
Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka  

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

ograniczonej liczby żywicieli 

2. Wymień i omów rodzaje pasożytnictwa nicieni owadobójczych 

 

Akwakultury ogrodowe  

1. Podaj i omów przykładowe gatunki ryb ozdobnych (co najmniej 2) polecane do akwakultur 

ogrodowych 

2. Rola ogrodowych zbiorników wodnych w ochronie przyrody 

 

Zachowanie psów  

1. Omów przekształcenie wilczych zachowań łowieckich na przykładzie chartów, aporterów i 

psów pasterskich 

2. Scharakteryzuj fazy rozwoju szczeniąt  

 

Podstawy szkolenia zwierząt  

1. Omów i porównaj metodę kontrastową i pozytywną w szkoleniu psów  

2. Na czym polega komunikacja między jeźdźcem i koniem?  

 

 

Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich  

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

wartość odżywczą produktów 

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

dla zwierząt towarzyszących i dzikich 

 

Organizacja gospodarstwa agroturystycznego  

1. Różnice między agroturystyką a turystyką 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. Wędrówki i orientacja przestrzenna, metody badań i obserwacji, znakowanie ptaków 

2. Rozmieszczenie a środowisko (ptaki miast, lasu, łąki, obszaru wodnego) - liczebność 

wybranych gatunków, ekologia i zagrożenia gatunków 

 

Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich  

1. System produkcji ekologicznej - dobrostan zwierząt gospodarskich i jakość surowca  

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

ekologicznego 

 

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 

 

  



Kynologia łowiecka  

1. Scharakteryzuj pracę wyżła w trzech typach użytkowania łowieckiego  

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

specjalnościach? 

 

Zwierzęta w agroturystyce  

1. Od czego zależy wybór zwierząt do gospodarstw agroturystycznych 

2. Konsumpcyjne i niekonsumpcyjne wykorzystanie zwierząt w gospodarstwach 

agroturystycznych 

 

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 

 

Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców  

1. Wymień i scharakteryzuj gatunki owadów (co najmniej 3), które można hodować na skalę 

produkcyjną, a następnie wykorzystywać w celach konsumpcyjnych jako źródło białka?  

2. 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. Jakich informacji dostarczają owady wykorzystywane w entomologii sądowej?  

 

Ochrona zdrowia koni 

1. Wymień i scharakteryzuj podstawowe zabiegi profilaktyczne wykonywane u koni 

 

Wybrane aspekty chowu i hodowli koni 

1. Ocena i opieka nad źrebięciem w pierwszych godzinach życia 

 

Użytkowanie rekreacyjne koni 

1. Ocena eksterierowa i interierowa koni użytkowanych w rekreacji 

 


