XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
ELIMINACJE CENTRALNE - 2015
Blok: Produkcja roślinna

1. Do celów melioracyjnych, np. do utrwalania lotnych piasków najlepiej nadaje się wierzba:
a\. amerykańska
b\. migdałowa
c\. purpurowa
d\. kaspijska
2. Odmiany pszenicy idealnie nadające się do wypieku ciastek oznacza się literą:
a\. A
b\. B
c\. E
d\. K
3. Pojawiające się podczas suchego lata na trawnikach grzyby kapeluszowe rozproszone lub
układające się w pierścienie, wstęgi lub pasma są często zwane:
a\. dziką darnią
b\. starą strzechą
c\. krwawymi plamami
d\. czarcimi kręgami
4. Orka głęboka jest zabiegiem charakterystycznym dla zespołu uprawek:
a\. pożniwnych
b\. przedzimowych
c\. przedsiewnych pod rośliny ozime
d\. pielęgnacyjnych
5. Jeżeli śnieg spadnie na nie zamarzniętą glebę może dojść do:
a\. wypszenia roślin
b\. wysmalenia roślin
c\. zwietrzenia roślin
d\. przeziębienia roślin
6. Dzieciuchowatość bulw ziemniaka to chorobą powodowana przez:
a\. grzyby
b\. wirusy
c\. warunki atmosferyczne
d\. bakterie
7. Dominującym rodzajem gleb występujących w Polsce są:
a\. gleby bielicowe
b\. gleby brunatne
c\. rędziny
d\. mady
8. Najlepiej odwracają skibę odkładnice o kształcie:
a\. cylindrycznym
b\. półśrubowym
c\. śrubowym
d\. trójkątnym
9. Jeżeli pestycyd posiada formę użytkową koncentratu do zamgławiania na gorąco to nazwa
preparatu będzie zawierała litery:
a\. HN
b\. IF
c\. SP
d\. WS
10. Najbardziej wartościową trawą z wymienionych, występującą na użytkach zielonych jest:
a\. stokłosa bezostna
b\. drżączka średnia
c\. kostrzewa trzcinowa
d\. życica trwała
11. Gleby wytworzone w dolinach z osadów rzecznych, najczęściej bywają nazywane:
a\. madami
b\. rędzinami
c\. torfami
d\. bielicami
12. Który z wymienionych preparatów może służyć do zaprawiania bulw ziemniaka przed
sadzeniem?
a\. Fastac 025 EC
b\. Prestige 290 FS
c\. Nu Film 96 EC
d\. Atlantis 04 WG
13. Phleum pratense to łacińska nazwa:
a\. kostrzewy łąkowej
b\. wiechliny łąkowej
c\. tymotki łąkowej
d\. koniczyny łąkowej
14. Liście rutwicy wschodniej mają budowę:
a\. nieparzystopierzastą
b\. dłoniasto-palczastą
c\. trójdzielną
d\. lancetowatą

15. Nazywana ryżem peruwiańskim czy złotem Inków prastara roślina uprawna to:
a\. topinambur
b\. szarłat
c\. sorgo
d\. komosa ryżowa
16. Rośliny wysiewane po zbiorze plonu głównego a użytkowane jesienią tego samego roku noszą
nazwę:
a\. międzyplonu ozimego
b\. plonu dodatkowego
c\. plonu wtórego
d\. międzyplonu ścierniskowego
17. Arabeska, Mandaryna i Radocha to odmiany:
a\. ziemniaka
b\. pszenicy jarej
c\. pszenicy ozimej
d\. owsa
18. Bohun, Mazur i Szyper to zarejestrowane w 2014 roku odmiany:
a\. ziemniaka
b\. pszenicy jarej
c\. pszenicy ozimej
d\. owsa
19. Cacko i Sprinter to skreślone ostatnio z rejestru odmiany:
a\. jęczmienia ozimego
b\. pszenicy jarej
c\. pszenicy ozimej
d\. owsa
20. Szkodnik nazywany potocznie „czarną liszką” żerujący często między innymi na roślinach
gorczycy szkodnik, to:
a\. rzęsorek rzeczek
b\. pomrowik plamisty
c\. gnatarz rzepakowiec
d\. pędzik przedzimek
21. Najwyższą masą właściwą (gęstością ziarna w kg/m3) charakteryzuje się ziarno:
a\. jęczmienia
b\. pszenicy
c\. owsa
d\. kukurydzy
22. Grzyb atakujący ziarno żyta i powodujący, że staje się ono trujące dla człowieka i zwierząt
to:
