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PYTANIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH NA KIERUNKU ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

EGZAMIN DYPLOMOWY 2020/2021 

 

1. Regulacja układowa homeostazy organizmu. 

2. Fizjologiczne funkcje ciśnienia osmotycznego i onkotycznego w  organizmie zwierząt. 

3. Metody różnicowania bakterii. 

4. Wymienić rodzaje tkanek roślinnych i przedstawić ich funkcje.  

5. Scharakteryzować rośliny jednoliścienne i dwuliścienne. 

6. Przedstawić budowę kwiatów i ich rodzaje u roślin okrytonasiennych.  

7. Omów czynniki wpływające na intensywność transpiracji. 

8. Omów system transportujący asymilaty w roślinie. 

9. Przedstaw formowanie gradientu protonowego w procesie fotosyntezy. 

10. Jakie są główne kierunki hodowli roślin uprawnych? 

11. Na czym polega selekcja masowa w hodowli roślin? 

12. Temperatura jako czynnik siedliska. 

13. Woda jako czynnik siedliska.  

14. Gleba jako czynnik siedliska.  

15. Cel uprawy roli.  

16. Ogólna definicja oraz typy roślinnych zbiorowisk trawiastych.  

17. Scharakteryzuj od czego zależy wielkość plonowania (produktywność) łąk. 

18. Przyczyny występowania roślin niepożądanych (chwastów) na łące i sposoby ich 

zwalczania. 

19. Rola i znaczenie próchnicy glebowej. 

20. Omówić budowę profilu glebowego na dowolnym przykładzie. 

21. Właściwości sorpcyjne gleby: znaczenie praktyczne. 

22. Czynniki regulujące gospodarkę wodną roślin. 

23. Bilans wodny roślin. 

24. Czynniki kształtujące plonowanie roślin. 

25. Omówić etapy pobierania składników pokarmowych przez rośliny. 
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26. Podział nawozów naturalnych. Scharakteryzować jeden z nich. 

27. Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ)? 

28. Na czym opiera się Polski Indeks Biotyczny (BMWP-PL) i co monitoruje? 

29. Jaką grupę organizmów wykorzystujemy w biomonitoringu do określenia stężenia ditlenku 

siarki w powietrzu? 

30. Introdukcje i zagrożenia z nimi związane. 

31. Strategie rozmnażania i dyspersji u roślin. 

32. Antropopresja i jej wpływ na bioróżnorodność  

33. Znaczenie reakcji jonowymiennych gleb uprawowych w odpowiedzi na nawożenie 

mineralne. 

34. Charakterystyka pierwotnych i wtórnych zanieczyszczeń atmosfery na przykładzie 

tlenków siarki i azotu. 

35. Scharakteryzuj rolę metody agrotechnicznej w zwalczaniu szkodników roślin uprawnych 

36. Jakie znasz mechanizmy odporności roślin na szkodniki, wymień i zdefiniuj. 

37. Na czym polega ochrona biologiczna roślin przed szkodnikami. 

38. Gospodarcze i społeczne znaczenie produkcji zwierzęcej. 

39. Zwierzęta gospodarskie i ich rola we współczesnym świecie. 


