
Kierunek Zootechnika studia niestacjonarne 

Zagadnienia egzaminacyjne do egzaminu inżynierskiego dla 

kierunku Zootechnika przygotowane na podstawie przedmiotów 

kierunkowych zatwierdzonych przez Radę Wydziału Hodowli 

i Biologii Zwierząt  
 

1. Rasy bydła i ich przydatność do różnych sposobów użytkowania (ZHB) 

2. Ocena użytkowości bydła mlecznego i mięsnego (ZHB) 

3. Czynniki wpływające na wartość opasową i rzeźną bydła (ZHB) 

4. Reprodukcja i żywienie bydła (ZHB) 

5. Praca hodowlana w stadzie bydła (ZHB) 

6. Czynniki wpływające na jakość surowców uzyskiwanych od bydła (ZHB) 

7. Systemy utrzymania różnych kategorii bydła (ZHB) 

8. Rola ras mięsnych w owczarstwie krajowym (KBZ) 

9. Scharakteryzuj rasy mateczne (KBZ) 

10. Podaj przyczyny spadku pogłowia owiec po roku 1990 (KBZ) 

11. Ocena tusz owczych wykładnikiem ceny produktu w skupie (KBZ) 

12. Żywienie podstawowych grup zwierząt w owczarni (KBZ) 

13. Owca zwierzę pastwiskowe (KBZ) 

14. Kryteria podziału pasz (KŻZiP) 

15. Podstawowy skład chemiczny paszy(KŻiDZ) 

16. Różnice :pasze roślinne-pasze zwierzęce (KŻiDZ) 

17. Metody badań sprawnościowych (KŻiDZ) 

18. Mierniki wartości białkowej i energetycznej pasz (KŻiDZ) 

19. Charakterystyka jednostek systemu INRA (KŻiDZ) 

20. Metody konserwacji pasz (KŻiDZ) 

21. Ocena wydajności i planowanie pastwisk (KŻiDZ) 

22. Systemy wypasu zwierząt (KŻiDZ) 

23. Mierniki norm żywieniowych dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych (KŻiDZ) 

24. Zasady stosowania pasz treściwych w żywieniu krów (KŻiDZ) 

25. Związki azotowe niebiałkowe w żywieniu przeżuwaczy (KŻiDZ) 

26. Systemy TMR i PMR w żywieniu krów mlecznych (KŻiDZ) 

27. Charakterystyka żywienia owiec (KŻiDZ) 

28. Cykl produkcyjny i zasady żywienia loch (KŻiDZ) 

29. Żywienie tuczników (KŻiDZ) 



30. Charakterystyka żywienia kur niosek (KŻiDZ) 

31. Charakterystyka żywienia brojlerów kurzych (KŻiDZ) 

32. Pasze stosowane w żywieniu koni (KŻiDZ) 

33. Rodzaje mieszanek treściwych i ich charakterystyka (KŻiDZ) 

34. Czynniki produkcji w rolnictwie (ZEiFP) 

35. Wskaźniki i mierniki charakteryzujące produkcję roślinną i zwierzęcą (ZEiFP) 

36. Powierzchnia paszowa w gospodarstwie i sposoby  oceny jej efektywności (ZEiFP) 

37. Metody wyceny artykułów obrotu wewnętrznego (ZEiFP) 

38. Obrót stada bydła i trzody (ZEiFP) 

39. Klasyfikacja kosztów, metody rozdziału kosztów pośrednich (ZEiFP) 

40. Rachunek ekonomiczny - opłacalność produkcji, wskaźniki jej oceny, koszty jednostkowe, dochód 

bezpośredni, ekonomika skali produkcji, kalkulacje różnicowe (ZEiFP) 

41. Charakterystyka siły roboczej w gospodarstwie (ZEiFP) 

42. Relacja ziemia-praca, podejmowanie decyzji w oparciu o dochód bezpośredni (ZEiFP) 

43. Programowanie liniowe w podejmowaniu decyzji gospodarczych (ZEiFP) 

44. Bilans majątkowy (ZEiFP) 

45. Rachunek wyników (ZEiFP) 

46. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, płynność finansowa (ZEiFP) 

47. Próg rentowności (ZEiFP) 

 

 

 
 


