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

Blok: Agrobiznes

1. Za jedną z przyczyn bezrobocia strukturalnego można uznać: 
A/ sezonowość pracy związaną z porami roku C/ nasilenie migracji ludności
B/ dynamiczny rozwój nowoczesnych dziedzin przemysłu D/ wprowadzenie płacy minimalnej

2. Niska efektywność polskiego rolnictwa wynika z:
A/ braku zasobów ludzkich     C/ dużego udziału w strukturze własnościowej gospodarstw indywidualnych
B/ niskiego poziomu technicznego     D/ braku rolniczych przedsiębiorstw państwowych

3. W strukturze własnościowej jednostek gospodarczych agrobiznesu większość stanowią:
A/ przedsiębiorstwa państwowe C/ indywidualne gospodarstwa chłopskie
B/ spółdzielnie D/ jednostki prywatne poza rolnictwem

4. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wg danych ARiMR kształtowała się w 2016 r. na poziomie:
A/ 6,7 ha UR B/ 8,6 ha UR C/ 10,5 ha UR D/ 12,5 ha UR

5. Zwierzęta młode, utrzymywane głównie na rzeź, przebywające w swojej klasie do jednego roku to tzw.:
A/ obsada inwentarza żywego B/ stado obrotowe C/ pogłowie frykcyjne D/ stado podstawowe

6. Krajem, który dwukrotnie odrzucił członkostwo w UE jest:
A/ Mołdawia B/ Norwegia C/ Islandia D/ Grenlandia

7. Zmniejszenie popytu na dane dobro X następuje na ogół wówczas, gdy:
A/ obniżają się dochody konsumentów  C/ obniżają się ceny surowców do produkcji dobra X
B/ obniża się cena dobra X D/ wzrastają ceny dóbr substytucyjnych

8. Bilans majątkowy gospodarstwa rolnego:
A/ sporządzany jest na podstawie spisu z natury, czyli inwentaryzacji
B/ polega na spisaniu wszystkich zasobów gospodarstwa zgodnie ze stanem rzeczywistym
C/ jest odzwierciedleniem faktycznego stanu majątkowego
D/ odpowiedzi A, B i C są poprawne

9. Plan kampanii żniwnej w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do planów:
A/ bieżących B/ średniookresowych C/ długookresowych D/ strategicznych

10. Fundusze strukturalne są instrumentem UE realizowanym w ramach:
A/ polityki spójności B/ polityki konkurencji C/ polityki rolnej D/ polityki przemysłowej

11. Polska nie jest członkiem: 
A/ Organizacji na Rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
B/ Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
C/ Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 
D/ Rady Europy

12. Inwestycje netto to
A/ wartość inwestycji brutto w danym roku pomniejszona o zużycie środków trwałych (amortyzację)
B/ wartość zakupionych środków trwałych bez podatku od towarów i usług (VAT)
C/ inwestycje restytucyjne
D/ wartość inwestycji dokonanych ze środków własnych właściciela gospodarstwa

13. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych rada nadzorcza może zostać powołana w spółce: 
A/ jawnej B/ komandytowo-akcyjnej C/ komandytowej D/ partnerskiej

14. Umacnianie się waluty krajowej powoduje wzrost: 
A/ wzrost wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego 
B/ wzrost rentowności producentów produkujących na eksport
C/ wzrost eksportu D/ wzrost zainteresowania inwestorów krajowych inwestycjami zagranicznymi

15. Paradoks Veblena: 
A/ jest tożsamy z efektem owczego pędu 
B/ wyjaśnia sytuację, w której wzrost ceny powoduje wzrost wielkości popytu 
C/ jest wyjątkiem od prawa podaży D/ dotyczy dóbr niższego rzędu



16. W sytuacji, gdy grupa osób przechodzi na emeryturę, zmianie ulega: 
A/ wielkość zasobów siły roboczej C/ liczebność populacji osób biernych zawodowo
B/ wartość wskaźnika aktywności zawodowej D/ odpowiedzi A, B i C są poprawne

17. Plon wyrażony w wartościach porównywalnych, np. w jednostkach zbożowych lub owsianych to tzw.:
A/ plon przeliczeniowy           B/ plon właściwy C/ plon nasienny D/ plon zbożowy

