
  XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
Eliminacje okręgowe 2017/2018 

Blok: Agrobiznes 
 
1. Bezrobocie wywołane niedostosowaniem kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb przedsiębiorstw  

oferujących pracę nazywamy bezrobociem: 
A/ frykcyjnym  B/ strukturalnym  C/ technologicznym  D/ cyklicznym 
 

2. Cena minimalna to: 
A/ cena produktu ustalana przez rząd w celu ochrony producentów  
B/ cena produktu niższa od ceny równowagi 
C/ cena produktu równa kosztowi jednostkowemu 
D/ cena gwarantująca każdemu producentowi zwrot kosztów wytworzenia produktu 
 

3. Produkt krajowy brutto per capita to: 
A/ PKB przeliczony na 1 mieszkańca   C/ dzienna wartość PKB wytwarzana przez daną gospodarkę 
B/ PKB w cenach rynkowych    D/ PKB pomniejszony o kapitał inwestycyjny 
 

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

5. W sytuacji, w której 10%-owy wzrost ceny danego dobra wywoła na jego rynku 7%-towy spadek wielkości 
popytu, popyt na to dobro możemy określić jako:  
A/ elastyczny        B/ nieelastyczny   C/ sztywny            D/ jednakowo elastyczny 
 

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/ zmniejszy się liczba konsumentów 
 

7. Do spółek osobowych zaliczamy m.in. spólkę: 
A/ akcyjną i z o.o.  B/ akcyjną i komandytową          C/ z o.o. i jawną  D/ jawną i komandytową 
 

8. Które z wymienionych grup mają charakter środków trwałych: 
A/ lochy, tryki, knury         B/ czeki i weksle C/ zobowiązania długoterminowe  D/ zapasy materiałów  
 

9. Część zysku netto spółki akcyjnej, który na podstawie uchwały walnego zgromadzenia jest wypłacany 
akcjonariuszom to: 
A/ akcja   B/ rewers  C/ dywidenda     D/ skonto 
 

10. Koszt stały: 
A/ nie występuje, gdy firma nie produkuje przez pewien okres, np. z powodu braku zamówień 
B/ rośnie w miarę wzrostu produkcji 
C/ maleje w miarę wzrostu produkcji 
D/ nie występuje w długim okresie 
 

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/ dotacje z budżetu UE 
B/ wpływy ze spadków i darowizn na rzecz państwa  D/ cła graniczne 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/ przychód 
 

14. Wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji zawsze będzie się zmniejszał: 
A/ przeciętny koszt zmienny  C/ przeciętny koszt całkowity 
B/ przeciętny koszt stały   D/ koszt marginalny 



15. Gospodarstwo specjalistyczne, zajmujące się hodowlą buhajów, 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 krańcowy osiąga później maksimum niż produkt przeciętny 
D/ produkt krańcowy nigdy nie jest wyższy od produktu przeciętnego 
 

17. Przykładem kosztu stałego w gospodarstwie rolnym może być: 
A/ koszt energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie produkcji  C/ zakup nawozów mineralnych 
B/ abonament za usługi telekomunikacyjne      D/ opłata za usługi maszynowe 
 

18. Monopson to: 
A/ forma rynku, charakteryzująca się występowaniem tylko jednego podmiotu po stronie popytu   
B/ system uprawy roślin, gdzie ten sam gatunek wysiewany jest na tym samym polu przez kilka lat 
C/ ogólnoużytkowa rasa owiec australijskich 
D/ sytuacja, gdy na rynku wyraźnie dominuje jeden sprzedawca 
   

19. Inflację o stałej stopie wzrostu cen wynoszącej ok. 8% w skali roku nazywamy: 
A/ galopującą   B/ kroczącą   C/ pełzającą   D/ hiperinflacją 
 

20. Producenci zbóż działają na rynku zbliżonym swą strukturą do:  
A/ konkurencji doskonałej  B/ monopolu naturalnego C/ oligopolu    D/ monopsonu 
 

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. Roślinami, których powierzchnia upraw w Polsce wzrosła w ostatnich trzech dekadach, są: 
A/ żyto i owies  B/ pszenżyto i ziemniaki C/ pszenica i buraki cukrowe D/ rzepak i kukurydza  
 

23. Średnia cena pszenicy w 2017 r. kształtowała się na poziomie ok.: 
A/ 37 zł/dt   B/ 62 zł/dt    C/ 87 zł/dt    D/ 112 zł/dt 
 

24. Podatek rolny naliczany dla użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie może być w 2018 r. wyższy niż: 
A/  52 zł/ha  B/ 131,23 zł/ha przeliczeniowy  C/ 212,56 zł/ha przeliczeniowy  D/ 251 zł/ha 

   
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 ochrony roślin    C/ amortyzacja środków trwałych   
B/ koszt eksploatacji maszyn    D/ koszt energii i paliw 
 

28. Wartość wskaźnika rentowności (Return on Total Assets – ROA) to stosunek: 
A/  zysku do kosztu całkowitego         C/ wartości produkcji do kosztów produkcji 
B/  zysku do wielkości aktywów ogółem w przedsiębiorstwie D/ kosztów produkcji do wartości produkcji 
 

29. Skrót KOWR oznacza: 
A/ Konfederację Organizacji Wspierających Rolników  C/ Europejski Klub Młodych Rolników 
B/ Kujawsko-pomorską Organizację Współpracy Rolników     D/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
 



30. Aktualnie funkcję ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi pełni: 
A/ Mateusz Morawiecki     B/ Krzysztof Jurgiel         C/ Waldemar Pawlak  D/ inna osoba  

 
31. Podatek VAT nakładany jest jako podatek: 

A/ kwotowy       B/ dochodowy   C/ ad valorem     D/ akcyzowy 
 

32. 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/ 50% upraw polowych i zwierząt                D/ wszystkie wymienione są obowiązkowe 

 
33. O zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku najlepiej świadczą wskaźniki: 

A/ rentowności B/ płynności finansowej C/ względnej wysokości kosztów D/ kapitałochłonności 
    
34. Najbardziej prawdopodobna kolejność zbioru roślin uprawnych w trakcie danego 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. 
 