a\. pędzlak
b\. borowik
c\. kropidlak
d\ sporysz
23. Pędruś czarnoudek, pędruś łodygowiec i pędruś zieleniak to szkodniki atakujące:
a\. koniczyny
b\. pszenice
c\. rzepaki
d\ ziemniaki
24. Która z wymienionych chorób nie jest powodowana przez grzyby?
a\. czarna nóżka ziemniaka
b\. parch prószysty ziemniaka
c\. kiła kapusty
d\. zaraza ziemniaka
25. Szakłak pospolity i kruszyna pospolita to żywiciele pośredni:
a\. rdzy lnu
b\. rdzy grochu
c\. rdzy brunatnej żyta
d\. rdzy koronowej owsa
26. Ile m3 biogazu można uzyskać z 1 t kiszonki z kukurydzy:
a\. 20
b\. 50
c\. 180
d\. 300
27. Beznakładowy element agrotechniki to:
a\. ilość wysiewu
b\. termin siewu
c\. ochrona roślin
d\. nawożenie
28. Proces wydzielania włókna z łodygi lnu nosi nazwę:
a\. pęcznienia
b\. segmentacji
c\. jarowizacji
d\. roszenia
29. Element pługa montowany w celu umieszczenia wierzchniej warstwy pola na dnie bruzdy to:
a\. pogłębiacz
b\. krój
c\. odkładnica
d\. przedpłużek
30. Kwiatostanem u sporka polnego jest:
a\. grono
b\. wierzchotka
c\. główka
d\. koszyczek
31. Rajgras włoski to inna nazwa życicy:
a\. mieszańcowej
b\. bezostnej
c\. trwałej
d\. wielokwiatowej

32. Nikotyna występująca w liściach tytoniu to:
a\. olejek eteryczny
b\. alkaloid
c\. kwas organiczny
d\. pektyna
33. Głównym składnikiem gromadzonym w korzeniu cykorii jest:
a\. inulina
b\. karoten
c\. fenyloalanina
d\. skrobia
34. Do graficznego przedstawienia kierunków wiatru używa się tzw. róży wiatrów. Kierunek
południowo-wschodni oznaczony jest symbolem:
a\. NE
b\. SE
c\. EN
d\. SW
35. Owocem u dyni oleistej jest:
a\. jagoda
b\. niełupka
c\. mieszek
d\. torebka
36. Temperatura optymalna dla wegetacji chmielu wynosi:
a\. 12-150C
b\. 15-180C
c\. 20-230C
d\. 23-260C
37. Stan rozwojowy, w którym roślina wykazuje maksymalną wrażliwość na dany czynnik
ekologiczny nazywamy:
a\. okresem krytycznym
b\. okresem spoczynku
c\. okresem karencji
d\. okresem prewencji
38. Stan gleby będący wynikiem pracy rolnika, określający jej zasobność w składniki
pokarmowe i zdolność do zaspokajania potrzeb roślin to:
a\. żyzność
b\. produkcyjność
c\. produktywność
d\. urodzajność
39. Nauka zajmująca się poznaniem rytmiki corocznego występowania zjawisk zachodzących w
świecie roślinnym to:
a\. dendrologia
b\. fitologia
c\. geologia
d\. fenologia
40. Adengo 315 SC to preparat służący do zwalczania chwastów w:
a\. kukurydzy
b\. pszenicy
c\. rzepaku
d\. ziemniakach
41. Historyczne narzędzie uprawowe które jedynie spulchniało glebę bez jej odwracania to:
a\. kierat
b\. socha
c\. radło
d\. morga
42. Pulaska to roztwór nawozu azotowego z siarką otrzymany przez zmieszanie roztworu
siarczanu amonu z roztworem:
a\. saletrzaku
b\. mocznika
c\. saletry amonowej