18. Które z podanych równań są prawdziwe: 
A/ zysk ekonomiczny – koszty alternatywne = zysk księgowy 
B/ zysk ekonomiczny = zysk księgowy – koszty alternatywne 
C/ zysk ekonomiczny – koszty księgowe = koszty alternatywne
D/ zysk normalny = koszty alternatywne – zysk księgowy 

19. Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi:
A/ 1700 zł B/ 2000 zł C/  2200 zł D/ równowartość 400 euro

20. Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala: 
A/ Prezes Narodowego Banku Polskiego C/ Minister Finansów
B/ Rada Polityki Pieniężnej D/ Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

21. Podatek katastralny to jedna z form opodatkowania: 
A/ nieruchomości B/ towarów C/ dochodów D/ usług

22. Powierzchnia gospodarstwa równa 12,5 ha odpowiada powierzchni:
A/ 125 arów           B/ 12500 arów C/  12500 m2 D/ 125000 m2

23. 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 

24. W gospodarstwie specjalistycznym, zajmującym się hodowlą zwierząt ras: Czerwono-biała, Simentalska, Jersey i 
Holsztyńsko-fryzyjska, stosowane będą przede wszystkim pasze typowe dla chowu i hodowli:
A/ trzody chlewnej B/ koni C/ bydła D/ owiec

25. Cykl życia produktu obejmuje następujące fazy: 
A/ wprowadzenie na rynek, wzrost, nasycenie i dojrzałość 
B/ wprowadzenie na rynek, wzrost, konsolidacja i spadek 
C/ wprowadzenie na rynek, wzrost, nasycenie i spadek
D/ wprowadzenie na rynek, nasycenie, dojrzałość i spadek

26. Rozporządzalne dochody osobiste są równe dochodom osobistym pomniejszonym o: 
A/ płatności transferowe B/ podatki pośrednie      C/ oszczędności      D/ podatki od dochodów osobistych

27. Masa środków produkcji i produktów przewożonych w polskich gospodarstwach  rolnychszacowana jest średnio na ok.:
A/ 15 t/ha B/ 20 t/ha C/ 25 t/ha D/ ponad 30 t/ha

28. Gospodarstwo rolne, które podejmuje nową działalność np. agroturystykę, stosuje strategię:
A/ dywersyfikacji dochodów C/ integracji poziomej
B/ konsolidacji rynków D/ integracji pionowej

29. Inflację o stałej stopie wzrostu cen sięgającą do kilkudziesięciu procent w skali roku nazywamy:
A/ galopującą B/ kroczącą C/ biegnącą D/ hiperinflacją

30. Dochód osobisty rolnika to:
A/ dochód z produkcji towarowej pomniejszony o zużycie wewnętrzne
B/ dochód czysty brutto powiększony o podatki i czynsze dzierżawne
C/ dochód rolniczy z gospodarstwa powiększony o dochody uzyskane poza gospodarstwem
D/ dochód globalny z gospodarstwa powiększony o obrót wewnętrzny

31. Różnica między eksportem a importem danego państwa to:
A/ bilans płatniczy         B/ bilans handlowy         C/ nadwyżka kapitałowa            D/ saldo obrotów kapitałowych

32. Funkcja cyrkulacyjna pieniądza polega na:



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

33. Koszt szacunkowy, wynikający ze zużywania się środków trwałych to:
A/ koszt zmienny B/ koszt specjalny C/ koszt alternatywny D/  amortyzacja

34. Popyt na ekskluzywne wycieczki zagraniczne jest:
A/ sztywny B/ mało elastyczny C/ proporcjonalny D/ doskonale elastyczny

35. Wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje: 
A/ Ministrowi Finansów C/ Ministrowi Skarbu Państwa
B/ Prezesowi Narodowego Banku Polskiego D/ Narodowemu Bankowi Polskiemu

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

37. Brand manager jest odpowiedzialny za:
A/ opracowanie kampanii promocyjnej firmy  C/ kreowania marki produktu
B/ politykę dystrybucji  D/ wprowadzenie nowych produktów na rynek 

38. Spośród podanych poniżej upraw największą pracochłonnością na 1 ha charakteryzuje się:
A/ kukurydza   B/ rzepak C/ pszenica ozima     D/ziemniaki

39. Stosowana w rachunkowości zasada polegająca na ujęciu w księgach rachunkowych ogółu operacji 
gospodarczych dotyczących danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty to:
A/ zasada memoriałowa     B/ zasada ciągłości  C/ zasada jednoroczności D/ zasada kasowa

