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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

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2012 
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Zadanie 1. 

Które zboże należy uprawiać w gospodarstwie agroturystycznym położonym na piaszczystych glebach, 

aby dla gości wypiekać ciemny chleb? 

 

Zadanie 2. 

Jeżeli nie zastosowano orki przedzimowej, to pod koniec marca można wykonać 

A. odwrotkę. 

B. podorywkę. 

C. orkę siewną. 

D. orkę wiosenną. 

Zadanie 3. 

Kultywatorowanie polega na 

A. niskim koszeniu i rozdrabnianiu siana.  

B. spulchnianiu roli i przykrywaniu resztek pożniwowych. 

C. kruszeniu brył i ugniataniu warstw podpowierzchniowych.  

D. kruszeniu i mieszaniu bez odwracania gleby nawożonej obornikiem. 

Zadanie 4. 

Największe zapotrzebowanie na wodę ogórki wykazują w czasie 

A. wzrostu liści. 

B. rozwoju korzeni. 

C. dojrzewania kwiatów. 

D. zawiązywania owoców. 

Zadanie 5. 

Której rasy koni nie należy uwzględniać do zajęć hipoterapii? 

A. Koni achał-tekińskich. 

B. Koników polskich. 

C. Haflingerów. 

D. Hucułów. 

Zadanie 6. 

Samice bydła przed pierwszym wycieleniem, będące w wieku od 6 do 24 miesięcy, to 

A. lochy. 

B. klaczki. 

C. jałówki. 

D. tuczniki. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

Strona 2 z 9
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 7. 

Na którym rysunku przedstawiono rasę bydła mlecznego? 

 

Zadanie 8. 

Poekstrakcyjna śruta sojowa stosowana jest w żywieniu zwierząt hodowlanych ze względu na dużą zawartość 

A. wody. 

B. białka. 

C. tłuszczu. 

D. węglowodanów. 

Zadanie 9. 

Właściciel gospodarstwa, w stadzie bydła domowego przeznaczył do rozpłodu dorosłego samca, czyli 

A. woła. 

B. tryka. 

C. buhaja. 

D. wieprza. 

Zadanie 10. 

Cielaki płci męskiej bydła domowego, w wieku powyżej 2 lat, nazywane są 

A. ogierami. 

B. byczkami. 

C. wałachami. 

D. warchlakami. 

Zadanie 11. 

Narzędzia typu kleszcze czołowe, noże oraz tarnik należy wykorzystać podczas 

A. kąpieli racic. 

B. korekcji racic. 

C. czyszczenia skóry. 

D. dekornizacji rogów. 

Zadanie 12. 

Do codziennie wykonywanych czynności pielęgnacyjnych konia i obsługi stajni nie należy 

A. przerywanie grzywy. 

B. ścielenie w boksach. 

C. czyszczenie sierści. 

D. czyszczenie kopyt. 

 
A.  

 
B. 

 
C. 

 
D. 
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Zadanie 13. 

Przepisy dobrostanu zalecają, aby kojec porodowy został wyczyszczony i zdezynfekowany przed 

zasiedleniem przez lochę i spodziewanym porodem co najmniej 

A. tydzień przed porodem. 

B. dwa dni przed porodem. 

C. miesiąc przed porodem.  

D. jeden dzień przed porodem. 

Zadanie 14. 

Na rysunku przedstawiono, przeznaczony do precyzyjnego wysiewu warzyw, pneumatyczny siewnik  

A. kombinowany. 

B. punktowy. 

C. zbożowy. 

D. rzutowy. 

  

 

 

Zadanie 15. 

Na rysunku przedstawiono kolczyk przeznaczony dla 

A. kóz. 

B. owiec. 

C. trzody chlewnej. 

D. bydła hodowlanego. 

Zadanie 16. 

Przedstawiona na rysunku naklejka potwierdza pozytywny wynik obowiązkowego badania sprawności 

technicznej 

A. ciągnika kołowego. 

B. kombajnu zbożowego. 

C. ładowarki teleskopowej. 

D. opryskiwacza ciągnikowego. 

 

Zadanie 17. 

