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1.Największe spożycie mięsa w Polsce (kg/osobę) w 2021 roku dotyczy: 

a/ wołowego                    b/ drobiowego 

c/ wieprzowego               d/ z ryb 

 

2. Która z wymienionych ras świń charakteryzuje najniższa mięsność: 

a/ duroc                               b/ polska biała zwisłoucha (pbz) 

c/wielka biała polska (wbp)                    d/ puławska 

 

3. Która z podanych pasz nie może być surowcem do mieszanek paszowych dla zwierząt 

monogastrycznych: 
a/ mączka mięsna                                                         b/ śruta z nasion grochu 

c/ śruta poekstrakcyjna sojowa                                   d/ śruta kukurydziana 

 

4.Witamina, której niedobór powoduje chorobę Beri-Beri to: 

a/ D3      b/ B1                                       c/ B6                d/ PP 

 

5. Największym producentem mleka koziego w Europie jest: 

a/ Francja                   b/ Polska 

c/ Grecja                    d/ Włochy 

  

6.Kwaśne deszcze tworzą się w: 

a/ reakcji ozonu z dwutlenkiem węgla  

b/ w wyniku nawożenia pól  

c/ procesie fotosyntezy 

d/ reakcji dwutlenku siarki, siarkowodoru i tlenku azotu z para wodną 

 

7.Sussex to rasa: 

a/ bydła mlecznego                        b/ świń 

c/ kur mięsnych                             d/ ślimaków hodowlanych 

 

8. Nauka o koniach to: 
a/ hipologia  b/ kynologia 
c/ andrologia  d/ ichtiologia  

 

9.SARA to choroba, która dotyczy: 

a/ zaburzeń pH w żwaczu 

b/ zapalenia wymienia 

c/zaburzeń w rozrodzie świń 

d/ ochwatu u koni 

 

10. Co oznacza CCM: 

a/ kiszonka z odkoszulkowanych i zmielonych kolb kukurydzy 

b/ dodatek kiszonkarski 

c/ śruta zbożowa 

d/ susz z okopowych 

 

11. 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 
 



12. Najdłuższa ciąża (dni) występuje u: 

a/ klaczy                                 b/ krowy                  c/ owcy                                      d/ lochy 
 
13. Mangalica to rasa: 

a/  krów                            b/ kóz                     c/ owiec                          d/ świń  
 

14. Zbiór kukurydzy na kiszonkę najlepiej dokonać kiedy zawartość suchej masy wynosi (%): 

a/ 15-25                                b/ 40-50                  c/ 30-35                  d/ 60-70 
 

15. Sól pastewna jest źródłem: 
a/ Na i Ca                               b/ Na i Cl                  c/ K i Mg                            d/ Fe i Mn 
 

16. Standard oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich to: 
a/ lista pięciu wolności 

b/ utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych, 

c/ utrzymywanie w normie wzorców behawioralnych. 

d/ zabezpieczenie wygodnej powierzchni wypoczynku, 
 

17. ASF u świń wywołany jest przez: 

a/ grzyby  b/ bakterie                c/ wirusy  d/ pierwotniaki 

 

18. Która z wymienionych pasz zawiera najmniej białka ogólnego: 
a/ śruta poekstrakcyjna rzepakowa                                      b/ ziarno kukurydzy 
c/ mleko odtłuszczone w proszku                                      d/ nasiona bobiku 

 

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. Zgodnie z Dyrektywą azotanową roczna dawka obornika na 1 ha nie może przekroczyć (ton): 

a/ 20                                        b/ 35                              c/ 45                                       d/ 25 

 

21. Szerokość dostępu do stołu paszowego na 1 krowę  (m): 

a/ 0,70                                     b/ 1,10                         c/ 1,50                                     d/ 2,00 

 

22.Jajo od kur z chowu ekologicznego oznaczone jest cyfrą: 

a/ 0    b/ 2                                     c/ 1               d/ 3 

 

