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1. W Polsce najwięcej uprawia się jabłek odmiany:  
 A) Idared B) Golden Delicious 
 C) Gloster  D) Lobo 
2. Najlepszą sadzonką truskawek do uprawy sterowanej jest: 
 A) sadzonka wieokoronowa B) sadzonka doniczkowa 
 C) sadzonka zielona D) żadna z powyższych  
3. Do letnich odmian jabłoni należą 
 A) Szampion, Gala B) Katia, Oliwka żółta 
 C) Oliwka żółta, Rubin D) Szampion Jonagold 
4. Zjawisko partenokarpii u roślin sadowniczych najczęściej występuje u:  
 A) Jabłoni C) Gruszy  
 C) Śliwy D) Truskawki 
5. Cechami triploidalnych odmian jabłoni są: 
 A) duże owoce, silny wzrost B) słaba odporność na mróz i parcha 
 C) wczesny termin kwitnienia D) wrażliwość na przymrozki 
6. Największym producentem czarnej porzeczki w Europie jest: 
 A) Słowenia B) Francja 
 C) Niemcy D) Polska 
7. Podkładką czereśni nie jest:  
 A) Gisela  B) Colt 
 C)  F12/1  D)  Piast 
8. Borówkę wysoką można przechować w chłodni KA: 
 A) 2-3 dni B) 1-2 tygodnie 
 C) 5-6 tygodni C) 10 -12 tygodni 
9. Odmiany maliny owocujące na pędach jednorocznych to: 
 A) Polka, Pokusa B Sokolica, Radziejowa 
 C Laszka, Benefis D Glen Ample, Pokusa 
10. Przedplonem dla plantacji truskawki nie może  być: 
 A gorczyca B) ziemniak 
 C) zboże D) mieszanka motylkowych 
11. Mikado to: 
 A) odmiana wiśni B) forma korony 
 C)  odmiana śliwy D) fungicyd 
12. Kordia i Lapins to odmiany: 
 A) czereśni B) malin 
 C) wiśni D) śliw 
13.  Zaraza ogniowa  to choroba:  
 A) drzew ziarnkowych  B) drzew pestkowych 
 C) drzew ziarnkowych i pestkowych  D)  wszystkie odpowiedzi są poprawne 
14. Przechowalnia  typu ULO to system:  
 A) z bardzo niskim poziomem tlenu B) z bardzo niskim poziomem azotu 
 C). z bardzo niskim poziomem CO2 D) z bardzo niskim poziomem tlenu i azotu 
15. Objawy parcha jabłoni obserwujemy na:  
 A) kwiatach i owocach B) liściach i owocach 
 C) kwiatach i liściach D) wszystkie odpowiedzi są poprawne 
16. Szarkę w sadzie można ograniczyć przez: 
 A) silne cięcie  B) palenie liści 
 C) ograniczenie cięcia D) nie ma  skutecznej metody 
17. Ciecie czereśni najlepiej wykonać:  
 A) po owcowaniu B) w pełnym spoczynku 
 C) po kwitnieniu D) wczesną wiosną 



18. Czerwona porzeczka  najobficiej owocuje na:   
 A) pędach  3 - 4 letnich   B) pędach 6-7 letnich  
 C) pędach jednorocznych D) pędach 2 letnich 
19. W kwiatostanie jabłoni najczęściej jest 
 A) 5 kwiatów B) 8 kwiatów 
 C) 4 kwiaty D) 3 kwiaty 
20. Wśród drzew owocowych najbardziej nieprzyjemnym zapachem kwiatów cechują się: 
 A) jabłonie B) śliwy 
 C) grusze  D) czereśnie 
21. Na żywopłoty nie nadaje się: 
 A) grab B) bukszpan 
 C) barwinek D) cis 
22. Do miejsc cienistych nadaje się:  
 A) lobelia B) barwinek 
 C) żeniszek  D) gazania 
23. Wrzośce kwitną: 
 A) wiosną B) latem i jesienią 
 C)  latem D) jesienią 
24. Saintpaulia (sępolia) rozmnażana jest z: 
 A)  nasion B) sadzonki pędowej 
 C) sadzonki liściowej D) sadzonki zdrewniałej 
25. Rośliny doniczkowe ozdobne z liści to: 
 A) zamiokulkas,  marantha B) zamiokulkas, amarylis 
 C) sępolia, orchidea  D) amarylis, dracena 
26. Cięcie Hortensji ogrodowej wykonujemy: 
 A) jesienią na 10 – 20 cm B)  delikatnie po kwitnieniu 
 C)  silne cięcie wiosenne  D) w pełnym spoczynku 
27. Rośliny  cebulowe i bulwiaste  na stanowiska  cieniste to:  
 A) hiacynt, lilie B) bożykwiat meada, kokorycz 
 C) krokus, szachownica kostkowata D) zimowit jesienny, begonia bulwiasta 
28. Drzewa dobrze znoszące zacienienie to: 
 A) choina kanadyjska, buk jesion B) choina kanadyjska, tulipanowiec, grab 
 C) Katalpa, grab, tulipanowiec D) jesion, lipa, grab 
29. Pnącza o jadalnych owocach to: 
 A) Cytryniec, aktinidia  B) bluszcz (Hedera), pigwowiec 
 C) Glicynia, cytryniec D) aktinidia, dławisz  
30. Mieczyki nalezą do roślin: 
 A)  zimujących w gruncie B) nie zimujących w gruncie 
 C) dwuletnich D) jednorocznych 
31. Magnolia  Soulange'a wymaga  stanowiska: 
 A) słonecznego do półcienistego B) cienistego 
 C)  półcienistego do cienistego D) wszystkie są poprane 
32. Storczyki należą do: 
 A) roślin  pasożytniczych B) roślin epifitycznych  
 C) roślin bagiennych  D) żadna  powyższych  
33. Do bylin wonnych należą:  
 A) konwalia majowa, fiołek wonny B) hiacynt, narcyz 
 C) konwalia majowa, heliotrop D) maciejka, liliowiec 
34. Krzewy kolczaste (obronne) to: 
 A) berberys,  pigwowiec B) krzewuszka, śnieguliczka 
 C) mahonia, hortensja D) jałowiec, deucja  
35. Na kwietnik sezonowy stosujemy:  
 A)  rośliny jednoroczne  B) rośliny jednoroczne i krzewinki do 25 cm 
 C) rośliny jednoroczne i byliny D) wszystkie kwitnące rośliny 

