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Blok Produkcja zwierzęca - Test 
 
 
1. Największy producent jaj na świecie to: 
a/ Rosja   b/ Chiny 
c/ USA    d/ Indie 
  
2. Pogłowie bydła w 2018 roku w Polsce wynosiło około ( mln. szt.): 
a/ 6,2              b/ 4,8 
c/ 1,7   d/ 9,5  
   
3. Wełna moherowa jest pozyskiwana od: 
a/ królików                              b/ owiec karakułowych 
c /merynosa                                 d/ kóz 
 
4. Ile wynosi średnie spożycie mięsa drobiowego w Polsce (kg/osobę): 
a/ 4,5                        b/ 28,0 
c/ 40,0             d/ 2,0 
 
5.Który z wymienionych kwasów tłuszczowych nie należy do nasyconych: 
a/ mlekowy       b/ linolowy  
c/ palmitynowy d/ stearynowy 
 
6. Który organ nie występuje u konia: 
a/ śledziona    b/ żwacz 
c/ jelito cienkie   d/ wątroba 
 
7.Główna fermentacja w procesie zakiszania zielonek to: 
a/ mlekowa                        b/ octowa 
c/ alkoholowa                                   d/ masłowa 
 
8. Lanolina występuje w: 
a/ wełnie              b/ mleku 
c/ mięsie   d/ miodzie 
 
9. Tusze świń o najniższej mięsności oznaczone są literą: 
a/ P                    b/ E 
c/ S               d/ U 
 
10. Przodkiem konia jest: 
a/ osioł    b/ muł 
c/ tarpan   d/ mustang   
 
11.Miernikiem plenności lochy jest liczba określająca ilość:  
a/ prosiąt urodzonych w miocie 
b/ prosiąt odchowanych w ciągu roku 
c/ prosiąt odchowanych w miocie 
d/ miotów odchowanych w ciągu roku 
 
12. Mocznik paszowy stosowany w żywieniu krów mlecznych i opasów jest źródłem: 
a/ tłuszczu                            b/ azotu 
c/ fosforu                          d/ węglowodanów 
 
13. Która z wymienionych pasz nie może być składnikiem TMR: 
a/ kiszonka z kukurydzy   b/ sianokiszonka 
c/ śruta poekstrakcyjna rzepakowa  d/ kiszonka z liści buraków 
 
 
 



14. Które z wymienionych pierwiastków nie zalicza się do makroelementów: 
a/ Se    b/ P 
c/ Na    d/ Mg  
 
15. Składnikiem mleka nie jest: 
a/ laktoza    b/ miozyna 
c/ kazeina    d/ albumina  
 
16. Inokulanty są stosowane do: 
a/ kiszenia pasz   b/ wykrywania mastitis 
c/ usuwania rogów u cieląt      d/ zasilania prosiąt w żelazo 
 
17. Która z wymienionych pasz dla trzody chlewnej zawiera w 1kg najwięcej białka ogólnego: 
a/ śruta poekstrakcyjna sojowa  b/ ziarno jęczmienia 
c/ olej rzepakowy                                    d/ nasiona grochu 
 
18. Ile jest płetw grzbietowych u sandacza: 
a/ 1    b/ 3 
c/ 2               d/ 0 
 
19.Heterozygota jest zygotą, w której występuje: 
a/ 1 gen dominujący i 1 gen recesywny 
b/ 1 gen dominujący lub 1 gen recesywny 
c/ 2 geny dominujące i 2 geny recesywne 
d/ 2 geny dominujące lub 2 geny recesywne  
   
20. Źródłem aminokwasów w paszach są: 
a/ białka   b/ węglowodany 
c/ tłuszcze   d/ witaminy 
 
21. Która z pasz nie może być surowcem do mieszanek paszowych dla drobiu: 
a/ wytłok rzepakowy                             b/ śruta z nasion łubinu 
c/ ziarno jęczmienia                      d/ mączka mięsna 
 
22.Jajo od kur z chowu ściółkowego oznaczone jest cyfrą: 
a/ 0    b/ 2 
c/ 1               d/ 3 
 
23. Brojlery kurze w gospodarstwach ekologicznych powinny być odchowywane przez co najmniej 
(dni): 
a/ 35                           b/ 81 
c/ 42                                       d/ 28 
 
24. Denaturacja to proces prowadzący do utraty aktywności biologicznej: 
a/ białek                     b/ cukrów prostych 
c/ tłuszczów                                d/ makroelementów 
 
25. Mastitis to choroba występująca u: 
a/ prosiąt    b/ źrebiąt 
c/ krów mlecznych             d/ jagniąt 
 
26. Witamina, której niedobór powoduje chorobę Beri-Beri to: 
a/ tiamina (B1)                               b/ niacyna (PP) 
c/ pirydoksyna (B6)                                  d/ kalcyferol (D)          
 
27. Liczba niosek w jednym kurniku w gospodarstwie ekologicznym nie może przekroczyć (szt.): 
a/ 3000                             b/ 150 
c/ 1000                             d/ 500 
 
28. Poziom wapnia 3,5% w 1 kg mieszanki pełnoporcjowej jest odpowiedni dla: 
a/ kurcząt brojlerów                                     b/ kaczek  
c/ kur niosek                                               d/ indyków rzeźnych 



 
29. Choroba wywołująca stany zapalne w narządach rodnych bydła to: 
a/ morzysko                 b/ otręt 
c/ gruda                       d/ ochwat 
 
30. Roczna dawka obornika na 1 ha nie może przekroczyć (ton): 
a/ 35                                      b/ 25 
c/ 30                                       d/ 10 
 
