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1. Badanie RTG to badanie: 
a) kliniczne                                           c) parametrów CTO 
b) laboratoryjne                                    d) obrazowe 
2. Skaler to narzędzie potrzebne  w: 
a) stomatologii                                                   c) badaniu klinicznym 
b) kardiologii                                                      d) okulistyce 
3. Odmiana  na nodze konia w formie białego wąskiego paska  obejmującego  nasadę 

kopyta nazywamy: 
a) skarpetką                                    c) pończoszką 
b) koronką                                       d) gwiazdką 
4. Maść kara to: 
a) żółtaworuda                                                c) brązowa 
b) czarna                                                        d) kremowa 
5. Umaszczenie merle to: 
a) jednokolorowe                                       c) dwukolorowe 
b) marmurkowe                                         d) dzicze 
6. Centralne siekacze u konia to: 
a) cęgi                                                            c) średniaki 
b) okrajki                                                        d) kły 
7. Podwyższonej ciepłoty wewnętrznej nie ma przy: 
a) śpiączce                                       c) chorobie zakaźnej  
b) gorączce                                      d) udarze słonecznym 
8. Jaka powinna być ilość oddechów na minutę u psa: 
a) 5                                                         c) 30 
b) 90                                                       d) zależy od wielkości  
9. EKG to badanie pracy: 
a) mózgu                                           c) serca 
b) mięśni                                           d) nerek 
10. FIP to choroba wirusowa: 
a) psów                                                 c) owiec 
b) koni                                                  d) kotów 
11. Ww chorobę wywołuje: 
a) adenowirus                                                    c) coronawirus 
b)  herpeswirus                                                  d) kaliciwirus 
12. Zakładanie dutki to sposób poskramiania: 
a) kotów                                             c)  koni 
b) psów                                              d) gryzoni 
13. Torby iniekcyjne służą do poskramiania: 
a) koni                                                c) owiec 
b) kotów                                             d) świń 
14. Igły różowe to grubość: 
a) 1,2 mm                                         c) 25 mm 
b) 40  mm                                         d) 0,9 mm 
15. Oznaczenie na igłach 0,8 x 15 oznacza 
a) długość, średnice                                    c) grubość, długość 
b) średnice, szerokość                                d) ostrość, grubość 
16. Do opukiwania stosuje się: 
a) laryngoskop                                             c) stetoskop 
b) plezimetr                                                  d) USG 

 



17. Wenflon służy do podania: 
a) s.c.                                      c) per os 
b) i.m                                       d) i.v. 
18. W badaniu poubojowym dobrostan drobiu oceniamy na podstawie oceny: 
a) dzioba                                               c) masy ciała 
b) przewodu pokarmowego                   d) łap 
19. Jaki gatunek najgorzej znosi stres: 
a) brojler kurzy                                        c) kot 
b) pies                                                     d) koń 
20. U trzody chlewnej ciążą trwa: 
a) 4 miesiące 4 tygodnie 4 dni                               c) 150 dni        
b) 3 miesiące  3 tygodnie 3 dni                              d) 85 dni 
21. Ciąże u psa diagnozujemy po kryciu: 
a) 45 dni                                        c) 7 dni 
b) 14 dni                                        d) 21 dni 
22. WBC to: 
a) erytrocyty                                                        c) leukocyty 
b) płytki krwi                                                        d) hematokryt 
23. Anemie możemy zdiagnozować oceniając: 
a) hematokryt                                            c) erytocyty 
b) hemoglobinę                                         d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 
24. Do rasy myśliwskiej psów nie należy: 
a) ogar polski                                                 c) jamnik  
b) gończy polski                                             d) owczarek podhalański 
25. Szczepienie obowiązkowe przeciwko  wściekliźnie dotyczy: 
a) psów                                           c) mięsożernych 
b) kotów                                          d) wszystkie prawidłowe 
26. Mastektomia  to usunięcie: 
a) macicy                                                     c) śledziony 
b) listwy mlecznej                                        d) jąder 
27. Wilcze pazury mogą występować: 
a) u psów                                                         c) w obu kończynach 
b) w kończynie miednicznej                             d ) wszystkie prawidłowe 
28. Anuria to: 
a) zwiększenie oddawania moczu 
b) zmniejszenie oddawania moczu 
c) bolesne oddawania moczu 
d) bezmocz 
29. Leukopenia to: 
a) podwyższona ilość WBC                                       c) obniżona RBC 
b) obniżona WBC                                                      d) podwyższona RBC 
30. Do gryzoni nie zaliczamy: 
a) chomików                                                   c) królików 
b) szynszyli                                                    d) świnek morskich 
31. Kawia domowa to potocznie: 
a) chomik                                               c) świnka morska 
b) świnia                                                d) krowa 
32. Do ras miniaturowych psów nie należy: 
a) yorkshire terrier                                           c) papilon 
b) pomeranian                                                 d) chart afgański 
33. Koty z krótką sierścią to: 
a) MCO                                          c) bengalskie 
b) perskie                                       d) norweskie 

