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„Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym” 

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.  

  
TEST   JEDNOKROTNEGO  WYBORU 

 
 
W każdym pytaniu podana jest tylko jedna poprawna odpowiedź - zaznacz poprawną odpowiedź 
poprzez zakreślenie odpowiedzi „a”,” „b lub „c”.   Wydrukuj rozwiązany test i prześlij pod adres:  
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ul. Nowości 32, 95-011 
Bratoszewice lub wykonaj skan i wyślij pod adres mailowy: e.kijak@lodr-bratoszewice.pl  

z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”  
 
 

 
1. Co to jest agroturystyka?  /RADA 07/08.2019. str. 44/ 

a. to połączenie działalności turystycznej z rolniczą, w funkcjonującym 
gospodarstwie rolnym 

b. to działalność turystyczna zlokalizowana na obszarach wiejskich  
c. to działalność turystyczna, polegająca tylko na zwiedzaniu gospodarstw rolnych, 

skansenów, innych obiektów na terenach wiejskich 
 

2. Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) jest formą działalności, która daje rolnikom 
możliwość sprzedaży konsumentowi ostatecznemu żywności przetworzonej oraz 
surowców. Od 1 stycznia 2019 r. kwota przychodów ze sprzedaży, wolna od 
podatku, wynosi: /RADA 1.2019 str. 31/ 

a. 40 000 zł  
b. 30 000 zł   
c. 20 000 zł  

 
3. W przypadku pszczelarzy sprzedających w ramach RHD, przy posiadaniu do 10 

rodzin pszczelich, rocznie można sprzedać maksymalnie do: /RADA 07/08.2019. str. 43/ 

a. 150 kg produktów pszczelich 
b. 300 kg produktów pszczelich  
c. 900 kg produktów pszczelich  

 
4. W stanach ogólnego osłabienia, spadku odporności i w ramach profilaktyki warto 

jest stosować leki z „ula”: miód, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, pyłek 
kwiatowy lub wosk.  Z żywic roślinnych, zebranych z pąków oraz młodych pędów 
drzew i roślin zielonych przez pszczoły wytwarzany jest: /RADA 3.2019 str. 50/ 

a. jad pszczeli 
b. wosk 
c. propolis 
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5. Zgodnie z polską tradycją kulinarną, nalewkę z dzikiego bzu stosowano zazwyczaj: 
/RADA 07/08.2019. str. 40/ 

a. przy dolegliwościach żołądkowych  
b. przy gorączce 
c. przy bólu gardła  

 
6. W czasie kiszenia warzyw, podczas zachodzącej fermentacji, powstaje: /RADA 

07/08.2019. str. 30/ 
a. kwas octowy 
b. kwas mlekowy 
c. kwas szczawiowy  

 
7. Naturalny preparat w postaci wyciągu z aksamitki, stosujemy do zwalczania: /RADA 

6.2019. str. 41/ 
a. ślimaków 
b. mszyc 
c. mączniaka jabłoni 

 
8. Nowością ostatnich lat w ogrodach jest aktinidia, zwana też: /RADA 3.2019 str. 47/ 

a. mini kiwi  
b. agrestem japońskim  
c. oliwką chińską  

 
9. Zbywanie żywności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego do zakładów 

prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego jest 
możliwe od: /RADA 1.2019 str. 31/ 

a. 1 stycznia 2017 r.  
b. 1 stycznia 2018 r.   
c. 1 stycznia 2019 r.  

 
10. W ramach działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej można sprzedawać: 

/RADA 2.2019 str. 32/ 
a. produkty pochodzenia roślinnego  
b. produkty pochodzenia zwierzęcego   
c. przetwory mięsne i owocowo-warzywne 

 
11. Popularną rośliną ogrodową, która ze względu na swój charakterystyczny zapach 

odstrasza między innymi kleszcze, jest: /RADA 6.2019. str. 39/ 
a. rumianek 
b. lilia  
c. wrotycz 
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12. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, 
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

Są to słowa wiersza: /RADA 12.2018 str. 1 CPR/ 
a. Bolesława Leśmiana 
b. Cypriana Kamila Norwida   
c. Zbigniewa Herberta  

