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Blok Produkcja zwierzęca - Test

1. Nefron to element budowy:
a/ nerek            b/ wątroby
c/ nerwów d/ mózgu

2. Wosk z wełny owczej to:
a/ lecytyna                     b/ keratyna
c /lanolina                           d/ pierzga

3.Najmniejszy procentowy udział w żołądku dorosłej krowy ma:
a/ księgi                       b/ trawieniec
c/ czepiec                      d/ żwacz

4.Który z wymienionych kwasów tłuszczowych należy do nienasyconych:
a/ linolenowy b/ masłowy
c/ palmitynowy d/ stearynowy

5. Największy producent jaj na świecie to:
a/ Rosja b/ Chiny
c/ USA d/ Indie

6. Który organ nie występuje u kury:
a/ trawieniec b/ żołądek mięśniowy (mielec)
c/ jelito czcze             d/ jelita ślepe 

7.W trakcie prawidłowego procesu kiszenia zielonki z kukurydzy powstają:
a/ kwas mlekowy i octowy b/ kwas octowy i mrówkowy
c/ kwas mlekowy i masłowy             d/ kwas mrówkowy i masłowy

8.Najwięcejkręgów szyjnych występuje u:
a/ gęś                         b/ kaczka
c/ indyk d/ kura nieśna

9. Masa 1m3 wynosząca około 60 kg jest charakterystyczna dla:
a/ kiszonki z kukurydzy             b/ ziemniaków świeżych
c/ ziarna pszenicy             d/ siana łąkowego

10. Charakterystyczna pozycja szpagatu u ptaków wskazuje na chorobę:
a/ Aujeszky'ego b/ salmonellozę
c/Mareka                       d/ pasterelozę

11.Wskaż nieodnawialne źródło energii: 
a/ wiatr b/ słońce 
c/gaz ziemny                                     d/ biomasa

12. Mocznik paszowy stosowany w żywieniu krów mlecznych i opasów jest źródłem:
a/ tłuszczu                                   b/ azotu
c/ fosforu                                d/ skrobi

13. Rasa bydła Hereford pochodzi:



a/ Zachodniej Anglii                     b/ USA
c/ Australii                                  d/Niemiec

14. Brojlery kurze w gospodarstwach ekologicznych powinny być odchowywane przez co 
najmniej: (dni)
a/ 35                         b/ 81
c/ 42                                      d/ 28

15. Które z wymienionych pierwiastków zalicza się do mikroelementów:
a/ K b/ Ca
c/ Na d/ Mn

16. Efekt cieplarniany jest głównie skutkiem nagromadzenia się w atmosferze :
a/ N2 b/ CO2

c/ O2 d/ NH3

17. Inokulanty są stosowane do:
a/ kiszenia pasz b/ wykrywania mastitis
c/ usuwania rogów u cieląt     d/ zasilania prosiąt w żelazo

18. Która z wymienionych pasz dla kurcząt brojlerów zawiera w 1kg najmniej białka ogólnego:
a/ śruta poekstrakcyjna sojowa b/ ziarno pszenicy
c/ ziarno kukurydzy                                   d/ nasiona grochu

19. Heterozygota jest zygotą, w której występują:
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. System określany skrótem TMR oznacza metodę:
a/ żywienia krów mlecznych b/ seksowania nasienia buhajów 
c/ bezkrwawej kastracji tryków d/ produkcji sianokiszonki

21. Choroba wywołująca stany zapalne w narządach rodnych koni to:
a/ gruda            b/ morzysko
c/ otręt                                   d/ ochwat

22. Która z pasz nie może być surowcem w mieszankach paszowych dla drobiu rzeźnego:
a/ makuch rzepakowy                          b/ śruta z nasion bobiku
c/ ziarno owsa nagiego                         d/ mączka mięsna

23.Jajo od kur z chowu wolno wybiegowego oznaczone jest cyfrą:
a/ 0 b/ 2
c/ 1             d/ 3

24. Denaturacja to proces prowadzący do utraty aktywności biologicznej:
a/ białek                        b/ cukrów prostych
c/ tłuszczów                                    d/ makroelementów

25. W jakim produkcie jest najwięcej mioglobiny:
a/ mięsie wołowym b/ mięsie drobiowym
c/ mleku owczym                        d/ jaju kaczym



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/ 150                                                     b/ 3000
c/ 1500                                         d/ 500

28. Dwa jelita ślepe występują u: 
a/ cieląt                                      b/ kury
c/ koni                                                  d/ świni

29. Który szkodnik magazynowy pasz należy do pajęczaków:
a/ rozkruszek mączny                               b/ mól ziarniak
c/ wołek zbożowy                                          d/ trojszyk ulec

30. Roczna dawka obornika na 1 ha nie może przekroczyć (ton):
a/ 35                                    b/ 25
c/ 30                                    d/ 10

31. Hybryda mieszańcowa firmy PIC dotyczy:
a/ kur                                  b/ świń
c/ indyków                            d/ kaczek

32. Która z wymienionych ryb nie dostarcza surowca do produkcji kawioru:
a/ jesiotr                                b/ łosoś
c/ karp                             d/ dorsz atlantycki

