Europejska składa się z: 
a) ministrów spraw zagranicznych,   b) przywódców państw członkowskich, 
c) radnych,      d) komisarzy. 
 
54. Rynek producenta na dane dobro lub usługę występuje wówczas gdy: 
a) popyt na to dobro lub usługę jest większy niż podaż, 
b) podaż danego dobra lub usługi jest większa niż popyt; 
c) producent jest monopolistą,  
d) producent jest globalistą. 
 
55. Do czynników wzrostu gospodarczego należy: 
a) postęp techniczny,          b) nakłady pracy,  
c) wydajność pracy,                    d) wszystkie wyżej wymienione. 
 
56. Wyodrębnienie środków na rachunku dłużnika na ściśle określony cel, stosowane raczej 
pomiędzy kontrahentami mało znanymi, w trudnej sytuacji finansowej nosi nazwę:  
a) akredytywy,        b) weksla,  
c) storna,                                 d) debetu. 
 
57. Nadwyżka ceny produktu rolnego ponad koszt jego produkcji spowodowana korzystnymi 
warunkami produkcji nosi nazwę: 
a) renty gruntowej,                                                               b) renty różniczkowej, 
c) renty absolutnej,                                                                d) renty rolniczej. 
 
58. Wskaźnik opłacalności produkcji jest to stosunek  wartości produkcji do: 
a) zysku,       b) kapitału stałego i obrotowego, 
c) dochodu,       d) całkowitych kosztów produkcji.  
   
59.  Do dochodu otrzymywanego z kapitału nie należy: 
a) zysk kapitałowy,      b) podatek od majątku, 
c) czynsz dzierżawny,      d) procent bankowy. 
 
60. Do aktywów trwałych podmiotu gospodarczego należą:  
a) produkty gotowe,      b) środki trwałe, 
c) zapasy,       d) należności z tytułu dostaw, 
 
 


