
Genetyka populacji i metody pracy hodowlanej  

1. Parametry genetyczne cech w populacji i ich zastosowanie. 

2. Współczesne metody oceny wartości hodowlanej zwierząt. 

3. Efektywność selekcji, jej pomiar i czynniki wpływające na jej wielkość. 

4. Pojęcie heterozji i jej wykorzystanie w praktyce. 

5. Biologiczne skutki (pozytywne i negatywne) kojarzeń w pokrewieństwie. 

 

Profilaktyka weterynaryjna 

1. Postępowanie hodowcy wynikające z podejrzenia choroby podlegającej przepisom 

Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.  

2. Zaburzenia metaboliczne u zwierząt wynikające z błędów żywieniowych. 

3. Czym jest bioasekuracja i jak jest realizowana?  

4. Choroby drobiu i sposób im zapobiegania. 

 

Higiena zwierząt 

1. Aklimacja, aklimatyzacja i adaptacja zwierząt. 

2. Wpływ warunków środowiskowych na gospodarkę cieplną i stan organizmu 

zwierzęcego - przeziębienia, odmrożenia, udar cieplny. 

3. Znaczenie poszczególnych frakcji promieniowania słonecznego dla organizmu 

zwierzęcego - udar słoneczny. 

4. Zjawiska akustyczne w budynkach inwentarskich (biologiczne działanie 

ultradźwięków, hałas, infradźwięki). 

 

Mechanizacja produkcji zwierzęcej 

1. Technologie usuwania obornika z budynków inwentarskich. 

2. Klasyfikacja systemów udojowych. Zalety stosowania robota udojowego. 

3. Sposoby produkcji kiszonek. Omówić jeden dowolnie wybrany z uwzględnieniem   

środków technicznych. 

4. Wymienić i scharakteryzować systemy wentylacji budynków inwentarskich. 

 

Podstawy produkcji roślinnej. Użytkowanie łąk i pastwisk 

1. Rola gospodarcza i przyrodnicza roślin motylkowatych. 

2. Rodzaje międzyplonów, różne cele ich wykorzystania. 

3. Zalety pastwiskowego żywienia zwierząt. 

4. Wpływ nawożenia azotowego na wielkość plonu i jakość paszy. 



5. Szkodliwe i pozytywne aspekty występowania chwastów w paszy. 

 

Żywienie zwierząt  

1. Wartość pokarmowa ziarna różnych gatunków zbóż pod kątem możliwości ich 

stosowania w żywieniu zwierząt monogastrycznych. 

2. Pasze objętościowe z żywieniu przeżuwaczy - od czego zależy ich wartość 

pokarmowa. 

3. Charakterystyka żywienia krów mlecznych w okresie okołoporodowym (zasuszenie i 

pierwsza faza laktacji do szczytu laktacji).  

4. Systemy opasu bydła – krótka charakterystyka. 

5. Jak specyfika trawienia u koni wpływa na możliwość doboru pasz w żywieniu koni 

użytkowanych rekreacyjnie? 

 

Hodowla bydła 

1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła. 

2. Wpływ czynników genetycznych na użytkowość mleczną krów. 

3. Wpływ czynników środowiskowych na użytkowość mleczną krów. 

4. Systemy opasu bydła mięsnego. 

5. Etapy oceny i selekcji buhajów. 

 

Hodowla trzody chlewnej 

1. Uwarunkowania produkcji trzody chlewnej w kraju. 

2. Dane fizjologiczne i hodowlane z zakresu użytkowania rozpłodowego świń. 

3. Postępowanie z prosiętami w pierwszym tygodniu życia. 

4. Produkcja tuczników w oparciu o krajowy program krzyżowania towarowego. 

5. Zasady żywienia świń w zależności od kierunku i poziomu produkcyjności.  

 

Hodowla drobiu 

1. Czynniki wpływające na zdolność wylęgową jaj. 

2. Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na nieśność. 

3. Technologia produkcji brojlerów. 

4. Dodatki paszowe w żywieniu drobiu. 

5. Charakterystyka systemów chowu drobiu. 

 



Hodowla ryb  

1. Cykl produkcyjny karpia. 

2. Cykl produkcyjny pstrąga tęczowego. 

3. Rozród ryb. 

4. Anatomia ryby drapieżnej. 

5. Wymień i opisz wędrówki tarłowe ryb. 

 

Hodowla owiec 

1. Charakterystyka systemu intensywnego na użytkach zielonych w produkcji 

owczarskiej. 

2. Na czym polega i w jakich sytuacjach stosowany jest odchów jagniąt na środkach 

mleko-zastępczych? 

3. Z czego wynikają właściwości prozdrowotne i anty-nowotworowe mięsa owczego? 

 

Hodowla zwierząt futerkowych  

1. Produkcja skór norek i lisów w ostatnich 10 latach na świecie i w Polsce (wielkość 

produkcji, główni producenci). 

2. Charakterystyka okrywy włosowej szynszyli i lisa polarnego.  

3. Specyfika żywienia zwierząt futerkowych na przykładzie norki i lisa. 

4. Wskaźniki rozrodu królików. 

5. Zagrożenie plazmocytozą (chorobą aleucką). 

 

Hodowla koni 

1. Metody selekcji i doboru stosowane w doskonaleniu ras półkrwi. 

2. Czynniki uwzględniane w zarządzaniu żywieniem koni. 

3. Główne kierunki użytkowania koni. 

4. Konie zimnokrwiste – stan pogłowia masowego i zarodowego, kierunki użytkowania. 

5. Ocena pokroju i jej znaczenie w hodowli różnych ras koni. 

 

Pszczelnictwo 

1. Wyjaśnij pojęcia pszczelnictwo i pszczelarstwo. 

2. Polimorfizm u pszczół. 

3. Gatunki owadów pszczołowatych wykorzystywanych przez człowieka. 

4. Podziały typów uli. 



5. Miejsca gromadzenia się trutni i dlaczego ich odkrycie miało istotne znaczenie dla 

hodowli pszczół. 

 

Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego 

1. Jakie znasz właściwości mleka świadczące o jego przydatności technologicznej? 

Omów jedną z nich. 

2. Jakie czynniki decydują o składzie chemicznym mleka? 

3. Jakie są skutki zwiększonej liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku? 

4. Co to jest stężenie poubojowe i jakie zmiany zachodzą w mięsie podczas jego trwania? 

5. Na czym polega proces dojrzewania mięsa? 

 

Rozród zwierząt gospodarskich 

1. Czynniki środowiskowe wpływające na rozród zwierząt. 

2. Cechy samców eliminujące je z rozrodu. 

3. Typy i funkcje łożysk u ssaków. 

 

Wspólna Polityka Rolna 

1. Zasady przyznawania jednolitych płatności obszarowych w Polsce oraz uproszczony 

system płatności. 

2. Wymień i krótko opisz 3 wybrane programy rolno-środowiskowe w programie 2014-

2020. 

 

Dobrostan zwierząt 

1. Wymień „pięć wolności”- wymogi dobrostanu zwierząt. 

2. Transport zwierząt a ich dobrostan. 

 

Biologiczne podstawy żywienia 

1. Jakie elementy należy uwzględnić w ocenie wartości pokarmowej pasz? 

2. Co to jest ocena organoleptyczna pasz i jakie cechy należy uwzględnić przy jej 

przeprowadzeniu? 

3. Od czego zależy wartość energetyczna pasz i jak się ją wyraża dla różnych gatunków 

zwierząt gospodarskich? 

4. Fizjologiczna i biochemiczna rola aminokwasów egzogennych. 


