
XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje centralne -2015

Blok: Agrobiznes

1. Bezrobocie wywołane w skutek zastępowania nakładów pracy przez kapitał nazywamy bezrobociem:
A/ frykcyjnym B/ strukturalnym C/ technologicznym D/ cyklicznym

2. Dźwignia operacyjna informuje:

A/ jak zmieni się zysk operacyjny po zmianie marży

B/ jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu kosztów przeciętnych

C/ jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu sprzedaży

D/ jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu zadłużenia

3. Produkt krajowy brutto per capita to:
A/ PKB przeliczony na 1 mieszkańca C/ PKB w cenach czynników produkcji
B/ PKB w cenach rynkowych D/ PKB pomniejszony o kapitał inwestycyjny

4. Pogłowie zwierząt wyrażone w sztukach dużych na 100 ha UR to:
A/ obsada inwentarza żywego B/ struktura inwentarza C/ struktura stada D/ stado podstawowe

5. Obecnie, głównym mechanizmem polityki dochodowej wobec producentów rolnych w krajach członkowskich 
UE są płatności bezpośrednie, wprowadzone w ramach:
A/ Agendy 2000      B/ Traktatu Rzymskiego C/ Planu Mansholta D/ reformy Mc Sherry’ego

6. Wzrost rozmiarów popytu na dane dobro X nastąpi wówczas, gdy:
A/ wzrosną dochody konsumentów  C/ zmienią się koszty produkcji
B/ wzrośnie cena dobra X D/ spadną dochody konsumentów

7. Optimum technologiczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym wyznacza punkt przecięcia:
A/ krzywej kosztów krańcowych z krzywą przeciętnych kosztów stałych
B/ krzywej kosztów stałych z krzywą kosztów zmiennych
C/ krzywej przeciętnych kosztów stałych z krzywą kosztów krańcowych
D/ krzywej kosztów krańcowych z krzywą przeciętnych kosztów całkowitych

8. Które z wymienionych grup środków produkcji nie mają charakteru środków trwałych:
A/ krowy, tryki, knury        B/ plantacje truskawek    C/ młode bydło opasowe D/ urządzenia melioracyjne

9. Wskaźnik mieszanej elastyczności popytu dla dóbr komplementarnych przyjmuje wartości z przedziału:
A/ (-∞, 0) B/ (0, +∞)    C/ (0, 1) D/ (-∞, 1)

10. Aprecjacja pieniądza oznacza:
A/ wzrost siły nabywczej pieniądza na skutek przeciętnego spadku 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

11. Masa produktów uzyskanych lub przeznaczonych do zebrania z całej powierzchni uprawy danej rośliny 
w gospodarstwie to:
A/ plon przeliczeniowy           B/ plon C/ zbiór D/ plon planowany

12. Głównym źródłem dochodów budżetowych państwa są:



A/ podatki dochodowe i podatki pośrednie C/ kredyty zaciągane przez państwo w bankach 
B/ wpływy ze spadków i darowizn na rzecz państwa D/ cła i opłaty z tytułu udzielonych koncesji

13. Wyrażone wartościowo (w pieniądzu) celowe zużycie środków produkcji oraz czasu pracy pracowników to:
A/ wydatek  B/ koszt C/ nakład D/ cena

14. Zysk operacyjny przedsiębiorstwa nie uwzględnia:

A/ kosztów amortyzacji środków trwałych C/ kosztów wynagrodzeń zarządu przedsiębiorstwa

B/ kosztów i przychodów finansowych D/ kosztów zmiennych wytworzenia produktów 

15. Gospodarstwo specjalistyczne, zajmujące się produkcją bukatów, będzie zakupywało przede wszystkim  pasze 
przeznaczone dla:
A/ bydła B/ koni C/ trzody chlewnej D/ owiec

16. Analizując funkcję produkcji zauważamy, że:
A/ od momentu osiągnięcia przez produkt całkowity maksimum, produkt przeciętny spada
B/ gdy produkt całkowity osiąga maksimum, produkt krańcowy osiąga wartość równą zero
C/ produkt przeciętny osiąga wcześniej maksimum niż produkt krańcowy
D/ produkt krańcowy nigdy nie jest wyższy od produktu przeciętnego

17. W latach 2007-2013, głównym źródłem finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach członkowskich 
UE był:

A/ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

B/ Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja rolnictwa i obszarów wiejskich” 

C/ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

D/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

18. Przedsiębiorstwo, które rozszerza swoją działalność o produkcję wyrobów substytucyjnych, stosuje strategię:

A/ dywersyfikacji poziomej C/ dywersyfikacji pionowej wstecz

B/ dywersyfikacji pionowej w przód D/ integracji pionowej

19. Inflację o stałej stopie wzrostu cen wynoszącej do 5% w skali roku nazywamy:
A/ galopującą B/ kroczącą C/ pełzającą D/ hiperinflacją

20. Produkcja końcowa brutto to:
A/ produkcja towarowa pomniejszona o obrót wewnętrzny
B/ produkcja globalna pomniejszona o nakłady rolnicze z zakupu
C/ produkcja towarowa pomniejszona o nakłady pracy najemnej i własnej
D/ produkcja globalna pomniejszona o obrót wewnętrzny