31. Najmniejszą masą ciała charakteryzuje się krowa rasy: 
a/ Hereford                                     b/ Jersey      
c/ Białogrzbieta                                  d/ Simentalska 
 
32. Która z wymienionych ryb dostarcza surowca do produkcji kawioru: 
a/ jesiotr                                       b/ węgorz 
c/ karp                                     d/ dorsz 
 
33. Biała plama między nozdrzami u konia to: 
a/ chrapka                                     b/ gwiazda 
c/ siwizna                                   d/ skarpetka 
 
34.Która z wymienionych ras świń nie wykorzystywana jest do chowu ekologicznego: 
a/ puławska   b/ złotnicka biała 
c/ złotnicka pstra  d/ wielka biała polska  
 
35. Najkrótsza ciąża występuje u: 
a/ lochy                   b/ klaczy                          c/ krowy                       d/ owcy 
 
36. Kwasica to schorzenie występujące u krów mlecznych wywołane przez: 
a/ obniżenie pH żwacza                          b/ wzrost pH żwacza 
c/ nadmiar soli w dawce pokarmowej  d/ niedobór wapnia w dawce pokarmowej 
 
37. Mnich to urządzenie służące do: 
a/ łuszczenia ziarna z kolby kukurydzy 
b/ wirowania miodu z plastrów 
c/ piętrzenia wody w stawie rybnym   
d/ pobierania nasienia od buhajów 
 
38. Która z ras kur nie jest wykorzystywana do chowu ekologicznego: 
a/ Leghorn                                     b/ Rhode Island Red (karmazyn) 
c/ Zielononóżka kuropatwiana  d/ Araucana 
 
39. Pióra pozbawione stosiny i dudki to: 
a/ lotki               b/ sterówki                            c/ puch      d/ nie ma takich 
  
40. Dopuszczalny limit komórek somatycznych w mleku (tys./ml) wynosi: 
a/ 100                          b/ 400                               c/ 10            d/ 80 
 
41. Który z wymienionych parametrów nie jest wykorzystany przy sporządzaniu obrotu stada: 
a/ preliminarz pasz                           b/ przelotowość 
c/ wskaźnik brakowania     d/stan średni 
 
42. Element nie występujący w przewodzie pokarmowym zwierząt gospodarskich: 
a/ przełyk         b/ tchawica                         c/ żołądek                    d/ jelito grube 
 
43. Która z wymienionych pasz ma najwięcej  białka ogólnego w 1 kg: 
a/ nasiona grochu                            b/ kiszonka  z traw  
c/ ziarno pszenicy              d/ śruta poekstrakcyjna rzepakowa 
 
44. Przyrząd do zbadania wilgotności w budynku inwentarskim to: 
a/ psychrometr           b/ planimetr                       c/ barometr      d/ konimetr 



 
45. Aminokwasem egzogennym (niezbędnym) jest: 
a/ kwas glutaminowy                  b/ prolina                    c/ seryna              d/ lizyna 
 
46. Akson to element budowy: 
a/ komórki nerwowej  b/ komórki jajowej 
c/ plemnika              d/ chrząstek 
 
47. Inkubacja jaj kury trwa (dni): 
a/ 12                                b/ 16                              c/ 21                               d/ 26      
  
48. Żółć produkowana jest w:  
a/ wątrobie                                 b/ jelicie cienkim   
c/ jelicie grubym                         d/ trzustce      
 
49. Wskaż kwas występujący w żwaczu najsilniej wpływający na zawartość tłuszczu w mleku: 
a/  masłowy                                         b/octowy 
c/ mlekowy                                          d/ glutaminowy 
 
50. Zdolność zwierzęcia do przekazywania określonej cechy na potomstwo to: 
a/ wartość użytkowa                        b/ płodność 
c/ plenność                                    d/ wartość hodowlana 
 
51. Ochwat to choroba dotycząca: 
a/ rogów u bydła                                b/ mięśni u świń 
c/ kopyt u koni                                    c/ pazurów u drobiu 
 
52. Typowa kura nieśna to: 
a/ Zielononóżka kuropatwiana               b/ Leghorn 
c/ Sussex                                                d/ Araucana 
 
53. Roślina najmniej pożądana w poroście pastwiskowym dla krów mlecznych to: 
a/ mniszek lekarski                                b/ sity i turzyce 
c/ życica trwała                                      d/ koniczyna biała 
 
54.  Które z wymienionych jaj ma najwyższą masę jednostkową: 
a/ strusia                            b/ gęsi                       c/ kaczki                              d/ kury 
 
55. Wskaż wzór amoniaku: 
a/ CO2                               b/ NH3                                                  c/ CH4                           d/ H2S 
 
56. Najwięcej kręgów szyjnych ma: 
a/ kura                                  b/ kaczka                       c/ gęś                             d/ indyk 
 
57. Europejska Jednostka Wielkości (ESU) wyraża: 
a/ powierzchnię gospodarstwa                  b/ ilość plonów uzyskanych z 1 ha 
c/ dochodowość  gospodarstwa                d/ zadłużenie 
 
58. Biodegradacja to: 
a/ biochemiczny rozkład  związków organicznych przez bakterie i grzyby 
b/ stosowanie wyłącznie nawożenia organicznego 
c/ zanieczyszczenie środowiska odpadami biologicznymi 
d/ zanieczyszczenie środowiska odpadami radioaktywnymi 
 
59. Wskaż co nie jest papierem wartościowym: 
a/ patent                                         b/ czek 
c/ obligacje                                     d/ weksel 
 
60. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obecnie:  
a/ Marek Sawicki                        b/ Krzysztof Jurgiel 
c/ Jan Krzysztof Ardanowski             d/ Waldemar Pawlak 