 
 



34. Krew na badanie  glukozy pobieramy na probówki z: 
a) z heparyną                                         c) z fluorkiem sodu 
b) EDTA                                                 d) z cytrynianem sodu 
35. Krew  na badanie  układu krzepnięcia pobieramy na probówkę: 
a) z heparyną                                                 c) z fluorkiem sodu 
b) z EDTA                                                      d) z cytrynianem sodu 
36. W kierunku włośnicy badamy mięso: 
a) świni, dzika                                          c) królika 
b) bydła                                                    d) wszystkie prawidłowe 
37. W kierunku BSE próbki pobieramy od: 
a) trzody chlewnej                                               c) królika 
b) bydła                                                               d) wszystkie prawidłowe 
38. Zakaz obcinania u psów nie obowiązuje: 
a) uszu                                                             c) pazurków  
b) ogonów                                                        d) wszystkie prawidłowe 
39. By ocenić florę bakteryjną zasiedlająca np. skórę powinno się pobrać: 
a) rozmaz                                                 c) wymaz 
b) wyciek hp                                             d) zeskrobinę 
40. By ocenić obecność pasożytów np. nużeńca powinno się pobrać: 
a) rozmaz                                                  c) wymaz 
b) krew                                                      d) zeskrobinę 
41. Pasożytem krwi diagnozowanym rozmazem jest: 
a) świerzbowiec                                         c) mikrofilaria 
b) nużeniec                                                d) cheyletiella 
42. Duże psy np. owczarek niemiecki to rasa predysponowana do: 
a) dysplazji stawów biodrowych                           c) skórzaka oka 
b) spondylozy kręgosłupa                                    d) boreliozy 
43. Do szczepienia przeciwko wściekliźnie dla: psa 30 kg , kozy 60 kg i kota 5 kg stosuje 

się następującą dawkę (odpowiednio)  
a) 1 ml, 1 ml, 1ml 
b) 1 ml, 3 ml , 0,5 ml 
c) zależy od wieku ww zwierząt 
d) 0,5 ml, 0,5 ml , 0,5 ml 
44. Przy podejrzeniu  FLUTD u kota badamy: 
a) kał                               c) mocz  
b) krew                            d) skórę 
45. Przy podejrzeniu giardiozy u mięsożernych badamy: 
a) kał                                                       c) mocz 
b) krew                                                    d) skórę 
46. Przy podejrzeniu babeszjozy u psa badamy: 
a) kał                                            c) mocz 
b) krew                                         d) skórę 
47. Pyometra to choroba: 
a) samców                                          c) niezależne od płci 
b) samic                                              d) młodych zwierząt 
48. Postać spot on preparatów to: 
a) tabletka                                        c) obroża 
b) czopek                                         d) zakraplacz na skórę 
49. Fipronil to substancja czynna preparatu działającego na : 
a) bakterie                                                c) ektopasożyty 
b) endopasożyty                                      d) wirusy 
50. Alizin to preparat , gdzie stosuje się 0,33 ml/kg, dla psa o masie 32 kg należy podać: 
a) 3,2 ml                                              c) 11 ml 
b) 10,56 ml                                          d) 6,4 ml 

 



51. CPV to: 
a) bakteria                                 c) grzyb 
b) wirus                                     d) żadna prawdiłowa 
52. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy, białaczki podlegają: 
a) trzoda chlewna                                     c) bydło 
b) mięsożerne                                          d) zwierzęta futerkowe 
53. Badanie w kierunku Aujeszkiego podlegają: 
a) trzoda chlewna                                              c) bydło 
b) mięsożerne                                                   d) zwierzęta futerkowe 
54. Do zwierząt futerkowych nie zaliczamy: 
a) nutrii                                           c) królików 
b) kotów                                         d) szynszyli 
55. Do wykonania  cytologii z kanału słuchowego potrzebujemy: 
a) szczoteczki                                                   c) szkiełka 
b) barwników                                                    d) wszystkie prawidłowe 
56. Cystocenteza to pobieranie: 
a) krwi                                                c) moczu 
b) wymazu                                         d) treści żwacza 
57. Igła koloru żółtego jest grubości: 
a) 1,2 mm                                            c) 0,9 mm 
b) 1,1 mm                                            d) 0,8 mm 
58. Igła najgrubsza to: 
a) pomarańczowa                         c) żółta 
b) zielona                                     d) różowa 
59. Kaniula służy do: 
a) cewnikowania                                                  c) szczepienia 
b) podawania płynów i.v.                                     d) czipowania 
60. Leki podawane i.m są podawane drogą: 
a) dożylną                                       c) podskórną 
b) dosustną                                     d) domięścniową 
 


