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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Zadanie 1. 

W gospodarstwie specjalizującym się w produkcji mąki orkiszowej należy zasiać 

A. żyto. 

B. proso. 

C. owies. 

D. pszenicę. 

Zadanie 2. 

Na którym rysunku przedstawiono owoce borówki czerwonej? 

Zadanie 3. 

W celu uzyskania zielonki pastwiskowej o najwyższej wartości żywieniowej dla bydła, rolnik powinien 

zasiać 

A. bobik. 

B. seradelę. 

C. rzeżuchę. 

D. koniczynę. 

Zadanie 4. 

Kiedy należy przyciąć posadzone na wiosnę drzewka owocowe, aby przyjęły się w sadzie? 

A. W trakcie kwitnienia. 

B. Po zebraniu owoców. 

C. Przed rozwojem pąków. 

D. Po pierwszym pączkowaniu. 

Zadanie 5. 

Najkorzystniejszą polską rasą kur, nadającą się do chowu w małych stadach gospodarskich jest  

A. Bantamka. 

B. Czubata polska. 

C. Brabant zagrodowy. 

D. Zielononożka kuropatwiana. 

 
   

A. B. C. D. 
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Zadanie 6. 

W gospodarstwie ukierunkowanym na wyroby mleczne rolnik powinien hodować krowy przede wszystkim 

rasy  

A. jersey. 

B. limosine. 

C. charolaise. 

D. simentaler. 

Zadanie 7. 

Bukaciarnia to pomieszczenie inwentarskie przystosowane do hodowli  

A. brojlerów. 

B. bydła rzeźnego. 

C. trzody chlewnej. 

D. zwierząt futerkowych. 

Zadanie 8. 

Czym należy karmić cielęta w pierwszych 3-4 dobach życia? 

A. Siarą. 

B. Śrutą. 

C. Zielonką. 

D. Kiszonką. 

Zadanie 9. 

Które narzędzie służy do czyszczenia kopyt końskich? 

A. Pęseta. 

B. Trymer. 

C. Gładzik. 

D. Kopystka. 

Zadanie 10. 

Jak nazywają się szerokie rolnicze narzędzia z długimi zębami zakończonymi kulkami przeznaczone do 

przerzucania roślin okopowych? 

A. Gable. 

B. Płozy. 

C. Widły. 

D. Grabki. 

Zadanie 11. 

Zgłoszenie bydła do rejestru powinno być złożone w 

A. Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 

B. Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

C. starostwie właściwym ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. 

D. urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia hodowli. 
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Zadanie 12. 

System HACCP w gospodarstwie agroturystycznym dotyczy głównie 

A. zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

B. wprowadzania ekologicznych metod upraw. 

C. analizy ekonomicznej działalności rolniczej. 

D. zarządzania nowoczesnymi metodami hodowli. 

Zadanie 13.  

Przedstawiony znak ochrony przeciwpożarowej informuje o  

A. drodze ewakuacji po drabinie. 

B. zapasowym wyjściu ewakuacyjnym. 

C. miejscu lokalizacji drabiny pożarowej. 

D. niedozwolonym miejscu przechowywania drabiny. 

Zadanie 14. 

Stosowanie syntetycznych pestycydów w uprawach ekologicznych jest 

A. całkowicie zabronione. 

B. dozwolone bez ograniczeń. 

C. dopuszczone w nawożeniu wiosną. 

D. dopuszczone w nawożeniu jesienią. 

Zadanie 15. 

Którym znakiem oznacza się produkty ekologiczne w Unii Europejskiej? 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 16.  

Wskaż nazwę grupy substancji, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu 

poprawienia jakości zabiegu. Same w sobie nie zwalczają patogenów, ani nie odżywiają roślin, powodują 

natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej, np. poprzez „rozciągnięcie” kropli oprysku na 

powierzchni liścia, ograniczenie zmywania przez deszcz. 

A. Herbicydy. 

B. Adiuwanty. 

C. Insektycydy. 

D. Biostymulatory. 

Zadanie 17. 

Bezpośrednia sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi jest możliwa, jeżeli rolnik 

prowadzi swoją działalność w ramach  

A. programu zgodności rolnej. 

B. programu o dobrostanie rolnym. 

C. przepisów dobrej praktyki rolniczej. 

D. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

Zadanie 18. 

Tabela. Opłacalność produkcji rolnej 

Który asortyment produkcji rolnej będzie najbardziej opłacalny dla rolnika w 2019 roku? 

A. Jabłka. 

B. Rzepak. 

C. Pszenica. 

D. Buraki cukrowe. 

Zadanie 19. 

Ubiegając się o nadanie kategorii obiektowi agroturystycznemu, rolnik powinien złożyć wniosek w  

A. Urzędzie Gminy. 

B. Urzędzie Marszałkowskim. 

C. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

D. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 

Asortymenty 
produkcji rolnej 

Średnia cena 
za 1 tonę 

w 2018 roku w zł 

Średni koszt  
uzyskania 1 tony 
w 2018 roku w zł 

Przewidywany wzrost 
ceny za 1 tonę 

w % w 2019 roku 

Pszenica  580,00 280,00 +10% 

Buraki cukrowe  330,00 130,00 +20% 

Jabłka  480,00 280,00 + 30% 

Rzepak  750,00 450,00 + 5% 
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Zadanie 20.  

W gospodarstwie agroturystycznym nastawionym na usługi hippiczne i hodowlę koni powinien zostać 

zbudowany  

A. padok. 

B. skypark. 

C. lunapark. 

D. skatepark. 

Zadanie 21. 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, który planuje udostępnić turystom 2 pokoje jednoosobowe  

i 3 pokoje dwuosobowe typu double, powinien wyposażyć je łącznie w 

A. 8 podwójnych łóżek. 

B. 8 pojedynczych łóżek. 

C. 2 pojedyncze i 3 łóżka małżeńskie. 

D. 2 pojedyncze i 6 łóżek małżeńskich. 

Zadanie 22. 

