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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1.  

Którą roślinę miododajną przedstawiono na zdjęciu? 

 

A. Grykę. 

B. Wrzos. 

C. Rzepak. 

D. Facelię. 

 

Zadanie 2. 

Zabieg uprawowy, którego celem jest pocięcie, spulchnienie i wymieszanie wierzchniej warstwy gleby, 
pokrajanie skib po orce łąk,  częściowe obrócenie oraz płytkie przykrycie darni lub resztek pożniwnych. 
Zabieg wykonywany na ściernisku jako alternatywa dla podorywki. 

 

Opisany zabieg to  

 
A. wałowanie. 

B. bronowanie. 

C. talerzowanie. 

D. kultywatorowanie. 

 
Zadanie 3.  

Pierwszy zabieg wykonywany na łąkach w nowym sezonie wegetacyjnym to 

 
A. wsiewki nasion traw.  

B. oprysk przeciwko chwastom w runi. 

C. talerzowanie w celu napowietrzenia runi pastwiskowej. 

D. bronowanie, aby pobudzić krzewienie i wyrównać kretowiska. 

 
Zadanie 4.  

Który zabieg należy zastosować w celu rozluźnienia struktury gleby trawnika oraz poprawieniu wnikania 

wody? 

 
A. Aerację. 

B. Defoliację. 

C. Bronowanie. 

D. Mulczowanie. 

 

Zadanie 5. 

Materiałem wykorzystywanym do ściółkowania pod borówki i żurawinę, jest 

 

A. torf kwaśny. 

B. kora sosnowa. 

C. ziemia do warzyw. 

D. podłoże do siewek. 
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Zadanie 6. 

Które rośliny ozdobne przedstawiono na zamieszczonym zdjęciu? 

 

A. Hortensje i frezje. 

B. Szafirki i krokusy. 

C. Hiacynty i żonkile. 

D. Nasturcje i aksamitki. 

 

 
Zadanie 7.  

Która z wymienionych roślin nie należy do warzyw cebulowych? 

A. Por. 

B. Seler. 

C. Czosnek. 

D. Szczypiorek. 

 
Zadanie 8.  

Na czym polega zabieg przerywania marchwi uprawianej w przydomowym warzywniku? 

A. Na rozsadzaniu roślin wzdłuż grządek. 

B. Na skracaniu pnączy przy samej nasadzie. 

C. Na przesadzaniu roślin na sąsiednią grządkę. 

D. Na przerzedzaniu roślin posianych za gęsto na grządce. 

 
Zadanie 9.  

Którą rasę kóz użytkowaną przede wszystkim w kierunku mlecznym, należy hodować w gospodarstwie 

produkującym sery kozie? 

 
A. Burską. 

B. Angorską. 

C. Saaneńską. 

D. Hiszpańską. 

 
Zadanie 10.  

Która z wymienionych ras bydła należy do typu mięsnego? 

A. Jersey. 

B. Limousine. 

C. Polska czerwona. 

D. Polska holsztyńsko-fryzyjska. 
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Zadanie 11.  

W gospodarstwie, w którym zaplanowano hodowlę trzody chlewnej przeznaczonej na ubój, należy 

przygotować 

 
A. oborę. 

B. cielętnik. 

C. tuczarnię. 

D. bukaciarnię. 

 
 
Zadanie 12.  

Przedstawiony na rysunku tucznik należy do typu użytkowego 

 
A. mięsnego. 

B. smalcowego. 

C. słoninowego. 

D. tłuszczowo-mięsnego. 

 
 
 

 

Zadanie 13.  

Który element nie stanowi wyposażenia kurnika? 

 
A. Poidła. 

B. Lizawki. 

C. Karmidła. 

D. Paszociągi. 

 
Zadanie 14. 

Wskaż paszę suchą stosowaną w żywieniu zwierząt.  

 
A. Siano. 

B. Melasa. 

C. Zielonka. 

D. Ziemniak. 

 
Zadanie 15.  

Oblicz miesięczną dawkę owsa w styczniu, którą należy zabezpieczyć dla ogiera, jeżeli średnia zimowa 

dawka dzienna owsa wynosi 5 kg. 

