
„Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym” 
2020  

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 bądź zdjęcie i wyślij pod adres mailowy:  
e.kijak@lodr-bratoszewice.pl   

z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”  
 

1. Jednym z nowych rozwiązań proponowanych w rolnictwie, pozwalających na zwiększenie 
produkcji rolnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne, jest zakładanie łąk kwietnych, nazywanych również:  

a. rajem dla owadów 
b. autostradami dla owadów  
c. lukami skowronkowymi 

 

2. Jednym z najstarszych polskich obrzędów jest sobótka. W niektórych regionach Polski 
określana  jest również jako:  

a. Kupalnocka 
b. Święto Wianków  
c. Święto Wody  

 

3. „Premia dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu złożenia 
wniosku nie przekroczyły:  

a. 30 lat  
b. 40 lat 
c. 50 lat  

 

4. Program Czyste powietrze, ma na celu:  
a. ograniczenie zapylenia powietrza powstającego podczas konwencjonalnej uprawy gleby  
b. ograniczenie emisji pyłów i szkodliwych gazów, które powstają na skutek ogrzewania 

domów jednorodzinnych starymi i mało efektywnymi źródłami ciepła 
c. ograniczenie  emisji pyłów i szkodliwych gazów, które powstają na dużych fermach 

trzodziarskich  
 

5. Popularne śledziowe matiasy, to filety otrzymywane z:  
a. młodych ryb odławianych w maju, przed pierwszym tarłem 
b. dorosłych, dużych i tłustych samic w okresie tarła 
c. dorosłych samców z mleczem  

 

6. Światowy Dzień Wody - ustanowiony na 22 marca przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych, obchodzony jest od:  

a. 1975 roku 
b. 1993 roku 
c. 2000 roku  
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7. W każdym gospodarstwie rolnym, w którym są wykorzystywane środki ochrony roślin, 
musi być prowadzona ewidencja ich stosowania. Dokumentację należy przechowywać 
przez 3 lata, a jej kontrole może przeprowadzić: / 

a. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
b. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
c. Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

 
8. Porka z ciućkami to tradycyjne danie składające się z ziemniaków oraz mąki, podawane z 

okrasą z boczku i słoniny. Danie to pochodzi z:  
a. regionu łęczyckiego 
b. regionu radomszczańskiego 
c. regionu opoczyńskiego  

 
9. Najrozleglejszy w Europie Środkowej kompleks torfowisk, zachowany w stanie prawie 

naturalnym, znajduje się w:  
a.  Białowieskim Parku Narodowym 
b. Biebrzańskim Parku Narodowym 
c. Ojcowskim Parku Narodowym 

 

10. Dziedzictwo kulturowe jest spadkiem jaki otrzymaliśmy od minionych pokoleń.  Można 
podzielić je na dwie grupy – dziedzictwo kultury materialnej oraz dziedzictwo kultury 
niematerialnej. Do zasobów kultury materialnej nie zalicza się takich zasobów jak: :  

a. stroje ludowe, kapliczki przydrożne  
b. tradycje życia rodzinnego, pieśni i piosenki, gwara 
c. architektura, sztuka ludowa 

 

11. Kolorowe jajka, których nie może zabraknąć na wielkanocnym stole, noszą przeróżne 
nazwy, zupełnie gładkie, bez wzorów i jednokolorowe nazywane są:  

a. kózkami 
b. byczkami 
c. zajączkami 

 

12.  Niegdyś jajka na czas Świąt Wielkiej Nocy farbowano w naturalnych barwnikach. Wywar z 
kory dębowej barwił jajka na kolor:  

a. czerwony  
b. fioletowy 
c. czarny  

 

13. Restrukturyzacja małych gospodarstw, to działanie dedykowane dla gospodarstw rolnych, 
których wielkość ekonomiczna nie przekracza:  

a. 13 tys. euro 
b. 20 tys. euro 
c. 25 tys. euro  

 
14. Poprawna nazwa powszechnie występującej na majowych łąkach rośliny uznawanej w 

medycynie ludowej, nazywanej mleczem lub dmuchawcem, brzmi:  
a. żółcień pospolity 
b. mniszek lekarski 
c. mlecznik lekarski  

 