23. Mizdrowanie to proces dotyczący: 
a/ obróbki wełny              b/ korekcji racic i kopyt               c/ obróbki skóry           d/ kastracji kogutów 

 

24. Rasa gołębi mięsnych to: 

a/ motyl warszawki                    b/ ryś polski           c/ loczek                        d/ karier 

 

25. Brązowo-żółtawe zabarwienie sierści, ogon i grzywa tej samej lub jaśniejszej barwy, kończyny bez 

czarnego podpalania oznacza, że jest to koń maści: 

a/ gniadej                             b/ bułanej               c/ kasztanowatej                             d/ izabelowatej 

 

26. Tężyczka pastwiskowa u krów mlecznych wysokiej wydajności jest skutkiem: 

a/ nadmiaru magnezu we krwi b/ niedoboru magnezu we krwi  

c/ brak witaminy C            d/ zatrucie azotanami  

 

27. Ochwat to choroba dotycząca: 

a/ rogów u bydła                b/ mięśni u świń             c/ kopyt u koni                    c/ pazurów u drobiu 

 

28. Ilość wody (l) potrzebna do wytworzenia 1 litra mleka: 

a/ 1 – 2                   b/ 4 – 5                         c/ 8 – 10           d/ 15 – 20  
 



29. Wskaż gatunek zwierząt, u którego najczęściej występuje zespól rozrodczo-oddechowy (PRRS):  

a/ kura                            b/ krowa mleczna                    c/ świnie                        d/ koń 

 

30. Ile kg mleka o zawartości 4%tłuszczu potrzeba do wyprodukowania 1 kg masła  

a/ 20,5                            b/ 62,5                         c/ 40,0                            d/ 12,5 

 

31. BactoScan to urządzenie, które służy do: 

a/ do badania mikrobiologicznej jakości mleka 

b/ badania pH żwacza  

c/ oceny mięsności tusz wieprzowych 

d/ oceny żywotności plemników 

 

32. Rasa kóz o największej wydajności mlecznej (kg za całą laktację): 

a/ saaneńska                 b/ burska              c/ alpejska                d/ rasa biała uszlachetniona 

 

33. Wskaż najmniejszy element żołądka krowy: 

a/ czepiec                            b/ żwacz                        c/ trawieniec                      d/ księgi 

 

34.Które z wymienionych witamin rozpuszczają się w wodzie: 

a/ A, D, E, K              b/ B1, B2, C, niacyna           c/ A, B1, C, K         d/ D, B12, cholina, K 

 

35. System NEL dotyczy wartościowania pasz dla: 

a/ krowy mleczne, opasy, owce 
b/ krowy mleczne, świnie, opasy 

c/ kury nieśne, opasy, konie 
d/świnie, cielęta, kozy 

 

36. Funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełni obecnie: 

a/ Henryk Kowalczyk     b/ Marek Sawicki        c/Krzysztof Jurgiel          d/ Jan Krzysztof Ardanowski 

 

37. Dojrzała komórka rozrodcza to: 

a/ chromosom  b/ genom                  c/ gameta  d/ gonada 

 

38. Nauka o zachowaniu się zwierząt to: 

a/ fizjologia                          b/ etologia              c/ kynologia                        d/ fenologia 

 

39. Mocznik paszowy stosowany w żywieniu bydła opasowego i mlecznego jest źródłem: 

a/ azotu    b/ witany B12 

c/wapnia                                             d/ kwasów tłuszczowych nasyconych 

 

40. System określany skrótem PMR oznacza metodę:  

a/ seksowania nasienia bydła                         b/ żywienia krów mlecznych 

c/ bezkrwawej kastracji tryków  d/ produkcji sianokiszonki 

 

41. Technologię GEDIS wykorzystuje się do: 

a/ seksowania nasienia.  b/ inseminacji loch 

c/ klasyfikacji tusz.          d/ kolczykowania świń. 