40. Zysk brutto przedsiębiorstwa rolno-spożywczego jest równy:
A/ zyskowi normalnemu     B/ nadwyżce budżetowej C/ zyskowi księgowemu  D/ przychodom 

41. Gdy dany środek produkcji zostaje zastąpiony nowym środkiem produkcji o takiej samej wielkości i wydajności to 
mamy do czynienia z:
A/ substytucją czynników produkcji    C/ inwestycjami netto
B/ reprodukcją prostą środków produkcji   D/ repozycjonowaniem produkcji

42. Procentowy udział poszczególnych gatunków zwierząt w  liczbie zwierząt ogółem w danym gospodarstwie to:
A/ struktura stada C/ struktura pogłowia zwierząt
B/ obrót pogłowia zwierząt D/ obrót sztuk przeliczeniowych (DJP)

43. Wykorzystywana w procesie przyznawania środków na modernizację gospodarstw rolnych kategoria GVA oznacza:
A/ zysk netto B/ dochód rolniczy netto C/ wartość dodaną brutto D/ standardową produkcję 

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

45. Oficjalnym Systemem Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych jest:
A/ KRS B/ GUS  C/ OSZiWDR  D/ FADN

46. Za przykład integracji poziomej w agrobiznesie można uznać:
A/ zakup przez rolnika udziałów w banku spółdzielczym  C/ współpracę rolnika z siecią handlową
B/ współpracę rolników w ramach grupy producentów rolnych D/ współpracę rolnika z lekarzem weterynarii

47. Za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych przyjmuje się 1 ha gruntów:
A/ klasy I B/ klasy IIIa C/ klasy IIIb  D/ klasy IV

48. Inwestycje wprowadzające zmiany w profilu produkcyjnym gospodarstwa rolnego to tzw. inwestycje:
A/ rozwojowe B/ produkcyjne C/ reorganizacyjne D/ rewolucyjne

49. Według danych GUS, stopa bezrobocia w Polsce na koniec lutego 2016 r. wyniosła:
A/ 12,5% B/ 8,2% C/ 5,4% D/ 15,4%

50. W klasycznym cyklu koniunkturalnym, fazę charakteryzującą się rosnącym poziomem produkcji oraz zatrudnienia 
nazywamy:



A/ fazą wzrostu B/ boomem C/ fazą ożywienia D/ fazą rozkwitu

51. Na wahania wysokości stawek podatku rolnego istotny wpływ mają m.in.:
A/ zmiany ceny żyta C/ wysokość wskaźnika wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych
B/ zmiany stopy redyskonta weksli D/ wysokość wskaźnika wzrostu cen dóbr inwestycyjnych

52. Instytucją, którą opisuje skrót KRUS jest:
A/ Krajowy Rejestr Urzędowo-Sądowy C/ Konsorcjum Rolników, Usługodawców i Spółdzielców
B/ Krajowa Rada Upraw Specjalnych D/ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

53. Wskaźnik opłacalności produkcji opisuje relację:
A/ wartości produkcji do całkowitych kosztów produkcji C/ dochodu rolniczego do wartości majątku
B/ zysku do sumy kapitału stałego i obrotowego D/ zysku do całkowitych kosztów produkcji

54. Spośród produktów roślinnych uwzględnionych poniżej najniższą zawartością tzw. jednostek zbożowych w 100 kg 
produktu charakteryzuje się:
A/ pszenica (ziarno) B/ rzepak (ziarno) C/ ziemniaki (bulwy) D/ żyto (ziarno)

55. Ile miotów uzyskuje się przeciętnie od jednej maciory w ciągu roku?  
A/ 1,2 B/ 1,8 C/ 2,4 D/ 3,0

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

57. Plan zawierający zbiór decyzji określających cele długookresowe, zasoby niezbędne do osiągnięcia założonych celów 
oraz sposoby ich pozyskania, rozmieszczenia i użytkowania przy uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu to:
A/ plan strategiczny B/ plan taktyczny C/ plan operacyjny D/ plan SWOT

58. Zgodnie z metodologią analizy SWOT, za szansę dla gospodarstwa produkującego trzodę chlewną można uznać:
A/ wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych właściciela

B/ otwarcie rynków wschodnich na polskie produkty mięsne

C/ zakończenie budowy w gospodarstwie nowej chlewni

D/ wszystkie odpowiedzi A, B, C są poprawne

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

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