Maszyna rolnicza przedstawiona na rysunku służy do  

A. transportu bel siana i kiszonki. 

B. podbierania kiszonek z pryzmy. 

C. rozwijania i roztrząsania bel sianokiszonki. 

D. dozowania paszy sypkiej, ziarna oraz śruty. 
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Zadanie 18. 

W gospodarstwie ekologicznym do karmienia owiec należy stosować 

A. pasze zmieszane z nawozami naturalnymi. 

B. zielonki pozyskane z naturalnych łąk i pastwisk. 

C. pożywienie stymulujące wydajność i wzrost zwierząt. 

D. pasze pozyskane z roślin genetycznie modyfikowanych. 

Zadanie 19. 

Które środki profilaktyczne należy stosować przeciwko chorobom w rolnictwie ekologicznym? 

A. Antybiotyki peptydowe. 

B. Zioła i preparaty ziołowe. 

C. Leki weterynaryjne ogólnie dostępne.  

D. Preparaty farmaceutyczne zalecane przez weterynarzy. 

Zadanie 20. 

Zgodnie z Zasadami Wzajemnej Zgodności dotyczącymi ochrony środowiska określono wymogi dotyczące 

A. ochrony gospodarstw położonych w dolinach rzek. 

B. ochrony wybiegu dla stada trzody chlewnej i drobiu. 

C. postępowania z osadami ściekowymi w gospodarstwie. 

D. produkcji roślinnej w gospodarstwach agroturystycznych. 

Zadanie 21. 

Rolniczy handel detaliczny dotyczy 

A. wyłącznie produktów roślinnych. 

B. ziół i grzybów zebranych w lesie. 

C. żywności przetworzonej i nieprzetworzonej. 

D. wyłącznie nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego.  

Zadanie 22. 

W ramach sprzedaży bezpośredniej rolnik może sprzedawać  

A. wędliny. 

B. pieczywo. 

C. surowe mleko. 

D. dojrzewające sery. 

Zadanie 23.  

Oblicz procentowy udział kosztów bezpośrednich produkcji rolnej w kosztach całkowitych wynoszących  

10 000,00 zł, jeżeli koszty pośrednie to 2 400,00 zł. 

 

Koszty bezpośrednie (w zł) 7 600,00 6 700,00 3 400,00 2 400,00 

Procentowy udział kosztów bezpośrednich 
(w %) 

76 67 34 24 

 A. B. C. D. 
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Zadanie 24. 

Oblicz nadwyżkę bezpośrednią bez dopłat, jeżeli wartość produkcji ziemniaków ogółem wyniosła  

5 016,00 zł, koszty bezpośrednie ogółem 2 796,00 zł, a dopłaty 1 320,00 zł. 

A. 1 476,00 zł 

B. 2 220,00 zł 

C. 4 116,00 zł 

D. 7 812,00 zł 

Zadanie 25. 

Obliczając bezpośrednie koszty produkcji roślinnej należy uwzględnić koszty 

A. ubezpieczenia. 

B. zakupu nawozów. 

C. energii elektrycznej. 

D. ewentualnej dzierżawy. 

Zadanie 26. 

Oblicz kwotę, którą otrzyma rolnik za sprzedaż drobiu zgodnie z obowiązującym cennikiem skupu  

i specyfikacją: 43,20 kg kurczaka; 40,80 kg tuszki; 29,70 kg indyka; 30,60 kg indyczki. 

A. 375,84 zł 

B. 551,07 zł 

C. 719,37 zł 

D. 874,89 zł 

 

 

 

Zadanie 27. 

Projektując część ogrodową gospodarstwa agroturystycznego, jego właściciel nie uwzględni 

A. sadu. 

B. stodoły. 

C. kompostownika. 

D. ogródka warzywnego. 

Zadanie 28. 