 
   



36. Piwonia krzewiasta wymaga gleb: 
 A) suchych i próchnicznych B) mokrych i próchnicznych 
 C) piaszczystych  D) alkalicznych 
37. Cięcie róż przeprowadzamy:   
 A) wiosną po przymrozkach B) zimą w spoczynku 
 C) jesienią D) wiosną lub jesienią 
38. Rośliną  cebulową kwitnąca jesienią  jest: 
 A) szachownica  B) krous (szafran spiski) 
 C) zimowit D) żadna z powyższych 
39. Rośliny doniczkowe o barwnych liściach  szczególnie wymagają: 
 A) nawożenia azotowego B) półcienia 
 C) jasnych pomieszczeń D)  nawozenia potasem 
40. Do bylin kłączowych należą:  
 A) konwalie, kokoryczka wielokwiatowa B) maciejka, żeniszek 
 C) niezapominajki, liliowce D) barwinek, fiołek wonny 
41. Siewki pietruszki: 
 A) wytrzymują przymrozki od -7 do -8oC B) wytrzymują zalewanie 
 C) nie wytrzymują przymrozków D) wytrzymują suszę 
42. Zaletą uprawy marchwi na redlinach  jest: 
 A) wzrost plonu o 20-30% B )uprawa na wilgotnych glebach 
 C) proste korzenie D) wszystkie odpowiedzi są poprawne 
43. Najbardziej wytrzymałym warzywem na mróz jest:  
 A) jarmuż  B )pietruszka 
 C) kapusta D) marchew 
44. Likopen występujący w pomidorach najefektywniej jest przyswajany przez ludzi: 
 A) w świeżych owocach B) w przetworach 
 C) w świeżym soku D) w obecności tłuszczy 
45. Do warzyw, które można  uszlachetniać na podkładkach należą: 
 A) pomidor B) ogórek  
 C) melon D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 
46. Szalotka  to: 
 A) cebula dymka B) drobnocebulowa cebula zwyczajna 
 C) czosnek askaloński D) cebula cukrowa 
47. Do warzyw źle znoszących pikowanie należą: 
 A) oberżyna  B) kalafior 
 C)  pomidor D)  fasola 
48. Siew fasoli Piękny Jaś wykonujemy: 
 A) w lutym B) kwietniu 
 C) w marcu D) w połowie maja 
49. Zbiór strąków fasoli z siewu  z początków czerwca przypada:  
 A) koniec lipca B) połowa lipca 
 C) początek lipca D) pierwsza lub dekada sierpnia 
50. Spośród warzyw psiankowatych największe wymagania pokarmowe ma:  
 A) papryka B) oberżyna 
 C) ziemniaki D) wymagania są porównywalne dla wszystkich 
51. Tykwa należy do rodziny: 
 A) psiankowatych B) cebulowych 
 C) dyniowatych  D) selerowch  
52. Buraka ćwikłowego nie należy uprawiać  gdy: 
 A)  pH powyzej 6,5 B) pH poniżej 6,5 
 C) stanowisko jest słoneczne D) gdy gleba jest głęboko uprawiana 
53. Seler naciowy nie znosi: 
 A) gleb zakwaszonych B) stanowiska słonecznego 
 C) gleby zasobnej w wapń D) nawożenia organicznego 
   
   



54. Gorczyca jest rośliną fitosanitarną  ponieważ:  
 A) odstrasza chorobotwórcze nicienie B) ogranicza choroby bakteryjne 
 C) ogranicza choroby grzybowe D) odstrasza drutowce 
55. Późne odmiany kapusty najlepiej sadzić w rozstawie: 
 A) 20 x 30 cm B) 10 x 20 cm 
 C) 50 x 60 cm D) 80 x 90 cm 
56. Którego z warzyw kapustnych nie należy uprawiać bezpośrednio po nawożeniu 

obornikiem: 
 A) kapusty czerwonej B) kapusty późnej  
 C) kalafiora D) kalarepy 
57. O kredyt  dla młodych rolników  nie mogą ubiegać się osoby: 
 A) które ukończyły 30 lat B) mają dokument na 3 letnią prace w gosp. 

rolnym o zbliżonej działalności jak we wniosku 
kredytowym 

 C) posiadają wykształcenie ogrodnicze D) planujące zakup ziemi powyżej 300 ha 
58. Wybory do Parlamentu europejskiego odbyły się:  
 A)  w 2013 roku B) dopiero odbędą się pod koniec 2015 
 C)  w 2014 roku D) w 2012 roku 
59. W wyborach samorządowych wybieramy:  
 A) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast B) przedstawicieli do sejmików 
  C) radnych  D) wszystkie odpowiedzi są poprawne 
60. Nowe  dopłaty bezpośrednie będą obowiązywały  w latach: 
 A) 2015 – 2020 B) 2016 - 2021 
 C) 2017- 2022 D) zostaną zlikwidowane 
 


