
Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, 
specjalność Hodowla  ekologiczna i ochrona zwierząt 

 

Katedra Biotechnologii Zwierząt 

1. Charakterystyka ras matecznych i ojcowskich owiec 

2. Czynniki wpływające na mleczność owiec i kóz 

3. Wady nabyte i dziedziczne wełny 

4. Rodzaje tuczu jagniąt 

5. Przygotowanie tryków i maciorek do stanówki   

6. Rola owiec w  ochronie krajobrazu 

7. Rodzaje skór owczych 

 

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt 

1. Rola leukocytów w procesach odpornościowych 

2. Powstawanie i rola erytrocytów 

3. Układ bodźcoprzewodzący mięśnia sercowego 

4. Fizjologiczna regulacja pobierania pokarmu 

5. Odporność wrodzona i odporność nabyta 

 

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt 

1. Prawa Mendla i ich znaczenie w  hodowli zwierząt 

2. Dziedziczenie płci,  cechy sprzężone i związane z płcią. 

3. Epistaza, definicja i przykłady. 

4. Allele wielokrotne, grupy krwi ludzi i zwierząt, układy grupowe krwi.  

5. Geny letalne i półletalne.  Znaczenie w hodowli. Przykłady. 

6. Spokrewnienie i inbred. Definicje oraz znaczenie praktyczne.   

7. Cechy jakościowe i ilościowe. Sposób dziedziczenia i przykłady. 

8. Czynniki wpływające na postęp genetyczny w hodowli zwierząt . 

 

Katedra Ichtiologii i Rybactwa 

1. Wymienić gatunki ryb, które mogą zostać wykorzystane do hodowli ekologicznej 

w naszym kraju oraz przybliżyć rodzaje systemów utrzymania ryb, na różnych 

etapach hodowli odpowiednie dla wymienionych gatunków. Zaznaczyć, które z 

systemów utrzymania ryb są wskazane, a które niewskazane w hodowli 

ekologicznej. 



2. Opisać sposoby zapobiegania niekorzystnym skutkom wpływu hodowli ryb na 

środowisko naturalne, zalecane w ramach zasad dotyczących ekologicznej 

produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury.  

3. Przybliżyć zasady żywienia ryb spokojnego żeru i drapieżnych zgodne z 

wymogami ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury.  

4. Scharakteryzować aktualny stan certyfikowanych  gospodarstw ekologicznej 

hodowli ryb w Polsce. 

5. Wymienić zasady profilaktyki zdrowotnej stosowanej w stawowych systemach 

utrzymania ryb w celu zapobiegania chorobom, oraz podstawowe zasady leczenia 

ryb zgodne z wymogami ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze 

akwakultury. 

 

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt 

1. Kryteria podziału pasz. 

2. Metody konserwacji pasz. 

3. Związki antyodżywcze w paszach. 

4. Systemy wypasu zwierząt. 

5. Pasze stosowane w tradycyjnym żywieniu przeżuwaczy. 

6. Parametry norm żywieniowych dla zwierząt gospodarskich. 

 

Instytut Nauk weterynaryjnych 

Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt 

Przedmiot: Rozród zwierząt  

1. Funkcje i budowa jajnika przeżuwaczy i koniowatych 

2. Charakterystyka cyklu rujowego krowy i klaczy, ocena porównawcza 

3. Metody oceny nasienia samców zwierząt gospodarskich 

4. Charakterystyka nasienia ogiera i buhaja 

5.  Charakterystyka nasienia knura i tryka 

6. Hormonalna regulacja cykl rujowego samic zwierząt gospodarskich 

7.  Typy owulacji i etapy zapłodnienia u ssaków 

8.   Ciałka  żółte, rodzaje i funkcje 

9. Funkcje i typy  łożysk u zwierząt gospodarskich 

10. Fazy porodu u samic zwierząt gospodarskich 

Przedmiot: Prewencja zootechniczna 

1. Rodzaje odporności 

2. Surowice i szczepionki – rodzaje i stosowanie 

3. Choroby wirusowe bydła 

4. Odczyny alergiczne w diagnozie chorób zwierząt 

5. Choroby bakteryjne koni 

6. Coli-bakteriozy zwierząt 



Przedmiot: Higiena i dobrostan zwierząt 

1.  Immunomodulacja ze szczególnym uwzględnieniem immunosupresyjnego 

działania czynników środowiska hodowlanego 

2.  Drogi utraty ciepła przez organizm zwierzęcy 

3.  Przyczyny bezpośrednie i pośrednie w szerzeniu chorób 

4.  Metody i rodzaje dezynfekcji 

5. Naturalne bariery ochronne organizmu 

6. Warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt (Kodeks Dobrostanu 

Zwierząt) 

7. Wskaźniki dobrostanu zwierząt. 

8. Warunki utrzymania a dobrostan zwierząt. 

9.  Wpływ frakcji promieniowania słonecznego na zwierzęta 

 

Zakład Anatomii Zwierząt  

1. Skóra i wytwory naskórka ssaków i ptaków 

2. Budowa i różnice gatunkowe przewodu pokarmowego zwierząt domowych i 

laboratoryjnych  

3. Układ rozrodczy samic i samców zwierząt gospodarskich, laboratoryjnych oraz 

ptaków  

4. Układ oddechowy ptaków i ssaków  

5. Układ wydalniczy ptaków i  ssaków  

6. Gruczoł mlekowy ssaków domowych  

7. Toksoplazmoza – zoonoza  

8. Najgroźniejsze zoonozy bakteryjne  

9. Najgroźniejsze zoonozy wirusowe 

 

