
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych 

1. Typy użytkowe i rasy drobiu. (KG,HiEZ) 

2. Użytkowanie kur typu nieśnego. (KG,HiEZ) 

3. Użytkowanie kur typu mięsnego. (KG,HiEZ) 

4. Chów kaczek i indyków rzeźnych. (KG,HiEZ) 

5. Charakterystyka stad reprodukcyjnych gęsi. (KG,HiEZ) 

6. Kierunki użytkowania przepiórek japońskich.(KG,HiEZ) 

7. Hodowla ozdobnych ptaków grzebiących i wodnych. (KG,HiEZ) 

8. Wymień i krótko scharakteryzuj okresy żywieniowo-hodowlane wyróżniane w 

hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych. (KR,AiGZ) i (KZiDZ) 

9. Scharakteryzuj poligamiczny system chowu szynszyli. (KR,AiGZ) i (KZiDZ) 

10. Specyfika rozrodu monoestrycznych zwierząt futerkowych.  (KR,AiGZ) i (KZiDZ) 

11. Królik-zwierzę o wszechstronnym użytkowaniu. (KR,AiGZ) i (KZiDZ) 

12. Znaczenie gospodarcze świń. (KG,HiEZ) 

13. Podstawowe funkcje i typy kojców porodowych. (KG,HiEZ) 

14. Czynniki wpływające na troskliwość macierzyńską loch. (KG,HiEZ) 

15. Zabiegi dokonywane na prosiętach w czasie porodu i odchowu. (KG,HiEZ) 

16. Metody i kryteria oceny wartości hodowlanej świń. (KG,HiEZ) 

17. Charakterystyka ras białych świń utrzymywanych w Polsce. (KG,HiEZ) 

18. Wymagania i praktyczne rozwiązania dotyczące wzbogacenia środowiska chowu 

świń. (KG,HiEZ) 

19. Historia hodowli ryb ozdobnych na Świecie i w Polsce. (KŻ,BZiR) 

20.  Charakterystyka ekosystemów życia ryb akwariowych. (KŻ,BZiR) 

21. Najważniejsze rodziny ryb ozdobnych pochodzących z Afryki (dorzecze Nigru i 

Kongo oraz wielkich jezior afrykańskich). (KŻ,BZiR) 

22. Podstawowe elementy niezbędne do wyposażenia akwarium, zasady wyboru 

zbiornika. (KŻ,BZiR) 

23. Omówienie rodzajów akwariów oraz przyporządkowanie gatunków ryb ozdobnych w nich 

hodowanych. (KŻ,BZiR) 



24. Wymień i scharakteryzuj rasy mateczne. (KŻ,BZiR) 

25. Wady dziedziczne wełny. (KŻ,BZiR)  

26. Przygotowanie tryków i maciorek do stanówki.(KŻ,BZiR) 

27. Czynniki decydujące o mleczności owiec i kóz. (KŻ,BZiR) 

28. Rola owiec w ochronie krajobrazu. (KŻ,BZiR) 

29. Scharakteryzuj systemy tuczu jagniąt. (KŻ,BZiR) 

30. Wymień i krótko scharakteryzuj grupy psów FCI podając przynajmniej 2 rasy należące do 

danej grupy. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

31. Scharakteryzuj rodzaje okrywy włosowej u psów wraz ze sposobami ich pielęgnacji.              

(KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

32. Omów poszczególne etapy cyklu płciowego suk ze szczególnym uwzględnieniem estrus.        

(KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

33. Wskaż objawy zbliżającego sie porodu u suki oraz opisz jego przebieg. (KG,HiEZ)                 

i (KR.AiGZ)  

34. Scharakteryzuj sygnały komunikacyjne u psów. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

35. Wskaż sposoby użytkowania psów. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

36. Scharakteryzuj znane ci rodzaje karm dla psów, wskaż ich wady i zalety. (KG,HiEZ)               

i (KR.AiGZ) 