Które pomieszczenie w gospodarstwie agroturystycznym należy wyposażyć w bemary? 

A. Salon. 

B. Pokój. 

C. Kuchnię. 

D. Łazienkę. 

Zadanie 23.  

Jednostka mieszkalna bez progów, wyposażona w przyciski wzywające pomoc, przeznaczona jest dla  

A. młodej pary. 

B. gościa biznesowego. 

C. małżeństwa z dziećmi. 

D. gościa z niepełnosprawnością. 

Zadanie 24.  

Wynajmując w budynku mieszkalnym 10 pokojów gościnnych, rolnik jest 

A. zwolniony z podatku VAT. 

B. zwolniony z płacenia podatku w formie ryczałtu. 

C. zobowiązany do płacenia podatku dochodowego. 

D. zobowiązany do płacenia podatku od wzbogacenia. 

Zadanie 25. 

Ile wyniesie średnie obłożenie gospodarstwa agroturystycznego w kwietniu, jeżeli gospodarz wynajmie 

dziennie 10 pokojów do 15 kwietnia i 5 pokojów do 30 kwietnia, z 10 dostępnych pokojów gościnnych? 

A. 40% 

B. 50% 

C. 65% 

D. 75% 
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Zadanie 26.  

W ofercie wakacyjnej pensjonatu zaproponowano gościom rabat na usługę noclegową, uzależniony od 

długości pobytu, tzn. 1 doba 1% rabatu, 2 doby 2% rabatu, 3 doby 3% rabatu, itd. Jaką należność zapłaci 

małżeństwo za noclegi w terminie od 1 do 14 lipca, jeżeli cena wynajęcia pokoju dwuosobowego wynosi 

200,00 zł za dobę? 

A. 2 262,00 zł 

B. 2 574,00 zł 

C. 2 600,00 zł 

D. 2 938,00 zł 

Zadanie 27. 

Który gatunek zwierząt powinien wprowadzić do hodowli właściciel gospodarstwa agroturystycznego w celu 

pozyskania mleka z najmniejszą zawartością laktozy? 

A. Kozy. 

B. Owce. 

C. Konie. 

D. Krowy. 

Zadanie 28. 

Otwierając hotel 1* na wsi należy obligatoryjnie uwzględnić w ofercie co najmniej 

A. śniadanie. 

B. śniadanie i lunch. 

C. śniadanie i obiadokolację. 

D. śniadanie, obiad i kolację. 

Zadanie 29. 

Przyzagrodowym polom namiotowym zgodnie z przepisami kategoryzacyjnymi PFTW „GG” można 

przyznać jedynie kategorię 

A. I. 

B. III. 

C. komfort. 

D. standard. 

Zadanie 30. 

W gospodarstwie dysponującym 2 pokojami typu SGL, 2 pokojami typu DBL i 3 pokojami typu TWIN 

można jednocześnie zakwaterować  nie więcej niż 

A. 10 gości. 

B. 12 gości. 

C. 14 gości. 

D. 16 gości. 
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Zadanie 31. 

Pierwszą czynnością podczas sprzątania łazienki jest 

A. przetarcie lustra. 

B. wypolerowanie płytek. 

C. zebranie brudnych ręczników. 

D. wyczyszczenie kabiny prysznicowej. 

Zadanie 32.  

Codzienne sprzątanie jednostki mieszkalnej obejmuje między innymi: 

A. wietrzenie pokoju, ścielenie łóżka, wyrzucenie śmieci. 

B. sprzątanie balkonu, zmianę pościeli, trzepanie dywanów. 

C. otwieranie okien, pastowanie podłóg, polerowanie armatury. 

D. ścieranie kurzy, odkurzanie punktów świetlnych, mycie okien. 

Zadanie 33. 

Rogale marcińskie to jeden z rodzajów pieczywa charakterystyczny dla kuchni regionu 

A. pomorskiego. 

B. kaszubskiego. 

C. podkarpackiego. 

D. wielkopolskiego. 

Zadanie 34. 

Głównym składnikiem tradycyjnego drinka mojito jest 

A. gin. 

B. rum. 

C. tequila. 

D. whisky. 

Zadanie 35. 

Przygotowując sos beszamelowy, gospodyni użyje przede wszystkim:  

A. masła, mleka, mąki. 

B. masła, musztardy, octu. 

C. śmietany, majonezu, mąki. 

D. majonezu, maślanki, musztardy. 

Zadanie 36. 

Dodatek, który przeciwdziała jełczeniu tłuszczów, to 

A. barwnik. 

B. stabilizator. 

C. przeciwutleniacz. 

D. regulator kwasowości. 

Strona 8 z 9
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 37.  

Jaką nazwę ma falbana stołowa upięta wzdłuż obwodu stołu w sposób przedstawiony na rysunku? 

A. Obrus. 

B. Molton. 

C. Serweta. 

D. Skirting. 

Zadanie 38.  

Którą grupę produktów powinno się uwzględnić, planując posiłki dla osób na diecie odchudzającej? 

A. Banany i winogrona.  

B. Twaróg i jogurt naturalny. 

C. Napoje gazowane i nektary.  

D. Mięso wieprzowe i podroby. 

Zadanie 39.  

Przedstawiony na rysunku zestaw zawiera produkty typowe dla śniadania 

A. angielskiego. 

B. myśliwskiego. 

C. wiedeńskiego. 

D. kontynentalnego.  

Zadanie 40. 

Do przygotowania serowego fondue niezbędny jest  

A. warnik. 

B. blender. 

C. opiekacz. 

D. podgrzewacz. 
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