
                                XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje okręgowe – 2016/2017

Blok: Agrobiznes

1. Pełna nazwa ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa to obecnie:
A/ Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Naturalnych C/ Ministerstwo Rolnictwa
B/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi D/ Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

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

3. Aktualnych i oficjalnych informacji na temat działań kierowanych do polskich rolników w ramach PROW 
2014-2020 najlepiej szukać na stronie:
A/www.amirr.com.pl B/www.minister.roln.gov.pl  C/www.minrol.com.pl D/www.arimr.gov.pl

4. Rynek jest "miejscem":
A/ weryfikacji społecznej przydatności produkcji C/ wyceny dóbr 
B/ inspiracji do podejmowania nowej produkcji D/ poprawne są odpowiedzi A, B i C

5. Który z poniższych sposobów lokowania oszczędności obarczony jest najmniejszym ryzykiem?
A/ akcje B/ obligacje C/ fundusze powiernicze D/ fundusze rynku pieniężnego

6. Wysokość oprocentowania po jakim banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom to:
A/ WIBOR B/ stopa redyskonta C/ WIG D/ RRSO

7. Część zysku przedsiębiorstwa przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom to:
A/ prawo poboru B/ dywidenda C/ opcja D/ warrant

8. W przedsiębiorstwie ograniczającym swoją produkcję wykazywana w bilansie relacja pomiędzy wartością 
aktywów (A) i wartością pasywów (P) kształtuje się następująco:
A/ (A) > (P) C/ (A) = (P)
B/ (A) < (P) D/ możliwe są wszystkie sytuacje opisane w punktach A, B i C

9. Rynek nawozów mineralnych w Polsce charakteryzuje się sezonowością cen. Najniższe ceny występują na 
ogół:
A/  w I kwartale B/ w II kwartale C/  w III kwartale D/ w IV kwartale

10. Do spółek osobowych zaliczane są:
A/ spółka partnerska, spółka komandytowa C/ spółka z o.o., spółka jawna
B/ spółka akcyjna, spółka z o.o. D/ spółka partnerska, spółka akcyjna

11. Do składników majątku obrotowego zaliczamy:
A/ pług obrotowy B/ dojarkę karuzelową C/ produkcję w toku D/ patenty

12. Składnikami aktywów trwałych gospodarstwa rolnego są m.in.:
A/ ziemia, kombajn zbożowy, ciągnik rolniczy, chlewnia
B/ zobowiązania długoterminowe, ziemia, zapasy produktów, programy komputerowe
C/ kombajn zbożowy, silos, przyczepa samozbierająca, wartość produkcji w toku
D/ samochód ciężarowy, zapasy materiałów, długoterminowe należności, wartości niematerialne i prawne

13. Ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek
i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata” to:
A/ globalizacja B/ konsumpcjonizm C/ policentryzm D/ rozwój zrównoważony

14. Bezrobocie spowodowane przerwami w zatrudnieniu z powodu zmiany miejsca zamieszkania nazywamy 
bezrobociem:
A/ lokalnym B/ frykcyjnym B/ strukturalnym D/ ukrytym



15. Inflację o stałej stopie wzrostu cen nie przekraczającej 4-5% w skali roku nazywamy:
A/ galopującą B/ kroczącą C/ pełzającą D/ hiperinflacją

16. Najwięcej trzeba obecnie zapłacić za 100 kg nawozu:
A/ wapna nawozowego B/ saletrzaku C/ saletry amonowej D/ mocznika

17. Do sektora prywatnego zaliczamy:
A/ przedsiębiorstwa komunalne i spółki skarbu państwa C/ przedsiębiorstwa komunalne  i fundacje
B/ przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie       D/ spółdzielnie i spółki prawa handlowego

18. Przekonywanie do danego rozwiązania, prezentowanie argumentów oraz  warunków kontraktu nie poparte 
prezentami i łapówkami to:
A/ korupcja B/ lobbing C/ stalking D/ mobbing

19. Działania w przedsiębiorstwie polegające na planowaniu, organizowaniu, decydowaniu, motywowaniu 
i kontrolowaniu stanowią elementy składowe:
A/ marketingu B/ kontrolingu C/ zarządzania D/ przedsiębiorczości

20. Cechą charakterystyczną kosztów zmiennych jest to, że:
A/zawsze  rosną wraz z upływem czasu C/ są wyższe niż koszty stałe
B/ zmieniają się wraz z wielkością produkcji D/ występują nawet wtedy, gdy produkcja nie występuje

21. Przykładem wydatku nie będącego dla przedsiębiorstwa kosztem jest:
A/ zakup paliwa     B/ opłata czynszu dzierżawnego C/naliczenie amortyzacji D/ spłata raty kredytu