37. Wymień znane ci typy użytkowe koni oraz krótko scharakteryzuj przedstawicieli ras 

należących do tych typów i hodowanych w Polsce. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

38. Opisz próby dzielności stosowane w selekcji koni różnych typów. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

39. Opisz przygotowanie ogiera i klaczy do stanówki. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

40. Podaj zasady układania dawek pokarmowych dla koni  różnych grup technologicznych. 

(KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

41. Opisz rodzaje budynków stajennych oraz ich wyposażenie. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

42. Opisz zasady prawidłowej pielęgnacji kopyt. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

43. Wymień i opisz elementy rzędu jeździeckiego oraz rodzaje uprzęży. (KG,HiEZ) i (KR.AiGZ) 

44. Scharakteryzuj ocenę bonitacyjną koni, wskaż najważniejsze wady pokroju. (KG,HiEZ)          

i (KR.AiGZ) 

45. Podaj zasady ochrony ex situ zwierząt egzotycznych. (KZiDZ) 

46. Bezkręgowce w hodowlach amatorskich. (KZiDZ) 



47. Batrachofauna i herpetofauna - gatunki, rodzaje, rodziny o największym znaczeniu 

komercyjnym. (KZiDZ) 

48. Felinologia - Różnorodność gatunkowa dzikich kotowatych. (KZiDZ) 

49.  Kynologia - różnorodność gatunkowa dzikich psowatych. (KZiDZ) 

50. Rozmieszczenie zoogeograficzne ssaków - podaj przykłady. (KZiDZ) 

51. Ochrona różnorodności gatunkowej zwierząt - na przykładzie wybranych obszarów ochrony 

w Polsce i na świecie. (KZiDZ) 

52. Hodowle klatkowe i zagrodowe ptaków egzotycznych. (KZiDZ) 

53. Inwazyjne gatunki egzotycznych ptaków w Europie i w Polsce. (KZiDZ) 

54. Ssaki inwazyjne w Polsce - historia rozprzestrzenienia się i zagrożenie dla rodzimej 

bioróżnorodności. (KZiDZ) 

55. Rasy bydła i ich przydatność do różnych sposobów użytkowania. (KG,HiEZ) 

56. Zależności między pokrojem bydła a cechami użytkowości. (KG,HiEZ) 

57. Ocena użytkowości mlecznej bydła. (KG,HiEZ)  

58. Raporty wynikowe i ich interpretacja. (KG,HiEZ) 

59. Wartość hodowlana bydła. (KG,HiEZ) 

60. Ocena użytkowości mięsnej bydła. (KG,HiEZ) 

61. Czynniki wpływające na wartość opasową i rzeźną bydła. (KG,HiEZ) 

62 Poubojowe metody oceny wartości rzeźnej bydła. (KG,HiEZ) 

63. Żywienie a reprodukcja krów mlecznych. (KG,HiEZ) 

64. Znaczenie siary w odchowie cieląt. (KG,HiEZ) 

65. Praca  hodowlana w stadzie bydła mlecznego. (KG,HiEZ) 

66. Inseminacja w rozrodzie bydła mlecznego i mięsnego. (KG,HiEZ) 

67. Czynniki wpływające na jakość mleka. (KG,HiEZ) 

68. Uwarunkowania jakości wołowiny. (KG,HiEZ) 

69. Systemy utrzymania różnych kategorii bydła. (KG,HiEZ) 

70. Charakterystyka cyklu rujowego i sposoby wyznaczania okresu płodowego u suki (KZiDZ)    

i (KR,AiGZ) 



71 Metody pozyskiwania i właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich                           

i towarzyszących. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

72. Typy i mechanizmy owulacji (przykłady, regulacja hormonalna) (KZiDZ)  i (KR,AiGZ) 

73.Możliwość sterowania cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich i ich 

znaczenie w nowoczesnej hodowli zwierząt. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

74. Udział estrogenów w regulacji procesów rozrodczych samicy. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

75. Charakterystyka porównawcza łożysk zwierząt gospodarskich i towarzyszących.  (KZiDZ)         

i (KR,AiGZ) 

