
Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów 

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Rybactwo, 

specjalność Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód 

 

1. Cykl produkcyjny karpia. 

2. Podnoszenie wydajności naturalnej stawów karpiowych. 

3. Hodowla karpi na świecie. 

4. Aktualne zagrożenia dla karpiarstwa w Polsce. 

5. „Zrównoważony rozwój” a karpiarstwo. 

6. Funkcjonowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowej u ryb. 

7. Rola podwzgórza w kontroli tropowej funkcji przysadki mózgowej. 

8. Manipulacje hormonalne w rozrodzie ryb.  

9. Różnorodne formy płciowości występujące u ryb. 

10. Charakterystyka ekosystemów wodnych. 

11. Struktury populacji (na wybranym przykładzie). 

12. Związki troficzne w biocenozach wodnych.  

13. Ekologiczne podstawy rybołówstwa.  

14. Wykorzystanie zwierząt w monitoringu środowiska wodnego. 

15. Gatunki introdukowane i ich wpływ na siedliska. 

16.  Źródła zanieczyszczeń wód. 

17.  Klasy czystości wód. 

18.  Zasoby wodne. 

19.  Mała i duża retencja. 

20.  Ścieki i ich oczyszczanie. 

21. Wpływ zanieczyszczeń wód na organizmy żywe. 

22. Hodowla pstrąga tęczowego w Polsce i na świecie; producenci, problemy, 

trendy rozwojowe. 



23.  Systemy chowu i hodowli łososi na świecie; centra produkcji, problemy , 

perspektywy, zagrożenia. 

24.  Metody podnoszenia rentowności gospodarstw pstrągowych i jakości 

produktu końcowego. 

25.  Manipulacje genetyczne, hormonalne i środowiskowe w służbie hodowli ryb 

łososiowatych. 

26.  Karotenoidy oraz ich rola w żywieniu ryb łososiowatych. 

27.  Charakterystyka rzek na podstawie krain rybnych. 

28.  Wzajemne powiązania pomiędzy rzeką jej dnem, brzegami i dolina 

zalewową. 

29.  Największe zagrożenia dla ekosystemów rzecznych i jeziorowych i strategie 

ich renaturyzacji. 

30.  Europejskie rybactwo rzeczne i jeziorowe; historia i stan obecny. 

31.  Metody oznaczania wieku i kondycji ryb. 

32.  Typy wylęgarni oraz rodzaje aparatów i urządzeń wylęgarniczych. 

33.  Sposoby odklejania i wylęgania ikry ryb. 

34.  Biotechniki w wylęgarnictwie – gynogeneza, triploidy, odwracanie płci, 

pokolenia jednopłciowe. 

35.  Naturalne i sztuczne tarło karpia. 

36.  Profilaktyka w okresie inkubacji i wylęgania jaj. 

37.  Wędrówki ryb. 

 

Pytania zostały opracowane na podstawie programu wiodących przedmiotów 

zawodowych na I
0
  kierunku Rybactwo takich jak: „Chów i hodowla ryb 

karpiowatych”, „Chów i hodowla ryb łososiowatych”, „Rybactwo na rzekach i 

jeziorach”, „Rozród ryb”, „Wylęgarnictwo ryb”, „Ochrona wód” oraz „Ekologia 

zwierząt”. 

 