Sypialnie domowników w gospodarstwie agroturystycznym powinny być  

A. usytuowane tylko na parterze. 

B. urządzone pomiędzy pokojami gości. 

C. zlokalizowane w odrębnym budynku. 

D. oddzielone od strefy ogólnodostępnej. 

Cennik skupu 

Mięso Cena skupu (w zł/kg) 

kurczak 3,60 

tuszka 5,40 

indyk 5,90 

indyczka 5,50 
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Zadanie 29. 

Przedstawione na rysunku wyposażenie wybrano dla gości do pokoju 

A. twin. 

B. triple. 

C. single. 

D. double. 

  

 

Zadanie 30. 

Które formy wypoczynku należy zaproponować gościom mazurskiego gospodarstwa agroturystycznego 

preferującym wypoczynek na wodzie? 

A. Żeglarstwo i wędkarstwo. 

B. Plażowanie i grzybobranie. 

C. Marsze na orientację i kąpiele. 

D. Nordic walking i jazdę na rolkach. 

Zadanie 31. 

Oblicz stopień wykorzystania miejsc noclegowych w czerwcu, jeżeli w gospodarstwie agroturystycznym 

posiadającym 13 miejsc noclegowych w tym miesiącu sprzedano 156 miejsc.  

A. 35% 

B. 40% 

C. 50% 

D. 55% 

Zadanie 32. 

Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, która prowadzi hodowlę kotów rasy Ragdoll zaproponuje 

gościom w ofercie pobytu 

A. onoterapię. 

B. hipoterapię. 

C. dogoterapię. 

D. felinoterapię. 

Zadanie 33. 

Właściciele gospodarstwa agroturystycznego chcąc wzbogacić, zgodnie z potrzebami gości, ofertę pobytu 

o aromaterapię powinni 

A. zwiększyć uprawę ziół. 

B. zakupić ptactwo ozdobne. 

C. przygotować zajęcia z końmi. 

D. przeszkolić psy terapeutyczne. 
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Zadanie 34. 

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

przyznać jedynie kategorię 

A. I. 

B. III. 

C. komfort. 

D. standard. 

Zadanie 35.  

System kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej klasyfikuje obiekty do kategorii W ypoczynek u rolnika 

oraz 

A. Wypoczynek na wsi. 

B. Wypoczynek przy lesie. 

C. Wypoczynek w plenerze. 

D. Wypoczynek nad jeziorem. 

Zadanie 36.  

Która informacja w prawidłowy sposób określa czas trwania doby hotelowej? 

 

Zadanie 37. 

W trakcie pobytu gości w gospodarstwie agroturystycznym, wszystkie pomieszczenia wspólne powinny być 

sprzątane każdego dnia, a częstotliwość sprzątania pokojów i łazienek  powinna być  

A. ustalana na bieżąco z gościem. 

B. uzgodniona podczas rezerwacji. 

C. dostosowana do możliwości personelu. 

D. zgodna z wymogami kategoryzacyjnymi. 

Zadanie 38. 

W jadłospisie kuchni podlaskiej należy uwzględnić 

A. dzyndzałki warmińskie i grzyby ze śmietaną. 

B. szagówki i rogal świętomarciński. 

C. fasolę ze śliwkami i kapuśniak. 

D. chłodnik litewski i bliny. 

A. Czas trwania doby hotelowej określa odpowiednia ustawa. 

B. Doba hotelowa trwa od północy jednego dnia do północy następnego dnia. 

C. 
Doba hotelowa zawsze trwa równo 24 godziny, od południa jednego dnia do południa dnia  
następnego.  

D. 
Czas trwania doby hotelowej ustala obiekt noclegowy, może ona zaczynać i kończyć się o różnych 
porach. 

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



Zadanie 39. 

Na rysunku przedstawiono tradycyjną kujawską zupę gotowaną na zakwasie z mąki żytniej z dodatkiem jajka 

i kiełbasy, czyli 

A. żurek. 

B. gulasz. 

C. bogracz. 

D. kapuśniak. 

 
 
 
 

Zadanie 40. 

W którym kieliszku należy podać wino musujące? 

 

 

 

 

 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 
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