
Tematyka zajęć z produkcji rolniczej: 

1. Anatomia i fizjologia zwierząt gospodarczych. 

2. Wychów cieląt. 

3. Ocena mikrobiologiczna mleka.  

4. Rasy i typy użytkowe trzody chlewnej.  

5. Krzyżówki towarowe.  

6. Użytkowanie rozpłodowe świń.  

7. Wychów prosiąt.  

8. Rodzaje tuczu.  

9. Gatunki, typy użytkowe i rasy drobiu.  

10. Typy użytkowe i rasy koni.  

11. Organizacja produkcji zwierzęcej.  

12.Rodzaje, budowa, działanie i zastosowanie maszyn i narzędzi w produkcji zwierzęcej.  

13. Pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich.  

14. Potrzeby pokarmowe zwierząt gospodarskich.  

15. Pasze ekologiczne w żywieniu zwierząt.  

16. Zasady normowania i dawkowania pasz.  

  

Tematyka zajęć z prowadzenia produkcji rolnej: 

1. Podział według różnych kryteriów.  

2. Specyfika gospodarstwa rolnego jako podmiotu rynkowego. 

3. Makro- i mikrootoczenie gospodarstwa rolnego. 

4. Instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Organizacje producentów rolnych.  

5. Ogólna charakterystyka rynków rolnych. Charakterystyka wybranych rynków surowców  

     i produktów rolniczych. 

6. Wybrane przepisy Kodeksu pracy.  



7. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Przepisy o ochronie danych osobowych oraz 

      przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego.  

8. Wybrane zagadnienia prawa rolnego. 

9. Podatki i opłaty w rolnictwie.  

10. Ubezpieczenia społeczne i majątkowe w agrobiznesie.  

11. Obsługa bankowa agrobiznesu. Kredyty. 

12. Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym.  

13. Ustawa o rachunkowości.  

14. Rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa. Majątek podmiotów gospodarczych, 

      jego klasyfikacja i charakterystyka.  

15. Źródła pochodzenia majątku. 

  

Po przyswojeniu podanych zagadnień proszę rozwiązać testy oraz zadania praktyczne. Należy je 

rozpakować i rozwiązać a następnie przesłać na adres e-mail szkoły. 

  

 Halina Wiśniewska 

  

  

1. Ocenianie pomieszczeń inwentarskich pod względem zoohigienicznym, dobrostanu zwierząt 

     i wyposażenia w urządzenia techniczne. 

2. Wykonywanie prac związanych z żywieniem i utrzymaniem zwierząt. 

3. Dobieranie maszyn i urządzeń do prac w produkcji zwierzęcej. 

4. Organizowanie rozrodu zwierząt gospodarskich. 

5. Zorganizowanie doju krów. 

6. Ocena organoleptyczna mleka. 

7. Użytkowanie rekreacyjne koni. 

8. Przygotowywanie zwierząt do pokazów i sprzedaży. 



9. Prowadzenie sprzedaży zwierząt I produktów pochodzenia zwierzęcego. 

10. Opłacalność produkcji zwierzęcej. 

11.Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

      środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w produkcji zwierzęcej. 

12. Standardy bezpieczeństwa i ochrony pracy w Unii Europejskiej. 

13. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów. 

14. Cechy gospodarki rynkowej i zasady jej funkcjonowania. 

15. Podmioty gospodarki rynkowej. 

16. Przedsiębiorstwa działające w agrobiznesie. 

  

Po przyswojeniu podanych zagadnień proszę rozwiązać test nr 4 i test nr 5 oraz zadanie 

praktyczne. Należy je rozpakować i rozwiązać a następnie przesłać na adres e-mail szkoły. 

  

 Halina Wiśniewska 
 