35. 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 

 
36. Integracja pionowa polega na: 

A/ łączeniu producentów wykonujących różne fazy wytwarzania danego produktu     
B/ łączeniu producentów tej samej fazy produkcji danego produktu   
C/ koncentracji ziemi           
D/ tworzeniu grup marketingowych 
  

37. Konkurencja doskonała to forma rynku, w której występują: 
A/ liczni sprzedający i jeden kupujący   C/ wielu sprzedających i wielu kupujących 
B/ kilku sprzedających i liczni kupujący    D/ jeden sprzedający i wielu kupujących 
 

38. Koszt wytworzenia dodatkowej jednostki produktu to koszt: 
A/ koszt zmienny   B/ koszt krańcowy  C/ koszt graniczny    D/ koszt jednostkowy 
 

39. 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 zewnętrznej       D/ to rynek produktów finalnych a nie surowców 

 
40. 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% 
 

41. Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec 2017 r. wyniosła ok. : 
A/ 10,5%   B/ 8,7%    C/ 6,6%    D/ 4,5% 

 
42. Filtry do dojarki nabywane przez przedsiębiorstwo handlowe w celu odsprzedaży z zyskiem, z punktu 

widzenia tego przedsiębiorstwa są: 
A/ towarami  B/ materiałami   C/ surowcami   D/ wyposażeniem 
 

43. Stawka podatku VAT na sprzedawane przez rolników zboże i mleko wynosi obecnie: 
A/ 0%   B/ 5%     C/ 8%     D/ 23% 
 

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

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



46. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce, według danych ARiMR wynosi obecnie ok.:  
A/ 24,1 ha UR  B/ 18,4 ha UR   C/ 10,5 ha UR   D/ 5,8 ha UR 
 

47. 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 
 

48. Kapitał założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to minimum: 
A/ 50 zł          B/ 5 000 zł           C/ 50 000 zł   D/ 1 000 000 zł 

 
49. Wysokość premii, jaką może uzyskać beneficjent w ramach działania "Premia dla młodych rolników" 

(PROW) wynosi obecnie:  
A/ 50 tys. zł      B/ 70 tys. zł    C/ 100 tys. zł      D/ ponad 100 tys. zł 
 

50. Wartość, o jaką kwota inwestycji całkowitych w przedsiębiorstwie przewyższa zużycie środków trwałych to: 
A/ inwestycje brutto B/ inwestycje netto  C/ cash flow   D/ dywestycje 
 

51. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne o powierzchni  
do 50 ha, wynosiła w I kwartale 2018 roku: 
A/ 393 zł na kwartał B/ 393 zł na miesiąc  C/ 711 zł na miesiąc  D/ 1532 zł na kwartał 
 

52. Liczba gospodarstw aplikujących o dopłaty obszarowe w 2017 r. wynosiła ok.: 
A/ 275 000          B/ 870 000   C/ 1 350 000   D/ 2 100 000  
 

53. Skrót ASF oznacza: 
A/ Afrykański Pomór Świń    C/ Program komputerowy do księgowej obsługi gospodarstw rolnych 
B/ Agencję Spółdzielczości Farmerów D/ Międzynarodowe Porozumienie Hodowców  Zwierząt Futerkowych 

   
54. Obowiązek rejestracji posiadanych zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy 

hodowców:  
A/ bydła, świń, koni i owiec  C/ tylko bydła i świń 
B/ tylko dużych przeżuwaczy  D/ bydła, owiec, kóz i świń 
 

55. Obecnie pracom Rady Unii Europejskiej przewodniczy: 
A/ Malta    B/ Bułgaria   C/ Rumunia   D/ Polska 
 

56. Obecnie realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce dotyczy perspektywy: 
A/ 2004-2018       B/ 2010-2020    C/ 2014-2020                      D/ 2018-2022 
 

57. W sytuacji,  gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy 
zmianie, rolnik może zamiast wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć oświadczenie potwierdzające 
brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Możliwość 
taka dotyczy tylko rolników, u których deklarowana powierzchnia była mniejsza niż: 
A/ 10 ha   B/ 15 ha  C/ 30 ha  D/ nie ma warunku odnośnie powierzchni 
  

58. Średnia cena zakupu/sprzedaży hektara użytków rolnych w Polsce według danych ARiMR kształtowała się w 
2017 r. na poziomie ok.: 
A/ 18 000 zł  B/ 28 000 zł    C/ 42 000 zł     D/ 82 000 zł 
 

59. Bitcoin to: 
A/ nazwisko przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady Europy     C/ rodzaj kryptowaluty 
B/ nazwisko szefa Europejskiego Banku Centralnego      D/ najnowszy typ procesora komputerowego 
 

60. Aby rolnik mógł otrzymać jednolitą płatność obszarową do posiadanych gruntów rolnych, łączna suma 
posiadanych działek rolnych kwalifikujących się do tej płatności nie może być mniejsza niż: 
A/ 0,5 ha   B/ 1,0 ha  C/ 3 ha   D/ 10 ha 

  