22. Koszt krańcowy to inaczej:
A/ koszt alternatywny      B/ koszt marginalny     C/ koszt graniczny  D/ koszt specjalny

23. W tzw. "krótkim okresie czasu" tzn. w sytuacji gdy technologia produkcji się nie zmienia:
A/ przeciętny koszt całkowity jest zawsze wyższy niż koszt krańcowy
B/ wzrostowi produkcji towarzyszy zmniejszanie się przeciętnych kosztów stałych
C/ produkt krańcowy jest zawsze większy od 0
D/ produkt całkowity stale rośnie

24. Koszty zmienne gospodarstwa produkującego żywiec wieprzowy obejmują wydatki ponoszone m.in. na:
A/ zakup koncentratów paszowych  B/ ubezpieczenie budynków     C/ amortyzację D/ podatek rolny

25.  Zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań (płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów 
towarów i usług to:
A/płynność finansowa B/ konkurencyjność C/ rentowność D/ wiarygodność

26. Do opisu i oceny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych wykorzystuje się obecnie:
A/ powierzchnię gospodarstwa C/ wartość standardowej produkcji
B/ wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej D/ wysokość rocznych przychodów 

27. Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
A/ stawka podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne w Polsce wynosi 23%
B/ tzw. rolnik ryczałtowy sprzedając swoje produkty powinien wystawić fakturę VAT RR
C/ rolnik nabywając środki produkcji płaci w ich cenie podatek VAT
D/ rolnik płacący podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej zwolniony jest z podatku rolnego

28. Organem kompetentnym do obniżania stawek podatku rolnego na danym obszarze jest:
A/ prezes urzędu skarbowego C/ rada gminy
B/ starosta D/ sołtys

29. 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 Giffena     C/  prawo popytu       D/ prawo Engla



30. Jeżeli cena detaliczna każdego z niżej wymienionych dóbr zmniejszy się o 20%, to w przypadku którego z tych
dóbr reakcja popytu (% wzrost popytu) będzie największa?:
A/ sól kuchenna B/ środki opatrunkowe       C/ szynka tradycyjna D/ chleb żytni

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

32. Popyt na produkty rolno-spożywcze jest:
A/ sztywny B/ mało elastyczny C/ proporcjonalny D/ jednostkowy 

33. W sytuacji, gdy wzrostowi ceny na chleb towarzyszy wzrost popytu na chleb możemy mieć do czynienia z:
A/ prawem popytu B/ prawem Engla C/ tzw. paradoksem Veblena       D/ tzw. paradoksem Giffena

34. Instytucją rozpatrującą wnioski o tzw. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne jest:
A/ ARiMR B/ Lasy Państwowe              C/ NFOŚiGW   D/ BOŚ

35. Przykładem integracji pionowej w agrobiznesie jest:
A/ zacieśnianie współpracy pomiędzy producentami jabłek i wytwórnią soków owocowych
B/ organizacja grupy producentów truskawek
C/ współpraca sołtysów sąsiednich wsi w trakcie organizacji dożynek gminnych 
D/ koalicja wyborcza partii ludowych 

36. W konstrukcji stawek podatku rolnego w Polsce jako punkt odniesienia wykorzystuje się:
A/ wysokość cen żyta C/ poziom płacy minimalnej
B/ wysokość płatności obszarowych D/ żadna z odpowiedzi A, B, C nie jest poprawna

37. Działania polegające na porównywaniu cech przedsiębiorstwa z konkurentami lub firmami będącymi 
liderami danej branży oraz kopiowanie od nich niektórych rozwiązań to:
A/ marketing            B/ benchmarking C/analiza SWOT D/ kontroling

38. W związku z wykryciem w Polsce wirusa tzw. "ptasiej grypy", inspekcja weterynaryjna wprowadziła na 
początku 2017 r. następujące ograniczenia dotyczące drobiu: 
A/ zakaz spożywania mięsa drobiowego C/ zakaz handlu na targowiskach żywym drobiem
B/ zakaz spożywania jaj D/ zakaz przeprowadzania lotów treningowych gołębi 

39. Izby rolnicze to organizacje o charakterze:
A/ samorządu gospodarczego rolników  C/ organów administracji państwowej
B/ partii politycznych D/ związków zawodowych rolników

40. W skład użytków rolnych wchodzą:
A/ grunty rolne, plantacje trwałe, 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

41. Ceny rzepaku w drugiej połowie 2016 roku kształtowały się na poziomie ok.:
A/ 500-600 zł/t B/ 900-1100  zł/t C/ 1500 - 1700 zł/t D/ 1900 - 2000 zł/t

