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Blok weterynaria 

Test 

1. Badanie  USG to badanie: 

a) kliniczne          b) laboratoryjne       c) parametrów CTO           d) obrazowe 

2. Stetoskop, młoteczek, plezimetr to narzędzia potrzebne  w: 

a) stomatologii                                 c) badaniu klinicznym 

b) b) kardiologii                                d) okulistyce 

3. U kota możemy pobierać krew z żyły: 

a) usznej                                              c) odpiszczelowej przyśrodkowej 

b) odpromieniowej                                 d) b i c prawidłowe 

4. Test łzowy Schirmera służy do oceny: 

a) nawilżenia gałki ocznej                  c) pomiaru ciśnienia IOP 

b) uszkodzenia rogówki                     d) dna oka 

5. Barwienie oka fluoresceiną służy do oceny: 

a) nawilżenia gałki ocznej c) pomiaru ciśnienia IOP 

b) uszkodzenia rogówki d) dna oka 

6. Tonometria służy do oceny: 

a) nawilżenia gałki ocznej                    c) pomiaru ciśnienia IOP 

b) uszkodzenia rogówki                       d) dna oka 

7. Otodectes cynotis to: 

a)  bakteria         b) grzyb            c) wirus            d) pasożyt 

8. Otodectes cynotis bytuje w: 

a) oku               b) uchu            c) sierści           d) stawach 

9. Na zakażenie ww czynnikiem najbardziej narażone są: 

a)  psy          b) kocięta         c) maciory            d) prosięta 

10.  Pchle kociej Ctenocephalides  felis  mogą towarzyszyć: 

a) wyłysienia                            c) brak objawów 

b) strupy                                 d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 

11.  By zdiagnozować Demodex cati należy wykonać: 

a) badanie fizykalne                                    c) zeskrobiny skórne 

b) badanie woskowiny z ucha                       d) badanie moczu 

12. Klatki iniekcyjne służą do poskramiania: 

a) kotów               b) chomików             c) bydła              d) ptaków 

13.  Igły żółte to grubość: 

a) 1,2                     b) 40                    c) 25                  d) 0,9 



14. Droga podania leku doustna  to: 

a) per rectum            b) per os              c) i.v.               d) s.c. 

15. Przy ataku padaczkowym wlewki z Relsedu podajemy: 

a) per rectum         b) per os            c) i.v.             d) s.c. 

16. Paszport nie jest wystawiany dla: 

a) psa                  b) kota               c) chomika               d) fretki 

17. Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe w Polsce dla: 

a)  Kota           b) psa            c) królika                 d) bydła 

18. WW szczepienie wykonujemy najwcześniej po ukończeniu przez zwierzę: 

a)  roku życia      b) 6 miesięcy     c) 12 tygodniach życia      d) 6 tygodnia życia 

19. Niedojrzałe erytrocyty to: 

a) eozynofile     b) retykulocyty   c) bazofile    d) wszystkie odp prawidłowe 

20. Ciąże u psa w badaniu RTG możemy zdiagnozować po:: 

a) 21 dniu     b) 49 dniu     c) 30 dniu    d) nie wykonujemy RTG u ciężarnej suki 

21. WW czas jest związany: 

a) z rozwojem łożyska u płodów 

b) z rozwojem układu szkieletowego u płodów 

c) z powiększeniem powłok brzusznych suki 

d) wszystkie  odpowiedzi  są błędne 

22. Lampą Wooda diagnozujemy choroby: 

a) okulistyczne                                 c) dermatologiczne 

b) neurologiczne                               d) układu szkieletowo mięśniowego 

23. Test z użyciem przeźroczystej taśmy klejącej stosujemy w kierunku badania 

a) powierzchni skóry     b) ektopasożytów       c) oka        d) a i b prawidłowe 

24. Barwione rozmazy zawartości krost służą do badania: 

a) histopatologicznego                   c) morfologicznego 

b) cytologicznego                          d) wszystkie odpowiedzi błędne 

25. Kastracja  to usunięcie: 

a) macicy           b) listwy mlecznej           c) śledziony           d) jąder 

26. Nerw trójdzielny oceniamy : 

a) na głowie okolicy twarzowej 

b) na głowie okolicy potylicznej 

c) na kończynie piersiowej 

d) na kończynie miednicznej 

27. Poliuria to: 

a) zwiększenie oddawania moczu 

b) zmniejszenie oddawania moczu 

c) bolesne oddawania moczu 

d) bezmocz 

28. Leukocytoza to: 

a) podwyższona ilość WBC                       c) obniżona RBC 

b) obniżona WBC                                    d) podwyższona RBC 

29. Test Ortolaniego, test kompresyjny, test szufladowy stosujemy w : 

a) dermatologii         b) okulistyce           c) kardiologii             d) ortopedii 



