
Zagadnienia na egzamin inżynierski – przedmioty fakultatywne 

 

1. Wykorzystanie w praktyce hodowlanej dostępnych narzędzi informatycznych. 

(Bazy danych) 

2. Wymogi środowiskowe utrzymania psów oraz podstawowa profilaktyka 

weterynaryjna. (Chów psów) 

3. Charakterystyka i użytkowanie polskich ras psów. (Chów psów) 

4. Produkty pozyskiwane od strusi. (Drobiarstwo) 

5. Zasady produkcji Młodej polskiej gęsi owsianej®. (Drobiarstwo) 

6. Trendy w produkcji drobiarskiej. (Historia i rozwój drobiarstwa w Polsce i na 

świecie) 

7. Wymień i scharakteryzuj podstawowe zabiegi profilaktyczne wykonywane u 

koni. (Ochrona zdrowia koni) 

8. Organizacja planu działań marketingowych i promocyjnych w zakresie usług 

agroturystycznych. (Organizacja gospodarstwa agroturystycznego) 

9. Różnice między agroturystyką a turystyką wiejską. (Organizacja gospodarstwa 

agroturystycznego) 

10. Zasady ekologicznej produkcji mleka. (Produkcja mleka i mięsa wołowego) 

11. Rozwiązania technologiczne z zakresu żywienia, chowu, systemów utrzymania 

bydła mlecznego zgodne z wymogami prawno-administracyjnymi. (Produkcja 

mleka i mięsa wołowego) 

12. Surowce do produkcji pasz przemysłowych. (Technologie produkcji pasz) 

13. Znaczenie produktów ubocznych w produkcji pasz przemysłowych i w żywieniu 

zwierząt. (Technologie produkcji pasz) 

14. Metody poprawy wartości odżywczej pasz. (Technologie produkcji pasz) 

15. Podstawowe techniki histologiczne stosowane w badaniach kręgowców. 

(Techniki histologiczne w badaniach kręgowców) 

16. Rozwiązania poprawiające dobrostan zwierząt futerkowych na fermach. 

(Technologie produkcji skór futerkowych) 

17. Rola i znaczenie koni we współczesnym świecie. (Współczesne kierunki 

użytkowania koni) 

18. Charakterystyka systemów alternatywnej produkcji zwierzęcej. (Alternatywne 

systemy produkcji zwierzęcej) 

19. Kierunki użytkowania kóz. (Hodowla kóz) 



20. Rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko wodne. (Hydrobiologia) 

21. Eutrofizacja wód. Przyczyny, symptomy, możliwości przeciwdziałania. 

(Hydrobiologia) 

22. Optymalizacja nawożenia (dawka, forma, termin, plon, efektywności i 

opłacalności nawożenia oraz środowisko). (Nawożenie roślin paszowych) 

23. Nawozy naturalne – zasady ich stosowania. (Nawożenie roślin paszowych) 

24. Zasady finansowania, opodatkowania i kontroli gospodarstw 

wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej. (Organizacja produkcji zwierzęcej) 

25. Rola agencji rządowych w hodowli i obrocie zwierzętami. (Organizacja produkcji 

zwierzęcej) 

26. Główne założenia prewencji w produkcji zwierzęcej. (Prewencja i bioasekuracja 

w produkcji zwierzęcej) 

27. Główne założenia bioasekuracji w produkcji zwierzęcej. (Prewencja i 

bioasekuracja w produkcji zwierzęcej) 

28. Podstawowe zagadnienia związane z rozrodem psów i żywieniem suk w 

okresie okołoporodowym. (Rozród psów) 

29. Ocena eksterierowa i interierowa koni użytkowanych w rekreacji (Użytkowanie 

rekreacyjne koni) 

30. Przyrodniczo-rolnicze znaczenie użytkowania trzmieli i pszczół samotnic. 

(Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic) 

31. Ocena i opieka nad źrebięciem w pierwszych godzinach życia. (Wybrane 

aspekty chowu i hodowli koni) 

32. Sposoby wykorzystania produktów pszczelich. (Wykorzystanie produktów 

pszczelich) 