21. Zestawienie wszystkich międzynarodowych transakcji ekonomicznych i finansowych, zawieranych pomiędzy 
daną gospodarką krajową a zagranicą to:
A/ bilans płatniczy        B/ bilans handlowy       C/ saldo obrotów handlowych        D/ saldo obrotów kapitałowych

22. Funkcja tezauryzacji pieniądza polega na:



A/ wyznaczaniu wartości dóbr i usług 
B/ pośrednictwie w transakcji kupno-sprzedaż
C/ gromadzeniu i przechowywaniu zasobu pieniądza jako skarbu
D/ zdolności pieniądza do regulowania zobowiązań z tytułu posiadanego kredytu

23. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, zadłużenie sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 
… … wartości rocznego PKB:
A/ 40% B/ 50% C/ 60%  D/ 70%

24.  Podatek rolny w gospodarstwie rodzinnym w przeliczeniu na 1 ha UR to:
A/ koszt zmienny B/ koszt specjalny C/ koszt alternatywny D/  koszt stały

25. Paradoks Giffena to zjawisko:
A/ wzrostu popytu na dane dobro luksusowe (np. jacht) w sytuacji wzrostu jego ceny
B/ wzrostu popytu na dane dobro niższego rzędu (np. chleb) w sytuacji wzrostu jego ceny
C/ spadku popytu na dane dobro luksusowe (np. jacht) w sytuacji wzrostu jego ceny
D/ wzrostu popytu na dane dobro niższego rzędu (np. chleb) w sytuacji spadku jego ceny

26. Popyt na produkty żywnościowe jest:
A/ sztywny B/ mało elastyczny C/ proporcjonalny D/ doskonale elastyczny

27. Który składnik kosztów jest typowym kosztem stałym dla gospodarstwa:
A/ koszt nawożenia mineralnego C/ amortyzacja środków trwałych  
B/ koszt eksploatacji maszyn D/ koszt pracy żywej

28. Jeżeli współczynnik elastyczności mieszanej popytu dla dóbr A i B wynosi 0, to oznacza to iż dobra te są:
A/  niezależne B/ komplementarne C/substytucyjne D/ uzupełniające się

29. Skrót CPI oznacza:
A/ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług produkcyjnych C/ wskaźnik wzrostu wszystkich cen towarów i usług 
B/ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych D/ deflator PKB

30. Aktywna polityka fiskalna występuje wówczas, gdy państwo:
A/ nie reaguje na zmiany aktywności gospodarczej C/ stosuje operacje wyrównawcze
B/ stosuje automatyczne stabilizatory koniunkturyD/ bezpośrednio i doraźnie reaguje na wahania koniunkturalne 

31. Instrument zawarty w PROW 2007-2013, mający na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz 
przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne to:

A/ płatność bezpośrednia     B/ płatność rolnośrodowiskowa  C/ renta strukturalna     D/ renta gruntowa

32. Podatek VAT nakładany jest jako podatek:
A/ kwotowy     B/ dochodowy C/ ad valorem  D/ akcyzowy

33. Ubezpieczenie w rolnictwie, które nie ma charakteru obowiązkowego to ubezpieczenie:
A/ budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego     C/ OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 
B/ plantacji od gradobicia i przymrozków wiosennych     D/ wszystkie wymienione są obowiązkowe

34. O ekonomicznej efektywności funkcjonowania całego gospodarstwa rolnego informuje wskaźnik: 
A/ rentowności B/ płynności finansowej C/ względnej wysokości kosztów D/ kapitałochłonności

35. Najbardziej prawdopodobna kolejność zbioru roślin uprawnych w trakcie roku kalendarzowego to:
A/ jęczmień oz., pszenica oz., kukurydza na ziarno C/ kapusta pastewna, ziemniaki późne, rzepak
B/ ziemniaki wczesne, kukurydza na ziarno, owies D/ buraki cukrowe, wczesne ziemniaki, jęczmień oz.

36. Zjawisko spadku popytu na dane dobro pod wpływem spadku jego ceny określa się jako:
A/ efekt owczego pędu B/ paradoks Veblena C/ efekt snobizmu D/ efekt naśladownictwa



37. Zasada równowagi budżetowej zakłada:
A/ przygotowanie budżetu państwa na okres 1 roku        C/ zrównanie wydatków państwa z dochodami budżetowymi
B/ ujęcie dochodów państwa w jednym dokumencie       D/ wykonanie budżetu zgodnie z przepisami prawa

38. Oficjalnym portalem Unii Europejskiej jest:

A/ europa.eu B/ eurostat.eu  C/ europol.eu  D/ euronet.eu

39. Wspólna polityka rolna (WPR) oparta jest o zasady:
A/ liberalizmu i wolnej konkurencji C/ ścisłej współpracy z rolnictwem USA
B/ niezależności i autonomii  D/jedności, ochrony rynku wewnętrznego i solidarności finansowej

