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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

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 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
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Zadanie 1. 

Jedną z najstarszych polskich odmian jabłoni, o dużej odporności na mróz, choroby i szkodniki, a także łatwą 

w uprawie jest 

A. ligol. 

B. gloster. 

C. kosztela. 

D. jonatan. 

Zadanie 2. 

Która z fotografii przedstawia korzeń chrzanu? 

Zadanie 3. 

W celu uzyskania melasy rolnik posadzi  

A. buraki cukrowe. 

B. fasolę zwyczajną. 

C. groszek cukrowy. 

D. pomidory malinowe. 

Zadanie 4. 

Balotowanie polega na  

A. suszeniu słomy. 

B. pakowaniu siana w bele. 

C. układaniu siana w sterty. 

D. oczyszczaniu słomy z chwastów. 

Zadanie 5. 

Do użytków zielonych zaliczane są  

A. sady. 

B. bagna. 

C. wydmy.  

D. pastwiska. 

  

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 6.  

Dzikie pędy obcinane w czasie pielęgnacji drzew owocowych to 

A. wilki. 

B. rózgi. 

C. witki. 

D. rozłogi. 

Zadanie 7. 

Która rasa bydła występuje od wieków na terenie Polski, charakteryzuje się dużą żywotnością, 

długowiecznością, dobrą płodnością i odpornością na choroby oraz wysoką wartością biologiczną mleka? 

A. Dexter. 

B. Highland. 

C. Czerwono-biała. 

D. Polska czerwona. 

Zadanie 8. 

W gospodarstwie ukierunkowanym na wyrób buncu rolnik hoduje  

A. krowy. 

B. owce. 

C. kozy. 

D. lamy. 

Zadanie 9. 

Woliery stosuje się w hodowli  

A. gołębi. 

B. królików. 

C. szynszyli. 

D. ślimaków. 

Zadanie 10. 

Narzędzie służące do czyszczenia kopyt końskich to 

A. tarnik. 

B. gładzik. 

C. zdzierak. 

D. kopystka. 

Zadanie 11. 

Do pielęgnacji sierści krowy służy urządzenie zwane  

A. tarką. 

B. kolczatką. 

C. drapaczką. 

D. czochradłem. 
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Zadanie 12. 

Robocza dolna część korpusu pługa, odcinająca skibę od gleby to 

A. płoza. 

B. ścinacz. 

C. lemiesz. 

D. zgarniacz. 

Zadanie 13. 

Duplikaty kolczyków identyfikacyjnych dla zwierząt gospodarskich kupionych z kraju członkowskiego UE 

wydaje  

A. Agencja Rynku Rolnego. 

B. Główny Inspektorat Weterynarii. 

C. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

D. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zadanie 14.  

Zgodnie z zaleceniami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej nawozów naturalnych zabrania się stosować na 

glebach  

A. lekkich.  

B. organicznych.  

C. zalanych wodą.  

D. porośniętych roślinnością wieloletnią.  

Zadanie 15.  

Rolnictwo ekologiczne podlega kontroli i certyfikacji co najmniej 

A. raz w roku. 

B. raz na 2 lata. 

C. raz na 3 lata. 

D. raz na kwartał. 

Zadanie 16. 

Zamieszczony obok znak informuje o 

A. przejściu dla grupy. 

B. drodze do sali obrad. 

C. wyjściu ewakuacyjnym. 

D. miejscu zbiórki do ewakuacji. 
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Zadanie 17. 

W gospodarstwie ekologicznym należy stosować nawozy 

A. azotowe. 

B. potasowe. 

C. fosforowe. 

D. organiczne. 

Zadanie 18. 

Zabiegi ochrony roślin pestycydami należy wykonywać podczas 

A. chłodnych dni. 

B. opadów deszczu. 

C. bezwietrznej pogody. 

D. zachmurzenia nieba. 

Zadanie 19. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, rasowego psa lub kota można bezpośrednio sprzedać 

A. na giełdzie. 

B. przez Internet. 

C. na targowisku. 

D. w miejscu hodowli. 

Zadanie 20.  

Oblicz kwotę, którą otrzyma rolnik za sprzedaż 250 kg malin klasy extra, 180 kg malin klasy pierwszej oraz 

160 kg malin klasy drugiej, zgodnie z przedstawionym cennikiem skupu owoców. 

A. 2 603,00 zł 

B. 2 609,00 zł 

C. 2 645,00 zł 

D. 2 666,00 zł 

Zadanie 21. 

Oblicz kwotę, którą otrzyma właściciel 6-hektarowej plantacji za dostarczenie do elektrociepłowni biomasy, 

jeżeli cena tony tego surowca wynosi 180,00 zł, a z jednego hektara plantacji wierzby energetycznej 

otrzymuje się 20 ton suchej biomasy.  

