
Hydrobiologia  

1. Podział wód śródlądowych  

2. Produkcja pierwotna i wtórna - Łańcuchy pokarmowe 

3. Zbiorniki zaporowe oraz ich funkcje i zadania 

4. Eutrofizacja wód. Przyczyny, symptomy, możliwości przeciwdziałania 

5. Rodzaje zanieczyszczeń wód i ich wpływ na środowisko wodne 

 

Techniki histologiczne w badaniach kręgowców  

1. Podstawowe barwienia histologiczne stosowane w badaniach kręgowców 

2. Immunofluorescencja 

3. Immunohistochemia 

4. Hybrydyzacja in situ 

5. Przygotowanie preparatów do mikroskopu elektronowego 

 

Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej 

1. Problemy mikotoksykoz w produkcji zwierzęcej. 

2. Objawy kliniczne niedoborów mikroelementów. 

3. Metale ciężkie - przechodzenie od gleby przez rośliny do zwierząt. Toksyczność dla 

zwierząt. 

4. Dioksyny i bifenole - charakterystyka, skażenie pasz, transfer do tkanek zwierzęcych. 

5. GMO jako zagrożenie dla środowiska. 

6. Czynniki środowiska wpływające na zdrowie i kondycję zwierząt wolno żyjących. 

 

Jakość w analityce pasz 

1. Znaczenie jakości w analityce pasz. 

2. Zasady prawidłowego poboru i postępowania z próbkami pasz przeznaczonymi do 

analizy składu chemicznego. 

3. Cel i zasady zachowania spójności pomiarowej w laboratoriach analizy pasz. 

4. Wyznaczanie niepewności wyniku badania paszy. 

5. Rodzaje i źródła błędów popełnianych w analityce pasz oraz ich wpływ na wynik analizy. 

 

Alternatywne systemy produkcji zwierzęcej 

1. Omówić etapy przekształcania gospodarstwa komercyjnego (tradycyjnego) w 

alternatywne. 



2. Jakie predyspozycje zwierząt należy wykorzystać przy organizacji wypasu na terenach 

wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz w tym kierunku nie wykorzystywanych. 

3. Na czym polega system wypasu zwierząt na suchych i półsuchych zbiorowiskach 

trawiastych. 

 

Produkcja owczarska 

1. Przedstaw różnice w rozbiorze półtuszy jagnięcej pomiędzy rozbiorem metodycznym a 

kulinarnym. 

2. Charakterystyka składy chemicznego tuszy owczej w zależności od wieku zwierzęcia. 

3. Poszczególne etapy przygotowania zwierzęcia, uboju oraz ściągania i zabezpieczania 

skóry owczej. 

 

Wykorzystanie produktów pszczelich 

1. Proces zbierania i wytwarzania głównego produktu pszczół – miodu. 

2. Reakcje organizmu człowieka na jad pszczeli. 

3. Metody pozyskiwania propolisu. 

4. Co to jest pierzga? 

5. Zastosowanie pyłku kwiatowego przez człowieka. 

 

Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic 

1. Wymień cechy charakteryzujące owada społecznego. 

2. Zarówno trzmiel jak i pszczoła miodna należą do owadów społecznych. Które z tych 

owadów wykazuje bardziej zaawansowane cechy społeczne. Wymień co najmniej trzy 

cechy różniące trzmiele od pszczoły miodnej. 

3. Gdzie mogą gnieździć się pszczoły dziko żyjące i trzmiele? 

4. Wymień co najmniej pięć cech stanowiących ułatwienie w hodowli murarki ogrodowej. 

5. Na czym polega selekcja kokonów murarki ogrodowej. 

 

Przemysłowa produkcja pasz 

1. Grupy dodatków paszowych. 

2. Surowce energetyczne stosowane w produkcji pasz przemysłowych. 

3. Surowce białkowe stosowane w produkcji pasz przemysłowych. 

4. Znaczenie produktów ubocznych w produkcji pasz przemysłowych i żywieniu zwierząt. 



5. Procesy obróbki surowców paszowych i mieszanek oraz ich wpływ na jakość i 

wykorzystanie mieszanek paszowych przez zwierzęta. 

 

Organizacja produkcji zwierzęcej 

1. Zasady rejestracji gospodarstwa rolnego. 

2. System płatności bezpośrednich w Polsce. 

3. Opodatkowanie w rolnictwie. 

 

Drobiarstwo 

1. Podstawowe założenia chowu ekologicznego w produkcji drobiarskiej. 

2. Ciąg technologiczny w zakładzie wylęgu drobiu. 

 

Technologie produkcji skór futerkowych 

1. Model sprzedaży aukcyjnej w obrocie surowymi skór zwierząt futerkowych. 

2. Charakterystyka procesu garbowania skór zwierząt futerkowych. 

 

Hodowla kóz 

1. Użytkowanie pociągowe kóz. 

2. Użytkowanie juczne kóz. 

 

Produkcja mleka i mięsa wołowego 

1. Zasady wyboru kierunku produkcji bydlęcej. 

2. Charakterystyka systemu chowu bydła mięsnego. 

 

Chów i hodowla psów 

1. Scharakteryzuj polskie rasy psów. 

2. Jakie specyficzne cechy zachowania wilków przyczyniły się do ich udomowienia? 

3. Jakie zabiegi profilaktyczne i pielęgnacyjne wykonywane u psów? 

 

Bazy danych w hodowli zwierząt 

1. Cechy charakterystyczne relacyjnej bazy danych. 

2. Kwarendy i ich rodzaje. 

3. Typy relacji w relacyjnej bazie danych. 

 



Organizacja gospodarstwa agroturystycznego 

1. Podobieństwa między agroturystyką a turystyka wiejską. 

2. Rola władz lokalnych we wspieraniu agroturystyki. 

 

Rozród psów 

1. Od czego zależy liczba szczeniąt w miocie u gatunku Canis familiaris? 

2. Wiek suki (Canis familiaris) i czynniki wpływające na wystąpienie pierwszej cieczki. 

3. Scharakteryzuj prawidłowe nasienie psa reproduktora (Canis familiaris).  

 

Współczesne kierunki użytkowania koni 

1. Co to jest przemysł koński i jakie dziedziny obejmuje? 

2. Omów korzyści wynikające z uprawiania jeździectwa. 

3. Wybór konia do turystyki jeździeckiej. 

 

Zastosowanie informatyki w hodowli zwierząt 

1. Podaj przykładowy program służący do analizy danych rodowodowych i wymień jakiego 

rodzaju dane wyjściowe otrzymuje użytkownik (wymień 4). 

2. Podaj przykładowy program służący do analizowania szans przetrwania populacji i 

krótko omów (lub wymień) jakiego rodzaju dane wejściowe należy przygotować 

(wymień 4). 

3. Podaj trzy przykłady zastosowania pakietu R. 

 

 