40. Integracja pionowa polega na:
A/ łączeniu producentów wykonujących różne fazy produkcji danego produktuC/ koncentracji kapitału
B/ łączeniu producentów tej samej fazy produkcji danego produktu D/ koncentracji produkcji i kapitału

41. Przewodnictwo oraz prezydencja w Unii Europejskiej trwa:

A/ 6 miesięcy B/ 18 miesięcy C/ 12 miesięcy D/ 24 miesiące

42. Konkurencja doskonała to forma rynku w której występuje:
A/ jeden sprzedający i wielu kupujących C/ wielu sprzedających i wielu kupujących
B/ kilku sprzedających i wielu kupujących D/ wielu sprzedających i jeden kupujący

43. Za przedsiębiorstwo średnie uznane może zostać takie, które spełnia następujące kryterium:

A/ wartość jego aktywów przekracza 50 mln euro C/ płaci mniej niż 1 mln euro podatków rocznie

B/ jego roczny obrót przekracza 50 mln euro D/ zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników

44. Koszty wytworzenia dodatkowej jednostki produktu to koszty:
A/ zmienne B/ koszty krańcowe C/ koszty przeciętne  D/ koszty jednostkowe

45. Dokończ zdanie opisujące cechy szczególne rynku rolnego: „Rynek rolny …”
A/ nie wykazuje żadnej specyfiki C/ cechuje się dużą podatnością na pośrednictwo w zbycie produkcji
B/ łatwo opiera się konkurencji zewnętrznejD/ to rynek produktów finalnych a nie surowców

46. Zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, kapitał zapasowy w spółce akcyjnej:

A/ jest tworzony obowiązkowo C/ może być w całości wykorzystany na sfinansowanie przejęcia innej spółki

B/ nie jest obowiązkowy D/ jest tworzony dobrowolnie decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

47. Syntetyczna ocena przyrodniczych warunków środowiska(dla celów produkcji rolnej) polega na:
A/ obliczaniu wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnejC/ wyliczeniu plonu przeliczeniowego 
B/ ustaleniu kompleksów przydatności rolniczej glebD/ ocenie rzeźby terenu i jakości gleb

48. Współczynnik dochodowej elastyczność popytu na dane dobro większy od jedności (EI>1) oznacza, że:
A/ wzrost ceny o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%
B/ spadek ceny o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%
C/ wzrost dochodów o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%
D/ spadek dochodów o 1% spowoduje wzrost rozmiarów popytu o więcej niż 1%



49. Według danych GUS, stopa bezrobocia w Polsce na koniec lutego 2015 r. wyniosła:
A/ 10,5% B/ 7,3% C/ 12, 0% D/ 19,9%

50. Powierzchnia gruntów ornych przypadająca w Polsce średnio na jednego mieszkańca to ok:
A/ 1,2 ha B/ 0,8 ha C/ 0,6 ha D/ 0,3 ha

51. Stawka podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne wynosi obecnie:
A/ 0% B/ 3% C/ 5% D/ 23%

52. Które z podanych państw nie są członkami Unii Gospodarczej i Walutowej:
A/ Belgia i Estonia B/ Słowenia i Malta C/ Czarnogóra i Kosowo D/ Litwa i Łotwa 

53. Pieniądz występujący w formie zapisów na rachunku depozytowym w banku to tzw. pieniądz:
A/ binarny B/ bezgotówkowy C/ elektroniczny D/ gotówkowy

54. Do składników kapitału własnego przedsiębiorstwa nie zalicza się:
A/ kapitału akcyjnego B/ kapitału zapasowego C/ zysku netto D/ kredytów i pożyczek

55. Promocja oraz aktywna sprzedaż to działania charakterystyczne dla firm o orientacji:
A/ marketingowej B/ produktowej C/ produkcyjnej D/ sprzedażowej

56. Przychód (utarg) całkowity przedsiębiorstwa oblicza się jako:
A/ iloczyn ilości sprzedanych dóbr i ceny jednostkowej dobra
B/ różnicę pomiędzy przychodem przeciętnym a utargiem krańcowym
C/ sumę ilości sprzedanych dóbr 
D/ iloraz kosztów całkowitych i ilości sprzedanych dóbr

57. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polce, według danych ostatniego PSR wynosi: 
A/ 24,1 ha UR B/ 18,4 ha UR C/ 6,82 ha UR D/ 3,8 ha UR

58. Najwyższą wydajnością mleczną krów, przekraczającą średnio 11 tys. kg mleka od jednej krowy w skali roku, 
charakteryzuje się rolnictwo w:
A/ Izraelu B/ Australii C/ Francji D/ USA

59. Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa (lub też wprowadzania do niego nowych przedsięwzięć) zawierający 
cel, środki, warunki i metody działania oraz przewidywane wyniki ekonomiczne i skutki finansowe to:
A/ plan operacyjny B/ plan koordynacyjny C/ plan restrukturyzacyjny  D/ biznesplan

60. Do spółek kapitałowych nie należy:
A/ spółka akcyjna        B/ spółka z o.o.        C/ spółka komandytowa         D/ wszystkie odpowiedzi są poprawne


