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1. Badanie  wszystkich narządów występujących w danej okolicy ciała to : 

a) badanie  układowe 

b) badanie topograficzne 

c) omacywanie 

d) opukiwanie 

2. Nauka o pasożytach to: 

a) parazytologia                                 c) endokrynologia 

b) b) patofizjologia                             d) histologia 

3. Laryngoskopem wykonujemy badanie: 

a)  oczu              b) serca             c) gardła       d) przewodów słuchowych zewnętrznych 

4. Stetoskopem oceniamy pracę: 

a) oczu              b) serca            c) uszu    d      ) mięśni 

5. Badania dodatkowe to inaczej: 

a) analityczne                                 c ) instrumentalne 

b) laboratoryjne                              d) wszystkie odpowiedzi  prawidłowe 

6. Koń o brązowej sierści z grzywą i ogonem czarnym to umaszczenie: 

a)  kary                              c) kasztanowy                        b) gniady                    d) izabelowaty 

7. Liczba zębów u ogiera i klaczy 

a) 40, 36                   b)  36, 40                       c) 42, 28                d) 28, 42 

8. Pies ma … zębów  mlecznych i … zębów stałych: 

a)  42, 28                       b) 28 , 42                     c) 40,36                  d) 36, 40 

9. Testem diagnostycznym do wykrycia  wszołów, cheyetelli jest: 

a) cytologia                                    c) test z przylepcem 

b)  posiew                                      d) a i b prawidłowe 

10. Podwyższona temperatura  nie towarzyszy: 

a) udarowi słonecznemu                b)  chorobom zakaźnym           c) gorączce         d) śpiączce 

11. U świni tętno badamy na tętnicy: 

a) a) ogonowej                 b) udowej              c) usznej                     d) b i c prawidłowe 

12. Przy badaniu tętna oceniamy: 

a)  częstość            b) rytm             c) jakość           d) wszystkie odpowiedzi  prawidłowe 

13. Błony śluzowe badamy zaczynając od : 

a) bł śluzowej nosa                                 c) bł śluzowej jamy ustnej 

b) b) spojówki                                         d) bł śluzowej napletka czy pochwy 

14. Igły zielone to grubość: 

a) a) 1,2                        c) 25 

b) b) 40                         d) 0,9 



15. Węzły chłonne namacalne u psa to: 

a) żuchwowe                                           c) pachowe 

b) podkolanowe                                     d) a i b prawidłowe 

16. Szczepienie w Polsce przeciwko wściekliźnie obowiązuje psy po skończonym: 

a)  roku                  b) pół roku                   c) 12 tygodniach                        d) 2 latach 

17. Zwiększony połysk sierści może być  efektem: 

a)  łupieżu               b) łojotoku                c) przebarwień                    d) suchości skóry 

18. Alopetio to: 

a) a) wyłysienie                                       c) nadmierny wzrost włosa 

b) przerzedzenie włosa                          d) b i c prawidłowe 

19. Zmiany kształtu kopyt/racic mogą występować wskutek: 

a) a) złej pielęgnacji                                    c) zaburzeń przemiany materii 

b) b)przewlekłego ochwatu                      d) a,b i c odpowiedzi prawidłowe 

20. U zdrowych psów czas na całkowite zróżnicowanie naskórka wynosi: 

a) 30-35 dni                   b) 20-21 dni                    c) 14 dni                  d) 49 dni 

21. Trombocytoza to: 

a) podwyższona ilość płytek 

b) obniżona ilość płytek 

c) podwyższona ilość leukocytów 

d) obniżona ilość leukocytów 

22. Bezmocz to: 

a)  anuria                    b) poliuria                    c) stranguria                      d) oliguria 

23. Nieprawidłowe rogowacenie to: 

a)  hyperkeratosis                  b) hipokeratosis               c) parakeratosis             d) dyskeratosis 

24. Barwa skóry zależna jest od: 

a) kurkuminy                  b) chlorofilu                c) karotenoidów                      d) melaniny 

25. Mięsożerne pocą się przez: 

a) okolice oczu                    b) opuszki na łapach                  c) uda               d) ogon 

26. Skóra może mieć zapach zjełczałego tłuszczu przy: 

a)  mocznicy                   b) malasseziozy                       c) łojotoku                d) b i c prawidłlowe 

27.  Miernikiem  stopnia  odwodnienia jest : 

a) zwiększona c.w.                                  c) zmniejszona elastyczność skóry 

b) zmniejszona c.w.                                 d) zwiększona elastyczność skóry 

28. U kóz, bydła i koni elastyczność skóry sprawdzamy: 

a) na górnej powiece               b) z boku szyi             c) na racicy         d) na ścianie klatki piersiowej 

29. Obrzęk nacczynioruchowy występuje wskutek: 

a) reakcji nadwrażliwości        b) infekcji bakteryjnej         c)oparzenia      d) urazu mechanicznego 

30. Reakcja nadwrażliwości może wystąpić: 

a) po użądleniach owadów                       c) po lekach 

b) po transfuzji                                            d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 



31. Cechą obrzęku zapalnego nie jest: 

a) a)gorący           b)  bolesny         c) konsystencja fluktująca          d) konsystencja ciastowata 