33. Krzyżowanie mające na celu uzyskanie heterozji mieszańców pod względem cech użytkowych
określa się jako:
a/ twórcze                                       b/ towarowe
c/uszlachetniające                           d/ wypierające

34.Magnum występuje w:
a/ wymieniu krowy b/ jądrach buhaja 
c/ jajowodzie kury             d/ jelicie cienkim

35. 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

36. Najdłuższa ciąża występuje u:
a/ lochy                        b/ klaczy
c/ krowy                                             d/ owcy

37. Umaszczenie koni określane jako maść cisawa to inaczej maść:
a/ kara                  b/ kasztanowata
c/ gniada                         d/ bułana

38. Która z ras kur nie jest wykorzystywana do chowu ekologicznego:
a/ Leghorn                                    b/ Rhode Island Red (karmazyn)
c/ Żółtonóżka kuropatwiana             d/ Araucana

39. Dziki karp to:



a/ sazan                                    b/ amur        
c/ boleń                        d/ karaś

40. Najwolniejszym chodem konia jest:
a/ galop                      b/ cwał
c/ stęp             d/kłus

41. Skutkiem tężyczki pastwiskowej u krów to: 
a/ nadmiar Mg we krwi                          b/ niedobór Mg we krwi
b/ wzdęcie żwacza                          d/zatrucie azotanami 

42. Obecność prionów w mózgu i centralnym układzie nerwowym krowy wskazuje na:
a/ mastitis                                     b/pryszczyca
c/ gąbczasta encefalopatia              d/ bruceloza

43. Do pasz treściwych zaliczamy:
a/ nasiona grochu i ziarno kukurydzy b/ kiszonka  z traw i ziarno jęczmienia
c/ ziarno pszenicy i burak pastewny d/ śruta poekstrakcyjna rzepakowa i sianokiszonka

44. Przyrząd do zbadania wilgotności w budynku inwentarskim to:
a/ psychrometr                     b/ planimetr
c/ barometr                                d/ konimetr

45. Metoda HTST dotyczy:
a/ utrwalania mleka                        b/ usuwania rogów 
c/ znakowania koni             d/ kiszenia pasz

46. Włosień spiralny i tasiemiec uzbrojony wywołują u zwierząt choroby:
a/ wirusowe           b/ bakteryjne               c/ pasożytnicze            d/ zakaźne

47. Genotyp to pojęcie, które oznacza:
a/ zespół genów danego osobnika                            b/ komórki jajowe i plemniki
c/ wygład zewnętrzny osobnika                                 d/ zapłodniona komórka rozrodcza

48. Jaki jest dopuszczalny poziom mocznika w mleku świeżym (mg/l) przy zawartości białka 3,20-
3,60%
a/ 50-100                  b/ 150-300              c/220-250               d/100-150

49. W którym kraju jest największa produkcja mięsa kaczego:
a/ Francja                    b/Polska                    c/Węgry                        d/ Niemcy

50. Zdolność zwierzęcia do przekazywania określonej cechy na potomstwo to:
a/ wartość użytkowa                     b/ płodność
c/ plenność                                 d/ wartość hodowlana

51. Młoda, nierozwinięta płciowo kura,  której usunięto jajniki, tuczona w określony sposób na 
delikatne i kruche mięso to:
a/ pularda                          b/ brojler                        c/ giemza                       c/ kapłon

52. Najkrótszy okres wylęgu jaj występuje u:
a/ kaczek                             b/ gęsi                        c/ kur                                  d/ indyków

53. Które z roślin są najmniej pożądane w poroście pastwiskowym dla krów mlecznych:
a/ mniszek lekarski i kostrzewa łąkowa                                b/ sity i turzyce
c/ tymotka łąkowa i groszek żółty                                         d/ koniczyna biała i życica wielokwiatowa



              
54.  Który produkt jest najbardziej higroskopijny:
a/ miód                        b/ mleko                       c/ mięso                           d/jaja

55. Wskaż wzór czadu:
a/ CO                      b/ NH3                                    c/ CH4                           d/ H2S

56. Inflacja to:
a/ wzrost wartości pieniądza                            b/ stały wzrost poziomu cen w gospodarce
c/ zmiany kursu walut                                       d/ spadek produkcji rynkowej 

57. W mięsie nie występuje:
a/ aktyna                   b/ miozyna            c/ błona witelinowa             d/ mioglobina

58. Europejska Jednostka Wielkości (ESU) wyraża:
a/ powierzchnię gospodarstwa               b/ ilość plonów uzyskanych z 1 ha
c/ dochodowość  gospodarstwa             d/ zadłużenie

59. Formą zasilania polskich jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa:
a/ subwencja                  b/ subskrypcja                 c/ giełda                          d/ dumping

60. Dokumenty publikowane przez Komisję Europejską w celu stymulowania dyskusji lub 
konsultacji na określone tematy na poziomie europejskim:
a/ zielone księgi              b/ dyrektywy               c/ traktaty                            d/ konkluzje


