
Zagadnienia do przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego na kierunku 

Bioinżynieria zwierząt 

 

1. Podaj jak powstają szeregi alleli wielokrotnych i krótko opisz na przykładach ich dziedziczenie 

(KGHiEZ) 

2. Co to są cechy sprzężone z płcią i jakie znasz przykłady takich cech (KGHiEZ) 

3. Podaj definicję inbredu oraz opisz jego skutki w hodowli zwierząt (KGHiEZ) 

4. Wymień poznane parametry genetyczne i opisz ich znaczenie w hodowli zwierząt (KGHiEZ) 

5. Podaj definicję i znaczenie heterozji w hodowli zwierząt (KGHiEZ) 

6. Opisz proces replikacji DNA (KGHiEZ) 

7. Opisz proces transkrypcji (KGHiEZ) 

8. Opisz proces translacji (KGHiEZ) 

9. RNA – wymień jego rodzaje i funkcje w organizmie (KGHiEZ) 

10. Wykorzystanie metod biologii molekularnej w hodowli zwierząt (KGHiEZ) 

11. Omów wektorowe i bezwektorowe metody transfekcji komórek zwierzęcych (KŻBZIR) 

12. Omów geny selekcyjne i reporterowe stosowane w transgenezie zwierząt (KŻBZIR) 

13. Omów rodzaje i zastosowanie analiz immunoenzymatycznych (KŻBZIR) 

14. Podaj definicję i rodzaje hodowli in vitro i opisz główne fazy życia komórek w hodowli 

uwzględniając różnice pomiędzy komórkami prawidłowymi i nowotworowymi (KŻBZIR) 

15. Omów różnice pomiędzy hodowlami pierwotnymi oraz liniami, przedstaw rodzaje i sposoby 

wyprowadzania linii komórkowej (KŻBZIR) 

16. Jakie procesy komórkowe możemy badać na modelu hodowli komórek in vitro i w jaki sposób 

planuje się doświadczenia na hodowlach komórkowych (KŻBZIR) 

17. Ewolucja zegara biologicznego u kręgowców (KŻBZiR) 

18. Progonadowa i antygonadowa rola melatoniny w rozrodzie zwierząt gospodarskich i 

wolnożyjących (KŻBZiR) 

19. Krótkotrwałe, okołodobowe i sezonowe rytmy biologiczne u zwierząt (KŻBZiR) 

20. Toksykologia na przestrzeni wieków (KŻBZiR) 

21. Procesy metabolizmu ksenobiotyków (KŻBZiR) 

22. Czynniki (fizykochemiczne i biologiczne) warunkujące toksyczność (KŻBZiR) 

23. Enzymy modyfikujące DNA stosowane w inżynierii genetycznej (KFiEZ) 

24. Klonowanie DNA w wektorach plazmidowych, kosmidowych i fagowych (KFiEZ) 



25. Metody badania ekspresji genów (KFiEZ) 

26. Metody sekwencjonowania DNA (KFiEZ) 

27. Rola białek w organizmie (KFiEZ) 

28. Metabolizm węglowodanów (KFiEZ) 

29. Rodzaje śmierci komórki – charakterystyka i metody detekcji (KFiEZ) 

30. Charakterystyka białek błony komórkowej (zwierzęcej) (KFiEZ) 

31. Interakcja układu nerwowego, endokrynnego i odpornościowego -podaj przykłady (KFiEZ) 

32. Regulacja krążenia krwi (KFiEZ) 

33. Regulacja objętości i dystrybucji wody w organizmie (KFiEZ) 

34. Rola ENS w przewodzie pokarmowym u ssaków (KFiEZ) 

35. Czynniki warunkujące prawidłową wymianę tlenu i dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych 

(KFiEZ) 

36. Oddziaływanie hormonów na komórki docelowe (KFiEZ) 

37. Rola hormonów gonad w regulacji procesów rozrodczych (KFiEZ) 

38. Co to jest neurosekrecja? (KFiEZ) 

39. Budowa komórki zwierzęcej (KRAIGZ) 

40. Chromosomy – budowa i morfologia (KRAIGZ) 

41. Układ rozrodczy zwierząt domowych i towarzyszących (KRAIGZ) 

42. Zoonozy bakteryjne (KRAIGZ) 

43. Zoonozy wirusowe ( KRAIGZ) 

44. Tkanki – budowa i występowanie (KRAIGZ) 

45. Charakterystyka typów użytkowych i ras koni hodowanych w Polsce (KGHiEZ, KRAiGZ) 

46. Wymień metody identyfikacji koni (KGHiEZ, KRAiGZ) 

47. Podaj zasady oceny bonitacyjnej koni, opisz najważniejsze wady budowy i postawy (KGHiEZ, 

KRAiGZ) 

48. Wymień najczęściej stosowane rodzaje selekcji i doboru do rozpłodu stosowane w hodowli koni 

(KGHiEZ, KRAiGZ) 

49. Typy użytkowe i rasy drobiu (KRAiGZ) 

50. Normy jakościowe mleka (KGHiEZ) 

51. Znaczenie inwazji pasożytów w chowie zwierząt (KZIDZ) 

52. Znaczenie pierwotniaków wolno żyjących w obiegu materii (KZIDZ) 



53. Podaj i omów na przykładach trzy cechy wspólne dla stawonogów(KZIDZ) 

54. Pierścienice jako organizmy pożyteczne i ich wykorzystanie przez człowieka (KZIDZ) 

55. Omów systematykę krajowych przedstawicieli kręgowców z podaniem przykładów gatunków 

(KZIDZ) 

56. Metody badań strawnościowych (KŻBZiR) 

57. Mierniki wartości energetycznej pasz (KŻBZiR) 

58. Charakterystyka jednostek systemu INRA (KŻBZiR) 

59. Sposoby konserwacji pasz (KŻBZiR) 

60. Kryteria podziału pasz (KŻBZiR) 

61. Rodzaje mieszanek treściwych i ich charakterystyka (KŻBZiR) 

62. Dodatki żywieniowe dla zwierząt (KŻBZiR) 

63. Ocena przydatności samca do rozrodu, frakcje i parametry nasienia zwierząt gospodarskich 

(KRAiGZ) 

64. Hormonalna regulacja cyklu rujowego samic zwierząt gospodarskich (KRAiGZ) 

65. Etapy zapłodnienia, przed- i poimplantacyjny rozwój zarodka ssaka, łożyska i ich funkcje 

(KRAiGZ) 

66. Zasady wyboru modelu zwierzęcego w eksperymentach naukowych (KRAiGZ, KZiDZ) 

67. Prawne i etyczne uwarunkowania dobrostanu zwierząt doświadczalnych (KZiDZ) 

68. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny (KZiDZ) 

69. Czynniki immunosupresyjne (KZiDZ, KRAiGZ) 