15. Prostym sposobem na poradzenie sobie ze ślimakami w ogródku warzywnym, jest 
umieszczenie w ziemi słoika, na którego dno wlejemy:  

a. maślankę 
b. sok z kapusty kiszonej 
c. piwo  

 
16. Święty Jan Chrzciciel uznawany jest za patrona:  
a. wody 
b. ognia 
c. wiatru  

 
17. Rolnictwo Wspomagane przez Społeczność, to idea opierająca się na modelu współpracy 

polegającym na:  
a. wspomaganiu rolnika w pracy w gospodarstwie przez wolontariuszy  
b. przedpłacie dokonywanej przez konsumentów na poczet przyszłych zakupów z 

gospodarstwa rolnego 
c. dopłaty do produkcji przez samorząd terytorialny   

 
18. Owoce i warzywa są ważną częścią zdrowej, zrównoważonej diety. Można je spożywać nie 

tylko w formie bezpośredniej ale także w postaci soków czy smoothies. Smoothies to napój 
otrzymany:  

a. tylko z wyciśniętego soku warzyw i owoców 
b. wyciśniętego soku warzyw i owoców oraz dodatku  ziaren, orzechów oraz płatków owsianych 

i maślanki  
c. ze zmiksowanych w całości warzyw i owoców i wymieszania wszystkiego razem  

 
19. Szynka jajeczna to wyjątkowa, wielkanocna potrawa, przygotowywana w powiecie:  
a. skierniewickim 
b. łowickim 
c. łęczyckim  

 
20. Smog to między innymi efekt złych nawyków palenia jeśli chodzi o rodzaj paliwa oraz 

używanie pieców starego typu, tzw. kopciuchów. Paliwami przyjaznymi dla środowiska są:  
a. muł węglowy, wilgotne drewno 
b. stare gazety, pocięte odpady drewniane np. stare meble  
c. pellet i brykiet ze słomy, węgiel  

 
21. Historia Dnia Kobiet sięga czasów starożytnych, kiedy to w Rzymie świętowano:  
a. Matronalia 
b. Hilaria  
c. Liberalia  

 
22. Olej wytłaczany w warunkach domowych, tłoczy się bez wstępnej obróbki surowca. 

Otrzymujemy wówczas olej:  
a. rafinowany 
b. ekstrakcyjny 
c. nierafinowany  

  
23. Byłoby optymalnie, gdyby nasi czworonożni przyjaciele mieli możliwość żyć bez uwięzi, 

jeśli jednak jest konieczność jej zastosowania, to zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, nie 
może być ona krótsza niż:  



a. 3 metry 
b. 4 metry  
c. 5 metrów 

 
24. Zgodnie ze staropolskim, noworocznym powiedzeniem – „Gdy Nowy Rok mglisty -  …..”  
a. … - będzie stawik mulisty” 
b. … - zjedzą kapustę glisty”  
c. … - kwiecień będzie pylisty”  

 
25. Zdrowym zamiennikiem cukru, jest:  
a. Aspartam  
b. Acesulfam K 
c. Ksylitol  

 
26. Polska nazwa piernik pochodzi od słowa pierny, co oznacza:  
a. pierwotny 
b. pieprzny 
c. pszenny  

 
27. Podczas wigilijnej kolacji, niemowlęta oraz małe dzieci nie powinny spożywać: 
a. chleba 
b. kompotu z suszu 
c. maku i ciast z makiem 

 
28. Tradycja dzielenia się opłatkiem - poprzedzająca wigilijną wieczerzę, kultywowana jest 

obecnie:  
a. we wszystkich krajach europejskich 
b. tylko w kulturze polskiej 
c. tylko w krajach słowiańskich  

 
29. Kiszonki, to grupa produktów bardzo korzystnie wpływająca na nasze zdrowie, ze względu 

na obecność:  
a. bakterii mlekowych i ich właściwości probiotycznych 
b. dużej ilości soli  
c. dużej ilości wapnia  

 
30. BPA to oznaczenie organicznego związku chemicznego z grupy fenoli, wykorzystywanego 

do produkcji m.in. tworzyw sztucznych, puszek przeznaczonych do pakowania żywności 
(np. plastikowych butelek, kubków, talerzyków, woreczków na ryż itp.) Coraz więcej badan 
potwierdza jego negatywne oddziaływanie na nasze zdrowie. Pełna nazwa tego związku 
brzmi:  

a. Biseptol A 
b. Bisfenol A  
c. Bisokard  

 