 
A. 135 kg 

B. 145 kg 

C. 155 kg 

D. 165 kg 
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Zadanie 16.  

Którą rasę kur powinien hodować rolnik, jeżeli chce uzyskać rocznie wysoką nieśność, tj. około 280 jaj 

o białej skorupie? 

 

A. Plymouth Rock. 

B. White Leghorn. 

C. Żółtonóżka kuropatwiana. 

D. Zielononóżka kuropatwiana. 

 

Zadanie 17.  

Poprawie smakowitości i zapachu paszy oraz dostarczaniu energii w dawkach pokarmowych dla krów 

mlecznych, służy 

 
A. melasa. 

B. kiszonka. 

C. śruta sojowa. 

D. siano łąkowe. 

 
Zadanie 18.  

Zwalczanie szkodników za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu to 

 

A. sanityzacja. 

B. fumigacja. 

C. sterylizacja. 

D. deratyzacja. 

 

Zadanie 19.  

Temperatura powierzchni odkażanych w chlewni preparatami zawierającymi formaldehydy, musi osiągnąć 

w zimie co najmniej  

 
A. 10°C 

B. 15°C 

C. 20°C 

D. 25°C 

 
 
Zadanie 20. 

Na rysunku przedstawiono 

 
A. wał wgłębny. 

B. bronę kolczatkę. 

C. agregat uprawowy. 

D. bronę chwastownik. 
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Zadanie 21.  

W celu przykrycia obornika rozrzuconego po polu należy stosować orkę 

 
A. siewną. 

B. odwrotkę. 

C. specjalną. 

D. podorywkę. 

 

Zadanie 22.  

Na zdjęciu przedstawiono 

 
A. rozrzutnik obornika z adapterem poziomym. 

B. przyczepę samozbierającą do siana. 

C. sieczkarnię polową zaczepianą. 

D. wóz paszowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 23. 

Głównym celem stosowania wałów Campbella jest 

 
A. rozbijanie nadmiernie zbrylonej gleby. 

B. ograniczenie parowania wody z gleby. 

C. powierzchniowe ugniatanie gleby. 

D. wgłębne ugniatanie gleby. 

 
Zadanie 24.  

Dokument przewozowy zawierający datę wyjazdu z siedziby stada dotyczy 

 
A. świń. 

B. koni. 

C. krów. 

D. owiec. 

 
Zadanie 25.  

Ekologiczny chów kur opiera się między innymi na zasadzie 

 
A. mieszania gatunków drobiu. 

B. stosowania sztucznych pasz. 

C. nietrzymania drobiu w klatkach. 

D. wykorzystania nieużytków rolnych. 
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Zadanie 26.  

Zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, w celu usunięcia mikroorganizmów, którymi są 

bakterie, wirusy i grzyby w budynkach inwentarskich, przeprowadza się  

A. deratyzację. 

B. sterylizację. 

C. dezynfekcję. 

D. dezynsekcję. 

Zadanie 27.  

Właściciel zgłasza gospodarstwo agroturystyczne do ewidencji innych obiektów 

A. obowiązkowo w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia obiektu. 

B. dobrowolnie w urzędzie wojewódzkim prowadzącym rejestr obiektów noclegowych. 

C. dobrowolnie, gdyż jest to działalność dodatkowa. 

D. obowiązkowo u sołtysa danej wsi. 

Zadanie 28. 

Z zamieszczonego planu obiektu wynika, że właściciel gospodarstwa agroturystycznego dysponuje 

A. 1 kuchnią, 1 łazienką i 3 pokojami. 

B. 1 kuchnią, 2 łazienkami i 6 pokojami. 

C. 1 kuchnią, 2 łazienkami i 3 pokojami. 

D. 2 kuchniami, 2 łazienkami i 6 pokojami. 

Zadanie 29.  