 

42. Do mierzenia wilgotności w budynku inwentarskim służy: 

a/ konimetr                  b/ psychrometr              c/planimetr                    d/ barometr 

 

43. Różnica fenotypu między płcią męską i żeńską określamy jako: 

a/ genotyp              b/ dymorfizm                      c/ fenotyp            d/ kariotyp 

 

44. Mesz i obrok to pasze stosowane w żywieniu: 

a/ kury       b/ krowy mlecznej                 c/ świni        d/ konia  

 

45.Wady zwrotne przy zakupie konia to: 

a/ dychawica  świszcząca                            b/ ślepota miesięczna 

c/ łykawość                                                  d/ wszystkie wymienione w pkt. a,b,c 



 

46. Jednostkami składowymi DNA i RNA są:  
a/ aminokwasy                     b/ nukleosomy                 c/ nukleotydy                    d/ nukleony 

 

47. Mleko od krowy po wycieleniu może być przeznaczone do skupu nie wcześniej niż: 

a/ po 12 godzinach             b/ po 3 dniach                c/ po 6 dniach                    d/ po 10 dniach 

 

48 W jakiej temperaturze nie należy przechowywać jaja wylęgowe kurze: 

a/ 17 – 20oC  b/ 5 – 10 oC                    c/10 – 12 oC  d/ - 2 do 0oC 
 

49. Który z wymienionych wskaźników wyraża poziom intensywności produkcji: 

a/ przelotowość        b/ ilość DJP na 100 ha UR         c/ średni stan roczny           d/ opłacalność 

 

50.Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez rolnika indywidualnego nie może być większe niż 

(ha użytków rolnych): 

a/ 50                                   b/ 100                             c/ 200                                      d/ 300 
 

51. Ile suchej masy (kg) pobierze krowa w 50 kg zielonki zawierającej 25% suchej masy: 
a/ 7,5                                      b/ 12,5               c/ 15                                       d/ 25 
 

52. Krupon to: 

a/ część skóry z grzbietu i boków zwierzęcia b/ ser pleśniowy z mleka owczego 

c/ skrystalizowany miód pszczeli                         d/ surowe mleko kozie 
 

53. W celu uniknięcia zatrucia mykotoksynaminie należy zwierzętom podawać:  

a/ spleśniałej kiszonki           b/ zmarzniętej kiszonki 

c/ zwiędniętej zielonki d/ skiełkowanych ziemniaków. 
 

54.  Solanina to substancja toksyczna występująca w: 

a/ burakach pastewnych   b/ otrębach pszennych        c/ zzieleniałych ziemniakach       d/ słomie żytniej

  

55. Transza to: 

a/ część kredytu wypłacana kredytobiorcy zgodnie z umową 

b/ ostatnia rata odsetek od udzielonego kredytu 

c/wadium wpłacone przy aukcji 

d/ weksel in blanco 
 

56. Sok żołądkowy składa się z: 

a/ woda 99%, kwas solny 0,5%, sole mineralne i enzymy 0,5% 

b/ woda 90%, kwas solny 5%, sole mineralne i enzymy  5% 

c/ woda 80%, kwas solny 10%, sole mineralne i enzymy 10% 

d/ woda 90%, sole mineralne 10% 

 

57. Flat-rate to system dotyczący: 
a/ inseminacji krów                  b/ inseminacji loch             c/ żywienia krów             d/ krzyżowania kur 
 

58. W gospodarstwach na obszarach szczególnie narażonych (OSN)  złożenie obornika na pryzmie 

bezpośrednio na gruncie: 

a/ dopuszcza się do 6 tyg.  

b/ dopuszcza się 12 tyg. 

c/ dopuszcza się 6 m-cy 

d/ zabrania się bezwzględnie 



 

59 System SEUROP dotyczy: 
a/ identyfikacji zwierząt hodowlanych                                      b/ klasyfikacji tusz zwierząt 

rzeźnych 

c/ identyfikacji gospodarstwa w krajach EU                             d/ znakowania jaj 

 

60. Osoba wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem firmy postawionej w stan 

upadłości to:  
a/ asesor                     b/ indykator                  c/ komornik                     d/ syndyk 

 
 
 