42. Gospodarstwo o powierzchni 1,6 km2 UR dysponuje zasobami ziemi ok.
A/ 1,6 ha B/ 16,0 ha C/ 160 ha D/ 1600 ha

43. Premia dla młodych rolników przyznawana w ramach działania "Rozwój gospodarstw i działalności 
gospodarczej" PROW 2014-2020 wynosi: 
A/ 50 tys. zł B/ 75 tys. zł C/ 100 tys. zł D/ 200 tys. zł

44. Zjawisko zastępowania w procesie produkcji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną (kapitałem) to:
A/ innowacje kapitałooszczędne C/ outsorcing 
B/ franczyza D/ substytucja czynników produkcji

45. Monopol to forma rynku, w której występuje:
A/ jeden główny sprzedający i wielu kupujących C/ wielu sprzedających i wielu kupujących
B/ kilku silnych sprzedających i wielu kupujących D/ wielu sprzedających i jeden kupujący



46. Na koszty czynników zewnętrznych według metodologii FADN składają się m.in. wydatki na:
A/ ubezpieczenia społeczne, podatek rolny, raty kredytu C/ doradztwo i ubezpieczenia gospodarcze
B/ pracę obcą, odsetki od kredytów i czynsz dzierżawny D/ paliwa, nawozy, środki ochrony roślin

47. W ramach PROW 2014-2020 rolnicy mogą uzyskać wsparcie na m.in.: 
A/ restrukturyzację małych gospodarstw C/ rozpoczęcie działalności pozarolniczej
B/ rozwój usług rolniczych D/ wszystkie odpowiedzi A, B, C są poprawne 

48. Ustanowienie przez rząd ceny minimalnej na dane dobro:
A/ następuje z reguły pod naciskiem konsumentów danego dobra
B/ ma sens tylko wówczas, gdy cena ta ustalona zostaje powyżej poziomu zapewniającego równowagę rynkową
C/ gwarantuje zyski wszystkim producentom danego dobra
D/ odpowiedzi A, B oraz C są prawidłowe

49. Kategoria dochodu rolniczego brutto oznacza dochód rolniczy netto powiększony o:
A/ podatek dochodowy B/ podatek VAT C/ dochody nierolnicze D/ amortyzację

50. Inwestycje brutto to suma inwestycji:
A/ odtworzeniowych oraz  nowych C/ starych oraz nowych
B/ modernizacyjnych oraz nowych  D/ odtworzeniowych oraz  restytucyjnych

51. Instytucją przyjmującą wnioski o tzw. specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin 
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych jest:
A/ ARiMR B/ARR C/ NFOŚiGW     D/ ANR

52. Czas oczekiwania na potomstwo u krów, od inseminacji do porodu wynosi ok.:
A/ 310 dni B/ 285 dni C/ 260 dni D/ 240 dni

53. Zobowiązanie do prowadzenia rachunkowości rolnej dotyczy:
A/ beneficjentów niektórych działań PROW 2014-2020 C/ beneficjentów płatności obszarowych
B/ właścicieli gospodarstw rolnych powyżej 100 ha UR D/ właścicieli gospodarstw agroturystycznych

54. Uprawa dająca w warunkach Polski najwyższy średni plon ziarna z 1 ha to:
A/ pszenica B/ owies C/ pszenżyto D/ kukurydza

55. Do roślin motylkowych grubonasiennych zaliczamy m.in.:
A/ nostrzyk biały B/ esparceta siewna C/ seradela D/ komonica zwyczajna

56. Wybierz grupę upraw charakteryzującą się najwyższą pracochłonnością:
A/ zboża B/ rzepak i rzepik C/ okopowe D/ łąki i pastwiska naturalne

57. Wyodrębniona na rynku relatywnie niewielka grupa konsumentów poszukująca produktu o ściśle 
określonych cechach to:
A/ nisza rynkowa B/konglomerat C/ wczesna mniejszość D/ tzw. "dojne krowy"

58. W myśl teorii i praktyki marketingu odpowiedzią na potrzeby "klientów" mogą być:
A/ dobra materialne i usługi C/ idee i organizacje
B/ projekty polityczne i społeczne D/ wszystkie "produkty" wymienione w punktach A, B, C

59. Merchandising oznacza m.in.:
A/ odpowiednią prezentację produktu na półkach sklepowych
B/ publikowanie w mediach pozytywnych informacji na temat firmy i jej produktów
C/ strategię firmy ukierunkowaną na zwiększenie roli Internetu w promocji produktów
D/ podział przedsiębiorstwa i sprzedaż nieefektywnych jego działów

60. Przeprowadzone w sposób planowy ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działania przedsiębiorstwa, 
sprzedaż jego części lub zaprzestanie części działalności to:
A/ dywestycje B/ alokacja C/ dewastacja D/upadłość