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, który planuje udostępnić turystom 2 pokoje jednoosobowe 

i 3 pokoje dwuosobowe typu double, powinien wyposażyć je łącznie  

A.   w 6 podwójnych łóżek. 

B.   w 6 pojedynczych łóżek. 

C.   w 2 łóżka pojedyncze i 3 łóżka małżeńskie. 

D.   w 2 łóżka pojedyncze i 6 łóżek małżeńskich. 
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Zadanie 30.  

Wymagania dla węzła higieniczno-sanitarnego w gospodarstwie agroturystycznym (fragment) 

Wyszczególnienie Kategorie 

1 słoneczko 2 słoneczka 3 słoneczka 

Blat lub półka przy umywalce X X X 

Natrysk / wanna X X X 

Boczne lub górne oświetlenie lustra X X X 

Uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną X X X 

Które urządzenia stanowią podstawowe wyposażenie węzła higieniczno-sanitarnego w gospodarstwie 

agroturystycznym, zgodnie z zamieszczonymi wymaganiami kategoryzacyjnymi? 

A. Bidet i pojemnik na śmieci. 

B. Wanna i kabina prysznicowa. 

C. Kabina prysznicowa i półka przy wannie. 

D. Wanna i lustro z bocznym oświetleniem. 

Zadanie 31.  

Który typ pokoju hotelowego jest wyposażony w dwa pojedyncze łóżka? 

A. Twin. 

B. Suite. 

C. Single. 

D. Double. 

Zadanie 32.  

Które produkty można pokroić za pomocą urządzenia przedstawionego na zdjęciu? 

A. Sery. 

B. Ogórki. 

C. Wędliny. 

D. Pieczywo. 

Zadanie 33.  

W bemary należy wyposażyć w gospodarstwie agroturystycznym przede wszystkim 

A.  altanę. 

B.  kuchnię. 

C.  łazienkę. 

D.  przedpokój. 
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Zadanie 34.  

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

posiadającym 22 miejsca sprzedano w lipcu 512 miejsc. 

A. 75% 

B. 77% 

C. 80% 

D. 82% 

Zadanie 35.  

Na podstawie zamieszczonego cennika usług noclegowych oblicz cenę za pobyt przez 5 dób w 

trzyosobowym pokoju w gospodarstwie agroturystycznym. 

Cennik noclegów 

Rodzaj pokoju Cena 

SGL 250,00 zł 

DBL 350,00 zł 

TPL 500,00 zł 

APT 700,00 zł 

A. 1 250,00 zł 

B. 1 750,00 zł 

C. 2 500,00 zł 

D. 3 500,00 zł 

Zadanie 36.  

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego w celu wzbogacenia oferty pobytu gości o udział w warsztatach 

filcowania, powinien rozszerzyć hodowlę w celu pozyskania 

A. wełny owiec rasy wrzosówka. 

B. futra królika rasy hermelin. 

C. skóry licowej anilinowej. 

D. skóry bydlęcej licowej. 

Zadanie 37. 

Wyposażenie pokoju gościnnego w gospodarstwie agroturystycznym (fragment) 

Wyszczególnienie Kategorie 

1 słoneczko 2 słoneczka 3 słoneczka 

Łóżko jednoosobowe o min. wymiarach materaca 80 x 190 cm X 

Łóżko dwuosobowe o min. wymiarach materaca 120 x 190 cm X 

Łóżko jednoosobowe o min. wymiarach materaca 90 x 200 cm X X 

Łóżko dwuosobowe o min. wymiarach materaca 140 x 200 cm X X 

Wskaż minimalny wymiar materaca łóżka jednoosobowego w pokoju gościnnym w gospodarstwie 

agroturystycznym kategorii 2 słoneczka. 

A. 80 cm x 190 cm 

B. 90 cm x 200 cm 

C. 120 cm x 190 cm 

D. 140 cm x 200 cm 
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Zadanie 38.  

Które potrawy są zalecane dla osób na diecie niskokalorycznej i lekkostrawnej? 

 

A. Smażone ryby. 

B. Grillowane kiełbaski. 

C. Mączne z serowymi sosami. 

D. Warzywa gotowane na parze. 

 
Zadanie 39.  
 

Przedstawione na rysunku rolady śląskie, kluski i modra kapusta to tradycyjne danie kuchni 
 

A. śląskiej. 

B. podlaskiej.  

C. małopolskiej. 

D. dolnośląskiej.   

 
 
 
 
Zadanie 40.  

Przedstawiony na zdjęciu dzbanek jest odpowiedni do podania 

 
A. wody. 

B. kawy. 

C. mleka. 

D. herbaty. 
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