76. Profilaktyka chorób zwierząt towarzyszących. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

77. Wścieklizna - objawy chorobowe, sposoby zapobiegania i postępowanie w przypadku      

podejrzenia o chorobę. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

78. Przyczyny i zapobieganie chorobom metabolicznym koni. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

79. Opisz postępowanie z ranami u zwierząt. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

80. Wymień niezbędne elementy apteczki zootechnicznej (dla zwierząt). (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

81. Rodzaje i metody dezynfekcji (przykłady). (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

82. Choroby odzwierzęce od ptaków. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

83. Źródła zapylenia powietrza oraz jego wpływ na zwierzęta. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

84. Kryteria oceny dobrostanu zwierząt. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

85. Bilans cieplny organizmu.  (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

86.  Czynniki środowiska hodowlanego o działaniu immunopresyjnym. (KZiDZ) i (KR,AiGZ) 

87. Rola i przemiany składników pokarmowych w organiźmie zwierząt. (KŻ,BZiR) 

88. Technologie produkcji oraz metody konserwacji, przygotowania i uszlachetniania pasz dla 

zwierząt. (KŻ,BZiR) 

89. Wartość pokarmowa (białkowa i energetyczna) pasz. (KŻ,BZiR) 

90. Zasady żywienia zwierząt towarzyszących (psów, kotów)  (KŻ,BZiR) 

91. Żywienie zwierząt poligastrycznych i monogastrycznych - porównanie. (KŻ,BZiR) 

92. Zasady żywienia zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. (KŻ,BZiR) 

93. Metody oceny kondycji zwierząt. (KŻ,BZiR) 

94.Rola krwi w organiźmie. (KFiEZ) 



95. Regulacja ciśnienia krwi. (KFiEZ) 

96. Enzymy przewodu pokarmowego. (KFiEZ) 

 

97. Hormony tkankowe przewodu pokarmowego. (KFiEZ) 

98. Układ nerwowy (synapsa, odruchy). (KFiEZ) 

99. Narządy zmysłów. (KFiEZ) 

100. Rola wątroby (regulacja metabolizmu, detoksykacja). (KFiEZ) 

101. Endokrynna rola trzustki. (KFiEZ) 

102. Hormony przysadki mózgowej. (KFiEZ) 

103. Funkcja gonad. (KFiEZ) 

104. Cele chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących - podobieństwa              

i różnice.  (KG,HiEZ) 

105. Najważniejsze gatunki zwierzat amatorskich utrzymywanych w Polsce. (KG,HiEZ) 

106. Ewolucja sposobów użytkowania niektórych gatunków zwierzat: od gospodarskich do 

towarzyszących - podać i opisać przykłady. (KG,HiEZ) 

107. Zmiany domestykacyjne u zwierząt, czym są spowodowane i jakie mają znaczenie, 

zilustruj przykładami. (KG,HiEZ) 

108. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące postępowania ze zwierzętami. (KG,HiEZ) 

109. Opisz sposób dziedziczenia umaszczenia żółtego  u kotów. (KG,HiEZ) 

110. Najczęściej występujące wady genetyczne u psów oraz ich specyfika rasowa. 

(KG,HiEZ) 

111. Geny umaszczenia powodujące również schorzenia oczu u psów. (KG,HiEZ) 

112.Uzebienie roślinożernych i mięsożernych zwierząt towarzyszących i amatorskich. 

(KR,AiGZ) 

113.Przewód pokarmowy gryzoni i zajeczaków oraz psowatych i kotowatych. (KR,AiGZ) 

114.  Budowa i różnice gatunkowe układu rozrodczego drobnych ssaków. (KR,AiGZ) 

115. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe gryzoni i zajęczaków. (KR,AiGZ) 

116. Choroby wirusowe i bakteryjne gryzoni, zajeczaków oraz łasicowatych. (KR,AiGZ) 

 


