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„Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne” 

Bratoszewice 27.04.2020 – 15.05.2020 

Pytania Konkursowe 
Odpowiedzi prosimy zaznaczać na specjalnie do tego przygotowanym  arkuszu, 
którego zeskanowany obraz należy następnie wysłać wraz z kartą zgłoszenia 

1. Ewidencję odpadów obowiązek mają prowadzić: 
a. wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni 

poniżej 75 ha 
b. wytwórcy odpadów o kodzie 13 02 08 w ilości większej niż 20 kg 
c. obie odpowiedzi są nie prawidłowe 

 
2. Opłacie recyklingowej podlegają torby: 

a. Z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów (tzw. 
zrywki), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane 
jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem 

b. Wszystkie torby niezależnie z czego są wykonane o grubości powyżej 
15 mikrometrów 

c. Żadna z powyższych 
 

3. Gospodarstwo rolne podjęło zobowiązanie ekologiczne na trwałych 
użytkach zielonych w 2012 roku i kontynuuje je bez przerwy, aby 
uzyskać płatność ekologiczną do TUZ w 2020 roku musi posiadać 
zwierzęta w ilości: 

a. 0,3 DJP na 1/ha użytków zielonych 
b. 0,5 DJP na 1/ha użytków zielonych  
c. Nie musi posiadać zwierząt  

 
4. O płatność w ramach pakietu 2.1 Ochrona gleb i wód można się ubiegać 

jednocześnie posiadając zobowiązanie:  
a. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w 

rolnictwie 
b. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w 

rolnictwie realizowany jednocześnie w danym roku na tych samych 
działkach 

c. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji; 
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5. W ramach działania Rolnictwo ekologiczne płatność przysługuje 
maksymalnie do powierzchni: 

a. 50 ha 
b. 300 ha 
c. Niezależnie od powierzchni 

 
6. Aby uzyskać płatność w ramach działania rolnictwo ekologiczne należy 

we wniosku obszarowym należy wybrać: 
a. pszenicę zwyczajną ozimą 
b. pszenicę ozimą  
c. obie deklaracje są prawidłowe 

 
7. Wysiewając wykę siewną z rośliną podporową możemy się ubiegać   

o płatności w ramach; 
a. Płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno 
b. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji lub Pakiet 7. Uprawy 

rolnicze po okresie konwersji 
c. Jednocześnie o płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na 

ziarno i Pakiet1 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji lub Pakietu 7. 
Uprawy rolnicze po okresie konwersji 

 
8. Nawożenie nawozami zawierającymi azot przed wysiewem roślin jarych 

mogliśmy zastosować 
a. Od 15 lutego 2020 r 
b. Od 1 marca 2020 r 
c. Od 15 stycznia 2020 r 

 
9. W ramach Działań rolnictwo ekologiczne możemy nawozić nawozami: 

a. Znajdującymi się w wykazie nawozów i środków poprawiających 
żyzność gleby zakwalifikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce 

b. Nawozami które są zgodne z wymogami zał. I do rozporządzenia 
889/2008 oraz są dopuszczone do obrotu w Polsce 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 
 

10. Pierwszym etapem przystąpienia do systemu Rolnictwa ekologicznego 
jest złożenie wniosku do: 

a. ARiMR 
b. Jednostki certyfikującej 
c. Ministra Rolnictwa 
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11. Wniosek o wydanie zgody na stosowanie naturalnych barwników do 
tradycyjnego barwienia skorup gotowanych jaj wielkanocnych w ramach 
Rolnictwa Ekologicznego należy złożyć do: 

a. Jednostki certyfikującej 
b. JHARS 
c. Nie można złożyć takiego wniosku 

 
12. Rolnik utrzymujący zwierzęta w ilości większej niż 10 DJP będący 

jednocześnie w systemie rolnictwa ekologicznego zwolniony jest z: 
a. Dywersyfikacji upraw 
b. Stosowania się do wymogów „Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 
 

13. Rolnik posiada 15 ha użytków rolnych i utrzymujący trzodę chlewną w 
ilości 5 DJP dostanie płatność w ramach Rolnictwa ekologicznego do: 

a. Wszystkich użytków zielonych 
b. Do 10 ha użytków zielonych 
c. Nie otrzyma płatności do użytków zielonych 