A. 180,00 zł 

B. 1 080,00 zł 

C. 3 6000,00 zł 

D. 21 600,00 zł 

Zadanie 22 

Planując rozbudowę i adaptację zabytkowego folwarku na pokoje gościnne należy wystąpić o pozwolenie do 

A. Urzędu Gminy. 

B. Urzędu Marszałkowskiego. 

C. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

D. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Cennik skupu malin(w zł/kg) 

klasa extra klasa pierwsza Klasa druga 

4,80  4,50  4,10  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Zadanie 23. 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, przygotowujący salę konferencyjną dla gości, dokona zakupu 

A. bemarów. 

B. hokerów. 

C. coolerów. 

D. flipchartów. 

Zadanie 24. 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, na warsztaty dla gości interesujących się szkutnictwem, 

zapewni narzędzia do wyrobu 

A. łodzi. 

B. beczek. 

C. witraży. 

D. koszyków. 

Zadanie 25. 

Pokoje gościnne przeznaczone dla miłośników enoturystyki należy udekorować  

A. ziołami. 

B. wikliną. 

C. tatarakiem. 

D. winoroślami. 

Zadanie 26. 

Rolnik posiadający gospodarstwo agroturystyczne, po spełnieniu kilku warunków łącznie, zostanie zwolniony 

z płacenia podatku VAT, jeżeli wynajmie gościom nie więcej niż 

A. 5 pokoi. 

B. 7 pokoi. 

C. 10 pokoi. 

D. 15 pokoi. 

Zadanie 27.  

Państwo Kowalscy zarezerwowali 4 pokoje DBL na dwie doby. Ile wynosi wartość netto tej usługi, jeżeli pokój 

DBL kosztuje 180,00 zł brutto/doba? 

A. 666,67 zł 

B. 720,00 zł 

C. 1 333,33 zł 

D. 1 440,00 zł 
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Zadanie 28. 

Ile wyniesie w czerwcu średnie obłożenie w gospodarstwie agroturystycznym posiadającym 10 pokojów, 

jeżeli gospodarz wynajmie od 1 do 15 czerwca dziennie 10 pokojów, a od 16 do 30 czerwca 5 pokojów? 

A. 40% 

B. 50% 

C. 65% 

D. 75% 

Zadanie 29. 

Planując aromaterapię dla gości w gospodarstwie agroturystycznym, rolnik wykorzysta  

A. tytoń. 

B. zboża. 

C. olejki eteryczne. 

D. chmiel zwyczajny. 

Zadanie 30. 

W gospodarstwach agroturystycznych objętych kategoryzacją Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnia się 

A. pokoje i apartamenty. 

B. kwatery i domy mieszkalne. 

C. pola biwakowe i domki turystyczne. 

D. pokoje gościnne i samodzielne jednostki mieszkalne. 

Zadanie 31. 

Wskaż najwyższą kategorię w systemie kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej dla pokojów gościnnych. 

A. I kategoria. 

B. 5 gwiazdek. 

C. 3 słoneczka. 

D. III kategoria. 

Zadanie 32. 

Maksymalna liczba miejsc w kwaterze kategorii Wypoczynek u rolnika wynosi 

A. 5 

B. 7 

C. 10 

D. 30 

Zadanie 33. 

Usługi w gospodarstwie agroturystycznym, w postaci pakietu FB dla turysty przebywającego od obiadu do 

śniadania w terminie 1-3.10.2021 r., obejmują  

A. dwa noclegi, dwa śniadania, dwa obiady i dwie kolacje. 

B. trzy noclegi, trzy śniadania, trzy obiady i trzy kolacje. 

C. dwa noclegi, dwa śniadania i dwie obiadokolacje. 

D. trzy noclegi, trzy śniadania i trzy obiadokolacje. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Zadanie 34.  

Kiedy w gospodarstwie agroturystycznym należy przeprowadzić sprzątanie specjalne? 

A. Przed ważnymi świętami. 

B. W okresie wiosennym i jesiennym. 

C. Po remoncie i większych imprezach. 

D. W sytuacji stwierdzenia obecności insektów. 

Zadanie 35. 

Gospodyni uwzględniła w jadłospisie dla grupy turystów potrawę przygotowaną z polędwicy wołowej, czyli 

A. risotto. 

B. łazanki. 

C. beef strogonow. 

D. pieczeń rzymską. 

Zadanie 36. 

Wskaż główny produkt stosowany przy wyrobie tradycyjnego salcesonu włoskiego. 

A. Płucka baranie. 

B. Żołądki indycze. 

C. Serduszka drobiowe. 

D. Głowizna wieprzowa. 

Zadanie 37.  

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

A. Mięso wieprzowe i podroby.  

B. Napoje gazowane i nektary.  

C. Twaróg i jogurt naturalny. 

D. Banany i winogrona. 

Zadanie 38. 

Przygotowując tradycyjny sos bolognese do spaghetti gospodyni użyje mięsa mielonego oraz 

A. pieczarek i selera. 

B. papryki i ananasa. 

C. oliwek i bakłażana. 

D. pomidorów i cebuli. 
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Zadanie 39. 

Którego noża użyje gospodyni do trybowania mięsa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 40. 

Zupę typu krem należy zaserwować w 

A. kokilkach. 

B. imbrykach. 

C. gerydonach. 

D. bulionówkach. 
 

    

A. B. C. D. 
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