
                                XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje centralne – 2015/2016

Blok: Agrobiznes

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju niezbędne są:
A/ fizyczna dostępność żywności C/ stałość i ciągłość dostaw żywności
B/ ekonomiczna dostępność żywności D/ wszystkie powyższe odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

2. Pełna nazwa ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa to obecnie:
A/ Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Środowiska C/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
B/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi D/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

3. Stanowisko ministra odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa obejmuje obecnie:
A/ Stanisław Kalemba C/ Krzysztof Jurgiel
B/ Władysław Kosiniak-Kamysz D/ inna osoba niż wymienione w punktach A, B i C

4. Adres strony internetowej ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa to:
A/www.mrios.gov.pl B/www.mrirw.gov.pl C/www.mrirow.com D/www.minrol.gov.pl

5. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 r. należało złożyć w terminie:
A/ do 30 grudnia 2015 r. C/ do 30 lutego 2016 r.
B/ do 30 stycznia 2016 r. D/ żaden z terminów podanych w punktach A, B, C nie jest poprawny

6. Na formularzu wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej można wnioskować również o 
przyznanie m.in.:
A/ płatności za zazielenienie, płatności ONW, płatności dodatkowej
B/ płatności dla młodych rolników, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)
C/ płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności do krów, płatności do bydła
D/ o wszystkie tytuły wsparcia wymienione w punktach A, B, C

7. W sytuacji, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie płatności obszarowych konieczne jest dokonanie zmiany 
zawartych w nim informacji o powierzchni poszczególnych upraw należy: 
A/ opisać zaistniałą sytuację i napisać stosowne podanie do kierownika  biura powiatowego ARiMR
B/ udać się do biura Regionalnego ARiMR i na miejscu wprowadzić stosowne zmiany we wniosku
C/ ponownie wypełnić wniosek zakreślając pole „korekta wniosku”
D/ nie ma możliwości dokonania żadnych korekt po złożeniu wniosku

8. Z obowiązku realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska tzw. greeningu zwolnieni są 
m.in. rolnicy prowadzący działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych:
A/ mniejszej niż 5 ha B/ mniejszej niż 10 ha C/ większej niż 30 ha D/ większej niż 50 ha

9. Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie dywersyfikacji upraw zobowiązani są m.in. 
do:
A/ podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych upraw i ich powierzchni
B/ dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych
C/ wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych na materiale graficznym
D/ dotyczą ich wszystkie wymogi zawarte w punktach A, B, C

10. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, osoby fizyczne i prawne mogą w dowolny sposób nabywać 
nieruchomości rolne o powierzchni:
A/ do 0,15 ha B/ do 0,30 ha       C/ do 1,00 ha      D/ nie ma ograniczenia w tym zakresie

11. Składnikami aktywów trwałych gospodarstwa rolnego są m.in.:
A/ ziemia, maszyny, pojazdy, obora
B/ należności długoterminowe, zapasy produktów, maszyny i urządzenia
C/ wiata, maszyny i urządzenia, wartość produkcji w toku
D/ samochody, zapasy towarów, lokaty bankowe długoterminowe

12. Który z wymienionych środków produkcji ma charakter środków obrotowych:
A/ pług obrotowy        B/ nawozy mineralne    C/ dojarnia karuzelowa D/ stado podstawowe

13. Długość okresu na podstawie którego GUS oblicza cenę żyta stanowiącą podstawę naliczania podatku rolnego 
wynosi:
A/ 3 kwartały B/ 4 kwartały C/ 6 kwartałów D/ 11 kwartałów



14. Wskaźnik obrazujący wartość PKB przypadającą średnio na jednego mieszkańca danego obszaru to: 
A/ regionalny PKB B/ personalny PKB    C/ PKB w cenach czynników produkcji        D/ PKB per capita

15. Pogłowie zwierząt wyrażone np. w  jednostkach  przeliczeniowych na 100 ha UR to:
A/ obsada inwentarza żywego B/ stado obrotowe C/ struktura stada  D/ stado podstawowe