d\. salmagu
43. Pulrea to obecna nazwa produkowanego w Puławach nawozu:
a\. saletrzak
b\. mocznik
c\. saletra amonowa
d\. salmag
44. Merces 50 EW to:
a\. moluskocyd
b\. insektycyd
c\. herbicyd
d\. fungicyd
45. Substancją aktywną herbicydu Rimel 25 SG jest:
a\. rimsulfuron
b\. clopyralid
c\. metrybuzyna
d\. glyfosat
46. Stosunki społeczne danej organizacji z otoczeniem noszą nazwę:
a\. SWOT
b\. marketing mix
c\. public relations
d\. venture capital
47. Stan ustalony na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w przedsiębiorstwie to:
a\. inwestytura
b\. saldo
c\. rejestr
d\. remanent

48. Procentowy opust, rabat przyznawany nabywcy w razie zapłaty gotówką za towar objęty
sprzedażą kredytową lub ratalną to:
a\. akces
b\. dyskonto
c\. prowizja
d\. skonto
49. Proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić
korzystniejsze od innych oferty to:
a\. stagnacja
b\. pauperyzacja
c\. deflacja
d\. konkurencja
50. Procentowe wynagrodzenie za pośrednictwo przy zawieraniu transakcji liczone od wartości
towaru to:
a\. akces
b\. dyskonto
c\. prowizja
d\. skonto
51. Różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży towaru nosi nazwę:
a\. marża
b\. debet
c\. prowizja
d\. kapitał
52. Porozumienie między właścicielem środka produkcji a przejmującym ten środek w
użytkowanie na określony okres czasu za opłatą uiszczaną w okresach rocznych, kwartalnych
lub miesięcznych nosi nazwę:
a\. wypożyczenie
b\. leasing
c\. kredyt
d\. franchising
53. Utrzymujący się spadek poziomu cen to:
a\. stagnacja
b\. pauperyzacja
c\. deflacja
d\. inflacja
54. System dystrybucji towarów, świadczenia usług, tworzony przez podmioty gospodarcze dla
wspólnych korzyści to:
a\. protekcja
b\. leasing
c\. akredytacja
d\. franchising
55. Sprzedaż towarów na rynku po cenie niższej od ich wartości, mająca na celu np. opanowanie
nowych rynków czy obronę pozycji na starych rynkach przed nowymi konkurentami to:
a\. dumping
b\. protekcja
c\. preferencja
d\. debet
56. Wynagrodzenie pracownika świadczone w naturze to:
a\. darowizna
b\. obligacja
c\. koncesja
d\. deputat
57. Dokument stwierdzający wykonanie dostawy lub usługi przez wykonawcę (dostawcę)
stanowiący podstawę do rozliczenia z odbiorcą to:
a\. faktura
b\. debet
c\. akcja
d\. prolongata
58. Bezpośrednie kontakty reprezentanta sprzedawcy z przedstawicielami nabywcy w celu
zawarcia umowy kupna-sprzedaży to:
a\. marketing
b\. akwizycja
c\. reklama
d\. reklamacja
59. Osoba, która ustępuje czek lub weksel innej osobie to:
a\. trasat
b\. indosant
c\. treser
d\. indosariusz
60. Który z wymienionych krajów nie był sygnatariuszem Traktatu Rzymskiego, na mocy
którego utworzono EWG:
a\. Luksemburg
b\. Belgia
c\. Wielka Brytania
d\. Włochy