30. Czas powrotu włośniczkowego: 

a) CTO            b) CRT           c) IOP         d) brak poprawnej odpowwiedzi 

31. Refraktometr służy do badania: 

a) ph krwi                          c) ciśnienia wewnątrzgałkowego 

b) ciśnienia krwi                  d) ciężaru właściwego moczu 

32. Do posiewu moczu nadają się próbki: 

a) pobrany materiał przez nakłucie pęcherza moczowego 

b) mocz oddany w sposób naturalny 

c) mocz pozyskany przez cewnikowanie 

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 

33. Do badania ogólnego moczu nadają się próbki: 

a) pobrany materiał przez nakłucie pęcherza moczowego 

b) mocz oddany w sposób naturalny 

c) mocz pozyskany przez cewnikowanie 

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 

34. Opatrunek kłosowy z szyna boczną ma zastosowanie przy unieruchomieniu stawu: 

a)  łokciowego       b) biodrowego       c) kolanowego       d) skokowego 

35. Opatrunek miękki ma zastosowanie: 

a) zmniejszenie obrzęków 

b) unieruchomienie złamanej kończyny 

c) unieruchomienie kończyny po zabiegu 

d) a i c odpowiedzi prawidłowe 

36. Otoskopia to badania , które jest pomocne przy diagnostyce chorób: 

a) układu szkieletowego      b) kanału słuchowego       c) oka        d) krwi 

37. Badanie obrazowe RTG jest pomocne przy diagnostyce chorób: 

a) układu szkieletowego       b) kanału słuchowego        c) oka       d) krwi 

38. Tonometria to badanie pomocne przy diagnostyce chorób: 

a) układu szkieletowego      b) kanału słuchowego       c) oka        d) krwi 

39. Prostata to : 

a) nadnercza       b)głowa trzustki        c) gruczoł krokowy    d) ogon trzustki 

40. Wskazaniem do pobrania krwi tętniczej jest ocena: 

a) funkcji oddechowej 

b) poziomu wysycenia tlenem krwi tętniczej 

c) równowagi kwasowo-zasadowej 

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 

41. Krew żylna na cytrynian sodu pobieramy do badań w kierunku: 

a) krzepliwości       b) poziomu glukozy     c) elektrolitów     d) biochemii 

42. Kiedy chcemy zbadać hematologie to krew pobieramy na probówkę z : 

a) EDTA         b) separator żelowy        c) heparynę litową      d) fluorek sodu 



43. Próba krzyżowa ma zastosowanie do określenia : 

a) liczby potomstwa 

b) terminu porodu 

c) zgodności serologicznej krwi dawcy i biorcy 

d) poziomu parametrów wątrobowych 

44. Rozmaz krwi jest potrzebny do oceny : 

a) krwinek białych                c) nieprawidłowości krwinek 

b) liczby płytek krwi              d) wszystkie odpowiedzi  prawidłowe 

45. Objawem reakcji anafilaktycznej nie jest: 

a) świąd       b) wymioty     c) obrzęk naczynioruchowy       d) rozkurcz oskrzeli 

46. Badanie pacjentów z objawami chorób jamy nosowej to: 

a) bronchoskopia      b) rynoskopia      c) waginoskopia       d) gastroskopia 

47. Do rynoskopii pacjent musi być: 

a) świadomy     b) ogolony    c) znieczulony ogólnie    d) znieczulony miejscowo 

48. Tracheostomie stosujemy przy niedrożności: 

a) górnych dróg oddechowych 

b) przewodu pokarmowego 

c) dolnych dróg moczowych 

d) kanalików łzowych 

49. Sondę doprzełykową zakładamy by wspomagać: 

a) oddychanie   b) żywienie długoterminowe    c) regurgitacje     d) wymioty 

50. Znieczulenie miejscowe nie wykonujemy: 

a) lidokaina         b)ketaminą           c) bupiwakainą           d) ropiwakainą 

51. Lekiem moczopędnym jest: 

a) amoksycylina        b) pimobendan      c) furosemid       d) cefalosporyna 

52. Do antybiotyków nie zaliczamy: 

a) tetracykliny        b) oksytocyny     c) cefalosporyny          d) penicyliny 

53. Preparaty immunologiczne to: 

a) krople do oczu  b)leki przeciwbólowe  c)szczepionki  d)wszystkie odp prawidłowe 

54. Lekiem hamującym laktacje jest: 

a) oksytocyna          b) kabergolina         c) ketamina         d) prednizolon 

55. Igła o grubości 1,2 jest koloru: 

a) niebieskiego          b) zielonego           c) żółtego           d) różowego 

56. Przy niedoczynności tarczycy stosujemy: 

a) lewamizol         b) maropitan        c) lewotyroksynet         d) lizozym 

57. Jeśli chcemy podnieść odporność stosujemy: 

a) prednizolon             b) maropitant        c) lewotyroskyne        d) lizozym 

58. Przy odwodnieniu stosujemy: 

a) szczepienia       b) płynoterapie     c) krople do oczu    d) wlewy doodbytnicze 

59. Laktuloze stosujemy przy : 

a) biegunkach           b) zaparciach         c) wymiotach        d) wzdęciach 

60. Maropitant stosujemy przy: 

a) biegunkach         b) zaparciach         c) wymiotach        d) wzdęciach 