16. Do oceny i opisu wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego wykorzystuje się obecnie:
A/ liczbę osób zatrudnionych C/ roczny zysk netto
B/ wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej D/ wysokość standardowej produkcji 

17. Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
A/ stawka podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne w Polsce wynosi 8%
B/ tzw. rolnicy ryczałtowi mogą sprzedawać swoje produkty tylko płatnikom podatku VAT
C/ podatnicy podatku od działów specjalnych produkcji rolnej zwolnieni są od podatku rolnego
D/ fakturę VAT dla tzw. rolnika ryczałtowego wystawia nabywca towaru będący płatnikiem podatku VAT

18. Przesunięcie krzywej popytu na cukier w lewą stronę mogło być spowodowane:
A/ spadkiem dochodów konsumentów C/ wzrostem cen buraków cukrowych
B/ wzrostem liczby konsumentów D/ wzrostem cen cukru

19. Przykładem wydatku nie będącego dla przedsiębiorstwa kosztem jest:
A/ amortyzacja        B/ zakup materiału siewnego     C/ spłata raty kredytu D/ zakup usługi

20. Koszt marginalny to inaczej:
A/ koszt poboczny B/ koszt krańcowy     C/ koszt graniczny  D/ koszt progowy

21. Prawidłowość mówiąca, że wraz ze wzrostem dochodów konsumentów (ceteris paribus) zmniejsza się udział 
wydatków na żywność w ich budżetach domowych opisuje tzw.: 
A/ prawo odwróconego popytu B/ prawo Engla     C/ paradoks Veblena       D/ paradoks Giffena

22. Jeżeli cena detaliczna każdego z niżej wymienionych dóbr wzrośnie o 20%, to w przypadku którego z tych 
dóbr reakcja popytu (obniżenie popytu) będzie największa?:
A/ chleb pszenno-żytni B/ sól kuchenna    C/ środki opatrunkowe D/ szynka wędzona

23. Instytucją rozpatrującą wnioski o tzw. premie pielęgnacyjne i premie zalesieniowe jest:
A/ ARiMR B/ Lasy Państwowe C/ NFOŚiGW   D/ BOŚ

24. Przykładem integracji pionowej w agrobiznesie jest:
A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem mleka i zakładem przetwórstwa mleka
B/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem jabłek i producentem truskawek
C/ organizacja związku zawodowego producentów żywca wieprzowego
D/ koalicja wyborcza partii ludowych 

25. Cena żyta stanowiąca podstawę naliczania podatku rolnego na 2016 r. została ustalona przez GUS na 
poziomie:
A/ 45,32 zł/dt B/ 53,75 zł/dt C/ 65, 48 zł/dt D/ 875,30 zł/t

26. Segmentacja rynku oznacza:
A/ ograniczenie skali działalności rynkowej przedsiębiorstwa
B/ ograniczenie rynku ze względu na kryzys gospodarczy
C/ podział rynku na jednorodne grupy potencjalnych nabywców
D/ podział przestrzenny rynku pomiędzy firmy tworzące kartel

27. Stopień trudności zamiany aktywów na gotówkę określa się mianem:
A/ mobilności B/ rentowności C/ płynności D/ storna

28. Działania polegające na porównywaniu cech przedsiębiorstwa z konkurentami lub firmami będącymi 
liderami danej branży oraz kopiowanie od nich niektórych rozwiązań to:
A/ benchmarking            B/ franchising  C/ merchandising D/ outsourcing

29. Jedna z teorii zarządzania prezentowana często jako tzw. piramida potrzeb Maslowa dotyczy:
A/ zachowań konsumpcyjnych osób o wysokich dochodach
B/ hierarchii zaspakajania potrzeb przez człowieka
C/ sposobu organizacji pracy w rolnictwie wielkoobszarowym
D/ metod organizacji ruchu agroturystycznego



30. W tzw. "krótkim okresie czasu", wzrost wielkości produkcji przedsiębiorstwa prowadzi do:
A/ zmniejszenia kosztów całkowitych C/ zmniejszenia całkowitych kosztów zmiennych
B/ zmniejszenia przeciętnych kosztów stałych D/ wzrostu całkowitych kosztów stałych

