
Wybrane problemy do egzaminu z agronomii oraz podstaw ekonomiki  

i organizacji gospodarstw 

 

1. Czynniki produkcji rolniczej, ich relacje oraz zróżnicowanie regionalne. 

2. Technologia, technika wytwarzania. 

3. Efektywność produkcji rolniczej; pojęcie oraz podstawowe kategorie. 

4. Czynniki decydujące o specyfice rynku rolnego. 

5. Dochody gospodarstwa rolniczego; podstawowe kategorie i czynniki decydujące  

o dochodach rolników. 

6. Istota, przyczyny i główne formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. 

7. Intensywność i intensyfikacja, typy intensyfikacji oraz podstawowe zasady (prawa). 

8. Efektywność produkcyjna i ekonomiczna nawożenia. 

9. Kategorie dochodu w gospodarstwach indywidualnych; dochód rolniczy jako kategoria 

wynikowa. 

10. Rachunkowość rolnicza – jej znaczenie w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym. 

11. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce; przyczyny, widoczne przejawy oraz 

tendencje zmian (ewent. na przykładzie wybranego regionu). 

12. Technologia jako przesłanka efektywności ekonomicznej. 

13. Funkcja produkcji rolniczej (relacja nakład – produkt). 

14. Prognozowanie w rolnictwie; metody matematyczne i nie matematyczne. 

15. Podstawowe kategorie kosztów produkcji. 

16. Polaryzacja gospodarstw rolniczych – przewidywane tendencje. 

17. Alternatywne kierunki produkcji rolnictwa polskiego. 

18. Potencjał produkcyjno-ekonomiczny polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów 

europejskich. 

19. Główne problemy gospodarki glebową materią organiczną w Polsce. 

20. Rachunek marginalny i jego przydatność w podejmowaniu decyzji w rolnictwie. 

21. Czynniki ekonomiczne decydujące o wyborze technologii produkcji przez gospodarstwo. 

22. Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych. 

23. Skutki uproszczeń w organizacji produkcji rolniczej (struktura zasiewów). 

24. Relacje człowiek – środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju. 

25. Konsekwencje dużej koncentracji zbóż w strukturze zasiewów i sposoby ich łagodzenia. 

26. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. 

27.  Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce. 

28. Gospodarka nawozowa, jej główne zasady i problemy. 

29. Struktura zasiewów w Polsce i główne tendencje zmian w ujęciu historycznym 

(wieloletnim). 

30. Podstawowe problemy gospodarki zbożowej w Polsce. 

31. Główne kierunki zmian w polskim rolnictwie po roku 1989 i ich skutki (produkcyjne, 

ekonomiczne, ekologiczne, społeczne). 



32. Konserwujące systemy uprawy roli; aspekty organizacyjne i ekonomiczne. 

33. Wady i zalety bezorkowej uprawy roli. 

34. Cechy bezorkowej uprawy roli i możliwości jej wdrażania. 

35. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa jako przesłanka zróżnicowania 

działalności doradczej. 

36. Integrowana ochrona roślin. 

37. Cechy zrównoważonego rolnictwa na różnych poziomach zarządzania (kraj, region, 

gmina, gospodarstwo, pole). 

38. Rola płodozmianu w różnych systemach gospodarowania w rolnictwie. 

39. Wpływ WPR na sytuację produkcyjno-ekonomiczną polskiego rolnictwa. 

40. Znaczenie oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. 
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