
Hydrobiologia 

1. Omów przyczyny eutrofizacji wód. 

2. Wymień typy źródeł i krótko je scharakteryzuj. 

3. Co to jest produkcja wtórna ekosystemów wodnych? 

 

Zwierzęta w agroturystyce 

1. Jakie cechy bydła i produktów bydlęcych decydują o przydatności tego gatunku zwierząt 

gospodarskich w agroturystyce? 

2. Na czym polega ruch „slow food” i czy jego idea może być praktycznie zastosowana w 

polskich gospodarstwach agroturystycznych? 

3. Jakie rasy kur możemy utrzymywać w gospodarstwach agroturystycznych? Scharakteryzuj 

jedną z nich. 

 

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).  

 

Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców 

1. Wymień gatunki owadów, które można hodować na skalę produkcyjną, a następnie 

wykorzystywać w celach konsumpcyjnych (jako źródło białka dla ludzi)? 

2. Jakie sygnały wykorzystują pająki z rodziny skakunowatych (skakuny) podczas tańców 

godowych? 

3. Jakie są zagrożenia związane z karmieniem hodowanych w terrarium drapieżnych 

bezkręgowców (np. modliszek, pająków, skolopendr) owadami pochodzącymi ze środowiska 

naturalnego? 

 

Praktyczne aspekty entomologii 

1. Co to jest entomofagia i w jakich krajach na świecie zjawisko to rozpowszechnione jest na 

szeroką skalę? 

2. Co to jest koszenila (karmin), jak się pozyskuje ten produkt i w jaki sposób można go 

wykorzystywać? 

3. Jakich informacji dostarczają owady wykorzystywane w entomologii sądowej? 

 



Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka 

1. Wyjaśnij koncepcję 4 filtrów (screens), które powodują, że pasożyty mają dostęp do 

ograniczonej liczby żywicieli. 

2. Co to są biopreparaty? Jakie są zalety ich stosowania (wymień 5)? 

3. Wymień i omów rodzaje pasożytnictwa nicieni owadobójczych. 

 

Akwakultury ogrodowe 

1. Rodzaje materiałów uszczelniających stosowanych podczas konstruowania zbiorników 

wodnych w ogrodach. 

2. Przykładowe gatunki ryb ozdobnych polecanych do akwakultur ogrodowych. 

3. Rola ogrodowych zbiorników wodnych  w ochronie przyrody. 

 

Zachowanie i szkolenie psów 

1. Jaki rodzaj wzmocnienia wykorzystywany jest w metodach szkolenia łupowej                               

i klikerowej? 

2. Scharakteryzuj fazy rozwoju szczeniąt. 

3. Jakie cechy psychiczne psa warunkują jego podatność na szkolenie? 

 

Podstawy szkolenia zwierząt 

1. Jakie rodzaje popędów (motywów) społecznych są charakterystyczne dla psów? 

2. Omów wykorzystanie warunkowania w szkoleniu koni – podaj przykład. 

3. Na czym polega komunikacja między jeźdźcem i koniem? 

 

Hodowla zwierząt laboratoryjnych 

1. Czym jest szczep wsobny? 

2. Scharakteryzuj zwierzęta gnobiotyczne. 

3. Na czym polega zasada 3R prowadzenia badań na zwierzętach? 

 

Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich 

1. Włókno pokarmowe w karmach dla zwierząt – jego źródła i znaczenie dla zwierząt. 

2. Omów procesy obróbki hydro-termicznej surowców i karm oraz ich wpływ na jakość                

i wartość odżywczą produktów. 

3. Podstawowe surówce energetyczne i białkowe w produkcji mieszanek treściwych i karm 

dla zwierząt towarzyszących i dzikich.  



Organizacja gospodarstwa agroturystycznego 

1. Podobieństwa między agroturystyką a turystyka wiejską. 

2. Rola władz lokalnych we wspieraniu agroturystyki. 

 

Chiropterologia 

1. Ogólna charakterystyka hibernacji krajowych gatunków nietoperzy. 

2. Najczęściej stosowane w Polsce metody czynnej ochrony nietoperzy. 

 

Ornitologia 

1. Biologia najpopularniejszych gatunków ptaków miast. 

2. Wędrówki i orientacja przestrzenna, metody badań i obserwacji, znakowanie. 

3. Rozmieszczenie a środowisko - liczebność wybranych gatunków, ekologia  i zagrożenia 

gatunków. 

 

Bazy danych w hodowli zwierząt 

1. Cechy charakterystyczne relacyjnej bazy danych. 

2. Kwarendy i ich rodzaje. 

3. Typy relacji w relacyjnej bazie danych. 

 

Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich 

1. Czynniki charakteryzujące system produkcji ekologicznej w odniesieniu do zwierząt 

gospodarskich. 

2. Wymień cechy lokalnych ras zwierząt gospodarskich predysponujące je do chowu 

ekologicznego.  

3. Główne preferencje jakościowe produktu ekologicznego pochodzenia zwierzęcego dla 

konsumenta - wybrać dowolny przykład np.: mleko, mięso, jaja itp.   

 

Pszczelarstwo 

1. Wymień 4 podgatunki pszczoły miodnej. Który z nich jest podgatunkiem rodzimym, a 

który najczęściej użytkowanym w Polsce? 

2. Podaj przykład czterech kolejnych pożytków dla pasieki wędrownej. 

 

 

 



Fotografia przyrodnicza 

1. Co to jest zasada odwrotnej proporcjonalności? 

2. Rodzaje obiektywów stosowanych w fotografii, podaj zakres ogniskowych i przeznaczenie 

obiektywu. 

 

Kynologia łowiecka 

1. Jakie cechy charakteryzują dobrego psa „dzikarza”? 

2. Na czym polega i czym się charakteryzuje stójka? 

3. Wymień specjalności psów myśliwskich. Jakie rasy psów są szkolone w poszczególnych 

specjalnościach? 

 

 