 
13. Jaka liczba obrzędowych potraw wigilijnych, według dawnych zwyczajów, powinna 

się znajdować się na wigilijnym stole szlacheckim:  /RADA 12.2018 str. 1 CPR/ 
a. 9 
b. 11 
c. 12 

 
14. W XIX wieku w domach na polskiej wsi jako drzewko bożonarodzeniowe 

występowały: gałęzie jabłoni, leszczyny, wiśni bądź małe świerki lub jodły.  
Jutką, wiechą, gajem nazywano: /RADA 12.2018 str. 34/ 
a. gałęzie wiśni 
b. gałęzie leszczyny  
c. małe świerki lub jodły  

 
15. Koła Gospodyń Wiejskich, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach 

gospodyń wiejskich, mogą rejestrować się w: /RADA 6.2019. str. 30/ 
a. Rejestrze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
b. Rejestrze Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
c. Rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 
16. „Powałka” to element: /RADA 5.2019. str. 17/ 

a. kosiarki  
b. ula  
c. roweru  

 
17. Mąka tapioki, wytwarzana jest ze skrobi pozyskiwanej z bulw: /RADA 4.2019. str. 47/ 

a. manioku 
b. ziemniaków 
c. topinamburu  

 
18. Rośliną miododajną jest: /RADA 4.2019. str. 37/ 

a. hortensja ogrodowa 
b. nagietek 
c. ostropest plamisty   
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19. Mleczko pszczele, to kremowa substancja wydzielana przez: /RADA 3.2019. str. 50/ 

a. matkę pszczelą  
b. trutnie 
c. młode pszczoły robotnice  

 
20. Uważana za jedną z najzdrowszych kasz, jest kasza: /RADA 1.2019. str. 46/ 

a. kukurydziana 
b. jęczmienna 
c. gryczana  

 
21. Fertygacja to metoda nawożenia polegająca na: /RADA 12.2018. str. 50/ 

a. wykorzystaniu czujników zieleni do nawożenia pogłównego 
b. wykorzystaniu do nawożenia gnojówki z pokrzyw  
c. wymieszaniu nawozów z wodą i podawaniu ich podczas podlewania roślin  

 
22. Nazwa „adwent” pochodzi od słowa z  języka łacińskiego adventus, które oznacza: 

a. „przyjście” /RADA 11.2018. str. 39/ 
b. „pokutę” 
c. „oczekiwanie”  

 
23. Sezon polowań na dziczyznę rozpoczyna się zazwyczaj ok. 3 listopada, świętem 

zwanym: /RADA 11.2018. str. 36/ 
a. Bekowiskiem 
b. Hubertusem 
c. Bukowiskiem 

 
24. Rozwojem i propagowaniem upraw roślin konopnych w Polsce, zajmuje się: /RADA 

11.2018. str. 30/ 
a. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
b. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu  
c.  Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach  

 
25. 17 marca 2019 roku, odbył się Ogólnopolski Dzień Sołtysa. To ważne święto 

obchodzone było w: /RADA 4.2019. str. 56/ 
a. Warszawie 
b. Łodzi 
c. Łowiczu  

 
26. Do wypieku pełnoziarnistego pieczywa, z mąk pszennych najbardziej polecana jest 

mąka typ: /RADA 4.2019. str. 46/ 
a. 450 
b. 650 
c. 2000 
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27. W grupie przypraw o właściwościach rozgrzewających, znajduje się: /RADA 1.2019. 
str. 43/ 

a. szałwia 
b. zioła prowansalskie  
c. kardamon  
 

28. Złoty Medal Targów Smaki Regionów w 2018 roku w Poznaniu otrzymał: /RADA 
11.2018 str. 48/ 

a. Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr za sok jabłkowy z Kałęczewa z polskim kiwi 
b. Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr za sok jabłkowy z sokiem z dzikiej róży  
c. Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr za sok jabłkowy z Kałęczewa z aronią  

 
29. Adwent – okres poprzedzający Boże Narodzenia – zawsze rozpoczyna się 

w niedzielę między: /RADA 11.2018 str. 39/ 
a. 25 listopada a 5 grudnia 
b. 27 listopada a 3 grudnia 
c. 28 listopada a 2 grudnia 
 

30. Wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych „Tygiel Smaków” corocznie 
organizowany jest przez: /RADA 11.2018 str. 48/ 

a. Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Łodzi 
b. Łódzki Urząd Wojewódzki  
c. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 