Instytut Nauk o Zwierzętach 

Zakład Hodowli Bydła 

1.  Mleczne użytkowanie bydła. 

2.  Mięsne użytkowanie bydła. 

3.  Systemy utrzymania różnych kategorii bydła. 

4.  Reprodukcja i żywienie bydła. 

5.  Praca hodowlana w stadzie bydła. 

6.  Jakość surowców uzyskiwanych od bydła. 

 

 

 



Zakład Hodowli Koni 

1. Charakterystyka typów użytkowych i ras koni hodowanych w Polsce 

2. Wymień i scharakteryzuj sprzęt do użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego  

3. Praktyczne zasady racjonalnego żywienia koni 

4. Charakterystyka budynków stajennych dla koni 

5. Metody identyfikacji koni 

6.  Podaj zasady oceny bonitacyjnej koni, opisz najważniejsze wady budowy i 

postawy 

7.  Podaj zasady przeprowadzania prób dzielności dla koni różnych typów 

użytkowych 

8.  Wymień najczęściej stosowane rodzaje selekcji i doboru do rozpłodu stosowane w 

hodowli koni  

9. Sposoby użytkowania koni w gospodarstwach agroturystycznych 

10.  Gospodarcze i społeczne korzyści wynikające z użytkowania koni w 

agroturystyce. 

 

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza 

Przedmiot: Hodowla trzody chlewnej 

1. Charakterystyka świń ras mięsnych użytkowanych w Polsce. 

2. Charakterystyka świń łaciatych użytkowanych w Polsce. 

3. Czynniki wpływające na przebieg porodu u loch. 

4. Zabiegi dokonywane na prosiętach w czasie porodu i odchowu. 

5. Wielkość i przyczyny strat prosiąt w czasie odchowu. 

6. Sposoby utrzymania loch luźnych i prośnych. 

7. Podstawowe funkcje kojców porodowych. 

8. Zmiany w żywieniu lochy w okresie cyklu reprodukcyjnego. 

9. Wpływ czynników środowiskowych na efektywność tuczu. 

10. Metody i kryteria oceny wartości hodowlanej świń. 

11. Znaczenie gospodarcze świń. 

Przedmiot: Ekologiczna produkcja wieprzowiny. 

1. Charakterystyka rodzimych ras trzody chlewnej. 

2. Oddziaływanie produkcji trzody chlewnej na środowisko.  

3. Specyfika żywienia świń w gospodarstwach ekologicznych . 

4. Sposoby utrzymania świń w gospodarstwach ekologicznych. 

Przedmioty: Hodowla drobiu oraz Ekologiczna produkcja drobiu 

1.    Charakterystyka  ras różnych gatunków drobiu 

2.    Technologie produkcji  mięsa różnych gatunków drobiu 

3.    Wartość jaja kurzego z punktu widzenia  konsumenta 

4.    Znaczenie  zachowania bioróżnorodności w hodowli drobiu 



5.    Wykorzystywanie  znajomości cech biologicznych ptaków w organizacji  

       produkcji  drobiarskiej. 

6. Wymagania ochrony i dobrostanu drobiu.  

7. Zasady ekologicznej produkcji mięsa drobiowego. 

8. Zasady ekologicznej produkcji jaj konsumpcyjnych. 

9. Wykorzystanie rodzimych ras drobiu w produkcji ekologicznej.  

10. Jakość i bezpieczeństwo produktów drobiarskich pozyskiwanych metodami 

proekologicznymi. 

Przedmiot: Hodowla zwierząt futerkowych 

1.  Które gatunki zwierząt futerkowych są zaliczane do zwierząt gospodarskich w 

Polsce? Jaka jest ich przynależność systematyczna? 

2. Które rasy/odmiany zwierząt futerkowych objęte są programem ochrony zasobów 

genetycznych w Polsce. 

3.   Jakie cechy decydują o jakości okrywy włosowej? 

4. Charakterystyka rozrodu królika (Oryctolagus cuniculus), utrzymywanego w 

warunkach fermowych. 

5. Charakterystyka rozrodu norki amerykańskiej (Neovison vison), utrzymywanej w 

warunkach fermowych. 

7. Charakterystyka pomieszczeń dla mięsożernych zwierząt futerkowych na 

przykładzie fermy norek. 

 

Zakład Zoologii Środowiskowej 

1. Adaptacje zwierząt do lądowego i wodnego środowiska życia 

2. Zwierzęta objęte ochroną gatunkową oraz zagrożone w Polsce 

3. Metody oceny wielkości populacji. Opisz metodę znakowania 

4. Zwierzęta jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska 

5. Zoonozy pasożytnicze 

6. Układ drapieżnik-ofiara 

7. Zwierzęta glebowe i ich rola 

8. Znaczenie owadów w agroekosystemach 

9. Rolnictwo zrównoważone i usługowe – wyjaśnij pojęcia 

10. Nietypowe, alternatywne hodowle zwierząt w Polsce 

 

 

 

 

 