31. Bezrobocie spowodowane przerwami w zatrudnieniu z powodu zmiany miejsca zamieszkania nazywamy 
bezrobociem:
A/ frykcyjnym B/ technologicznym B/ strukturalnym D/ cyklicznym

32. Punkt przecięcia krzywej przeciętnych kosztów całkowitych z krzywą kosztów krańcowych wyznacza tzw.: 
A/ optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa C/ optimum produkcyjne przedsiębiorstwa
B/ optimum technologiczne w przedsiębiorstwie D/ optimum sprzedaży produkcji

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

34. Denominacja pieniądza oznacza:
A/ spadek siły nabywczej pieniądza na skutek zmiany kursu walut
B/ obniżenie kursu wymiany pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych 
C/ zastąpienie dotychczasowej waluty w kraju nową jednostką pieniężną
D/ obniżenie przeciętnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce danego kraju 

35. Skrót PPI oznacza:
A/ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług produkcyjnych       C/ wskaźnik cen wszystkich dóbr  i usług 
B/ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych       D/ wskaźnik wzrostu cen ustalanych przez klientów

36. Afrykański pomór świń (ASF):
A/ to choroba występująca wyłącznie w Afryce C/ doprowadził do likwidacji stad świń na Górnym Śląsku
B/ ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF        D/ przyczynił się do wzrostu cen trzody chlewnej w Polsce

37. Dochody parytetowe w rolnictwie to:
A/ dochody przeliczane na wartość pracy własnej rolnika w gospodarstwie  
B/ dochody wyrażone w jednostkach przeliczeniowych ESU 
C/ dochody kształtujące się na podobnym poziomie jak dochody innych grup zawodowych
D/ suma dochodów pochodzących z pracy poza gospodarstwem rolnym oraz dotacji unijnych
 

38. Ostatni jak dotychczas nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu "Modernizacja gospodarstw 
rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" miał miejsce:
A/ w grudniu 2015 r. C/ trwa obecnie
B/ w kwietniu 2016 r. D/ nie było jeszcze naboru wniosków na to poddziałanie

39. Zespoły producentów surowców rolnych to przejaw: 
A/ koncentracji kapitału B/ koncentracji ziemi     C/ integracji pionowej D/ integracji poziomej

40. Przykładem samorządu rolniczego w Polsce może być:
A/ Samoobrona Rolników Indywidualnych    C/ Solidarność Rolników Indywidualnych
B/ Wielkopolska Izba Rolnicza D/ Polskie Stronnictwo Ludowe

41. Która z wymienionych kategorii najlepiej wyraża wkład gospodarstwa rolnego w tworzenie dochodu 
narodowego (PKB):
A/ produkcja globalna B/ produkcja towarowa C/ produkcja czysta D/ produkcja końcowa

42. Sumę dochodu rolniczego oraz dochodów rolnika i jego rodziny pochodzących spoza gospodarstwa określa się 
mianem:
A/ dochodu osobistego B/ dochodu krańcowego C/ dochodu czystego D/ dochodu brutto

43. Wartość zużytych na cele produkcyjne surowców rolnych pochodzących zarówno z własnej produkcji, 
jak i z zakupu (np. materiałów, energii, paliw) nazywamy:
A/ wartością dodaną B/ zużyciem pośrednim C/ zużyciem bieżącym D/ wartością konsumpcji

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

45. W skład użytków rolnych wchodzą:



A/ grunty rolne, plantacja buraków, łąki i bagna             C/ trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie, sady i lasy

B/ grunty orne, odłogi, łąki i pastwiska, sady i lasy             D/ TUZ, grunty orne i plantacje wieloletnie

46. Rolnictwo, w którym stosuje się znaczne ilości nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin 
nazywa się powszechnie:
A/ rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym C/ rolnictwem zintegrowanym  
B/ rolnictwem alternatywnym, ekstensywnym D/ rolnictwem biodynamicznym

47. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w pierwszej połowie 2016 roku kształtowały się na poziomie ok.:
A/ 400 zł/t B/ 600 zł/t C/ 800 zł/t D/ 1000 zł/t

48. Własność spółdzielcza to: 
A/ własność kolektywna państwa C/ własność państwowo-prywatna
B/ własność prywatna członków  D/ żadna odpowiedź nie jest poprawna

49. Zgodnie z nowymi przepisami, o premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 może starać się 
osoba, która jest w wieku do 40 lat oraz obejmuje gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej:
A/ 10-100 ha UR C/ powyżej 300 000 zł ESU
B/ 13 000 - 150 000 euro SO. D/ powyżej 150 000 euro SO

50. Rynki rolne cechują się:
A/ dużą podatnością na pośrednictwo w zbycie produkcji
B/ dużym wzajemnym uzależnieniem cen jednych produktów od drugich (np. cen pasz od cen zbóż)
C/ cyklicznością, co oznacza że po spadku cen spowodowanych nadprodukcją następuje silny spadek produkcji
D/ wszystkie powyższe odpowiedzi A, B i C są prawdziwe

51. Zgodnie z formalnym podziałem produkcji w gospodarstwie do gałęzi produkcji zaliczymy:
A/ produkcję roślinną B/ produkcję zwierzęcą C/ produkcję zbóż D/ produkcję pszenicy

52. Ograniczenie wzajemnej zastępowalności czynników produkcji w gospodarstwie to:
A/ izokwanta B/ ograniczona stopa substytucji C/ substytucja niepełna D/ izokoszta

53. Kraje bardzo szybko rozwijające się, w których wskaźnik wzrostu gospodarczego jest kilkukrotnie wyższy od 
tego jaki uzyskują inne państwa w regionie są nazywane:
A/ flemingami   B/ wilkami morskimi         C/ tygrysami gospodarczymi D/ gepardami ekonomicznymi

54. Inflację o stałej stopie wzrostu cen wynoszącej od 5% do 10% w skali roku nazywamy:
A/ galopującą B/ kroczącą C/ pełzającą D/ hiperinflacją

55. Koszty zmienne gospodarstwa produkującego zboża obejmują wydatki ponoszone m.in. na:
A/ czynsze dzierżawne B/ materiał siewny C/ amortyzację D/ podatek rolny

56. Kontrakt jest:
A/ dwustronną dobrowolną umową zawieraną np. pomiędzy rolnikiem (sprzedającym) a mleczarnią (kupującym)
B/ jednostronnie dobrowolną umową zawieraną pomiędzy krajami członkowskimi UE
C/ dwustronną umową obowiązkową zawieraną tylko pomiędzy ARiMR a rolnikiem otrzymującym dopłaty
D/ umową obowiązkową zawieraną na mocy prawa pomiędzy ARR a rolnikiem otrzymującym subwencje

57. Cło eksportowe na surowce rolnicze ma na celu:
A/ ograniczyć przywóz do kraju surowców rolnych z zagranicy
B/ zabezpieczyć rynek krajowy przed wywozem surowców rolniczych za granicę 
C/ zakazać przywozu surowców rolnych z zagranicy do kraju 
D/ żadna odpowiedź nie jest poprawna

58. Porozumienie handlowe, w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach 
handlowych to:
A/ unia handlowa            B/ unia celna    C/ unia walutowa        D/ unia taryfowa

59.  Zasada realności budżetowej zakłada:
A/ przygotowanie budżetu państwa na okres 1 roku        C/ zrównanie wydatków państwa z dochodami publicznymi 
B/ ujęcie dochodów państwa w jednym dokumencie       D/ maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków

60. Przyczyną niskiej efektywności polskiego rolnictwa jest m.in.: 
A/ duży udział w strukturze własnościowej gospodarstw indywidualnych
B/ dekapitalizacja środków trwałych 
C/ mała liczba osób pracujących w rolnictwie
D/ konieczność spełniania restrykcyjnych wymogów narzucanych przez UE

https://pl.wikipedia.org/wiki/C%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taryfa_celna