  
14. Zbiorem norm żywnościowych, uznanych na forum międzynarodowym i 

prezentowanych w jednolity sposób jest 
a. Codex Alimentarius 
b. Kodeks dobrych praktyk żywnościowych 
c. Kodeks dobrej praktyki rolniczej 

 
15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 to tzw. 

a. Dyrektywa NEC 
b. Dyrektywa Azotanowa 
c. Dyrektywa Plastikowa 

 
16. Wskazane sąsiedztwo roślin to: 

a. ogórek z rzodkiewką  
b. ziemniak z cebulą  
c. pomidor z pietruszką  
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17. Komensalizm jest to: 

a. sposób zdobywania pokarmu polegający na zabijaniu i pożeraniu 
innych zwierząt 

b. forma symbiozy dwóch organizmów różnych gatunków przynosząca 
korzyści jednemu z partnerów, a obojętna dla drugiego 

c. forma symbiozy dwóch organizmów należących do różnych gatunków 
przynosząca korzyści obu partnerom 
 

18. Złotook pospolity to: 
a. grzyb powodujący gnicie owoców 
b. owad pożyteczny zjadający mszyce 
c. szkodnik zbóż 

 
19. Jak nazywany jest zbiór drobnych organizmów żywych (roślinnych i 

zwierzęcych) żyjących w warstwie powierzchniowej gleby, których 
obecność wpływa na strukturę i żyzność gleby? W jego skład wchodzą 
bakterie, glony, pierwotniaki, nicienie, pajęczaki i inne). 

a. edafon 
b. ekoton 
c. komensal 

 
20. Ukierunkowane zmiany w ekosystemie objawiające się przede wszystkim 

przekształceniami szaty roślinnej i zmianami warunków siedliskowych 
to: 

a. eutrofizacja 
b. ekoton 
c. sukcesja 

 
21. Proszę uporządkować zboża jare w kolejności od najbardziej wrażliwego 

na termin opóźnienia siewu do najmniej wrażliwego: 
a. owies, pszenica, pszenżyto, jęczmień 
b. pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies 
c. jęczmień, pszenica, owies, pszenżyto 

 
22.  Gospodarstwa ekologiczne mogą stosować nawozy: 

a. mączka fosforytowa, kainit, kalimagnezja, wapno magnezowe 
b. kameks, fosforan amonu, boraks 
c. sól potasowa, mocznik, siarczan potasu 
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23. Rośliny chronione występujące min. na obszarach rolniczych to: 
a. łoboda rozłożysta, chaber bławatek, bylica piołun 
b. grążel żółty, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski 
c. stulicha psia, podbiał pospolity 

 
24. Która z roślin może być wykorzystywana do produkcji aspiryny: 

a. topola czarna 
b. wierzba pospolita 
c. jarząb szwedzki 

 
25. Derkacza najłatwiej można spotkać: 

a. w lasach mieszanych  
b. na wilgotnych łąkach 
c. w uprawach zielarskich 

 
26. Kulik wielki to ptak zakładający gniazda: 

a. w zadrzewniach 
b. na podmokłych łąkach 
c. na łąkach intensywnie użytkowanych 
d.  

27. Najwięcej azotu w glebie pozostawia: 
a. łubin 
b. koniczyna czerwona  
c. esparceta 

 
28. W Polsce pod ochroną gatunkową znajdują się: 

a. tylko płazy w okresie rozrodczym 
b. wszystkie płazy 
c. niektóre gatunki płazów 

 
29. W rolnictwie ekologicznym do ochrony ziemniaków przed zarazą 

ziemniaka można wykorzystać: 
a. Cuproxat 345 SC 
b. Gwarant 500 SC 
c. Antracol 70 WG 

 
30. Do ochrony ogórka w gruncie przed mączniakiem prawdziwym rolnik 

ekologiczny może wykorzystać: 
a. Siarkol Extra 80 WP 
b. Gwarant 500 SC 
c. Cuproflow 375 SC 