32. Cechą odmy nie jest: 

a) konsystencja poduszkowata 

b) przy ucisku odgłos trzeszczenia 

c) przy opukiwaniu odgłos bębenkowy 

d) konsystencja tęga, oporna 

33. Do wykwitów pierwotnych skóry nie należy: 

a)   guz                       b)  otarcie                   c) pęcherz                d)krosta 

34. Przy cukrzycy kontrolujemy w moczu poziom: 

a) a) glukozy                                           c) bilirubiny 

b) b) ciał ketonowych                           d) a i b prawidłowe 

35. Kał pcheł przy kontakcie z wodą ma kolor: 

a)  czarny                          b) zielony                          c) czerwony                          d) żółty 

36. Do krwiopijnych pasożytów należą: 

a) kleszcze              b) wszy                  c) wszoły                   d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 

37. Wektorem groźnych chorób zakaźnych są : 

a)  wszy              b) świerzb               c) kleszcze               d) wszystkie odpowiedzi  prawidłowe 

38. Kleszcze mogą przenosić: 

a) erlichiozę        b) babeszjozę          c) anaplazmozę            d) wszystkie odpowiedzi  prawdiłowe 

39. Wykrwawianie trzody chlewnej występuje wskutek wkłucia się w naczynia krwionośne: 

a) na głowie 

b) 3-10 cm przed mostkiem na szyi 

c) w pachwinie 1-4 cm w głąb kończyny 

d) w serce

40. W ubojni  woda w sterylizatorach powinna mieć min: 

a)  45 oC                     b) 62 oC                      c) 82 oC                    d) 102 o C 

41. Zabieg w celu usunięcia pozostałości szczeciny to: 

a) opalanie                b) nagrzewanie                    c) depilacja                    d) golenie 

42. Obróbka głowy trzody chlewnej polega na  wycięciu 

a)  gałek ocznych                                         c) języka 

b) ucha środkowego                                  d) a i b prawidłowe 

43. Otwieranie jamy brzusznej wzdłuż linii białej w uboju nazywamy : 

a) laparoskopią zwiadowczą                         c) badaniem 

b) wytrzewianiem                                          d) wszystkie odpowiedzi  błędne 

44. Skala SEUROP służy do oceny: 

a) mięsności i klasyfikacji tusz           b) zawartości tłuszczu          c) wagi               d) kaloryczności   

45. Po uboju półtusze wychładzamy do temperatury: 

a)  4 oC                           b) 7 oC                           c) 12 oC                 d) 18 oC 

46. Zwierzęta, które doznały urazu w transporcie na ubój poddaje się: 

a) utylizacji                                                           c) eutanazji 

b) niezwłocznie ubojowi                                    d) brak prawidłowej odpowiedzi 



47. Zwierząt przed ogłuszaniem  lub uśmiercaniem nie podwiesza się , z wyjątkiem: 

a)  drobiu                   b) kóz              c) cieląt                 d) drobiu i królików 

48.  U bydła wykrwawianie musi nastąpić po ogłuszeniu , w czasie nie dłuższym niż: 

a)  60 sek                          b) 30 sek                     c) 20 sek                d) 15 sek 

49. U świń wykrwawianie w pozycji wiszącej musi nastąpić po ogłuszeniu w czasie nie dłuższym niż: 

a) 60 sek                        b) 30 sek                       c) 20 sek                     d) 15 sek 

50. Cystocenteza to pobieranie: 

a)  krwi                         b) moczu                          c) nasienia                     d) wymazu 

51. Kaniula służy do: 

a) cewnikowania                                     c) szczepienia 

b) podawania płynów i.v.                       d) czipowania 

52. Leki podawane i.m są podawane drogą: 

a)  dożylną                                        c) podskórną 

b) b) dosustną                                     d) domięścniową 

53. Fipronil to substancja czynna preparatu działającego na : 

a)  bakterie                                     c) ektopasożyty 

b) endopasożyty                                d) wirusy 

54. Postać spot on preparatów to: 

a)  tabletka                      b) czopek                 c) obroża                     d) zakraplacz na skórę 

55. Przy podejrzeniu babeszjozy u psa badamy: 

a)  kał                                b) krew                         c) mocz                      d) skórę 

56. Przy podejrzeniu  SUK u kota badamy: 

a) kał                               b) krew                            c) mocz                   d) skórę 

57. Do szczepienia przeciwko wściekliźnie przyprowadzono psa o masie 30 kg , psa o masie 1 kg i kota o masie 

5 kg - odpowiednio jaką ilością szczepionki szczepimy zwierzęta: 

a) 1 ml, 1 ml, 1ml 

b) 3 ml, 0,1 ml , 0,5 ml 

c) zależy od wieku ww zwierząt 

d) 0,5 ml, 0,5 ml , 0,5 ml 

58. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy, białaczki podlegają: 

a) trzoda chlewna                             c) bydło 

b) b) mięsożerne                                 d) zwierzęta futerkowe 

59. CPV to : 

a) Bacteria                                   c) grzyb 

b) b) wirus                                 d) żadna prawdiłowa 

60. W kierunku BSE próbki pobieramy od: 

a)  trzody chlewnej                                    c) królika 

b) bydła                                                       d) wszystkie prawidłowe 


