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Blok: Weterynaria

1. Badanie kliniczne to badanie:
a) specjalistyczne             b) laboratoryjne          c) podstawowe          d) analityczne

2. Na ogólne badanie składa się:
a) oglądanie           b) omawianie             c) opukiwanie          d) wszystkie prawidłowe

3. Umaszczenie, gdzie na całym ciele występują kilku kilkunasto centymetrowe plamy
jasne lub ciemne to:
a) myszate                  b) tarantowate             c) dropiate              d) dereszowate

4. Plamka pomiędzy nozdrzami u konia to:
a) chrapka                       b) strzałka                       c) kwiatek                  d) gwiazdka
5. Umaszczenie kończyny u konia, gdzie  jest białe znaczenie na przedniej części 

kopyta to:
a) koronka                     b)  pęcina                  c) piętka                     d) kołnierzyk
6. Koń posiada mleczne zęby:
a) do 5 roku życia               b) nie ma mlecznych           c) do 7 m.ż               d) do 30 m.ż
7. Krowa zmienia zęby z mlecznych na stałe po ukończeniu:
a) 1 roku życia                 b) 2 roku życia              c) 3 roku życia                d) 4 roku życia
8. U krowy wiek możemy rozpoznać po:
a) zębach      b) sierści, wadze     c) zębach, rogach    d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
9. Pies rodzi się:
a) z zębami stałymi        b) z zębami mlecznymi      c) bez zębów      d) z kłami mlecznymi
10. Chwyt nosowy stosujemy do poskramiania:
a) konia                              b) psa                                c) krowy                       d) kota
11. Kleszcze Michalika stosujemy do poskramiania:
a) świni                         b) kozy                          c) krowy                         d) psa
12. Dutka  stosowana jest do poskramiania:
a) psa, kota                           b) owcy, kozy                       c) krowy                           d) konia
13. Omacująć narządy możemy ocenić:
a) wielkość        b) konsystencje      c) ciepłotę       d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
14. Opukiwanie wykonujemy za pomocą:
a) młoteczka i plezimetru          b) stetoskopu         c) palca              d) a i c prawidłowe
15. Fizjologiczny odgłos opukiwanych płuc u dużych zwierząt jest:
a) bębenkowy           b) jawny         c) stłumiony           d) wszystkie odpowiedzi błędne



16. Do osłuchiwania stosuje się:
a) laryngoskop                   b) plezimetr                   c) stetoskop                  d) USG
17. Szybkość reakcji i stopień pobudliwości na bodźce zewnętrzne to:
a) konstytucja             b) temperament               c) kondycja                     d) budowa
18. Obniżona temperatura wewnętrzna jest przy:
a) gorączce          b) udarze słonecznym              c) śpiączce              d) chorobie zakaźnej
19. Tętno u ptaków mierzymy na :
a) tętnicy szczękowej     b) tętnicy twarzowej    c) tętnicy skrzydłowej     d) tętnicy udowej
20. Tętno u psa mierzymy na :
a) tętnicy szczękowej       b) tętnicy twarzowej      c) tętnicy ogonowej    d) tętnicy udowej
21. U świni tętna nie mierzymy  na  tętnicy:
a) udowej                      b) usznej                      c) udowej i usznej                     d) ogonowej
22. Gatunek predysponowany do morzysk to:
a) krowa                           b) koń                         c) koza                          d) kot
23. Gatunek, u którego występuje syndrom urologiczny kastratów to:
a) świnia                   b) koń                     c) koza                    d) kot
24. Zmiany anatomopatologiczne stwierdzamy podczas:
a) badania klinicznego      b) badania dodatkowego        c) badania sekcyjnego     d) RTG
25. Przebieg choroby może być:
a) ostry          b) przewlekły      c) subkliniczny       d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
26. Scoliosis  to  skrzywienie:
a) do góry                              b) do dołu                             c) boczne                 d) garb
27. Przy gorączce mamy:
a) podwyższoną ciepłotę wewnętrzną
b) obniżenie tętna

c)spowolnienie oddechów
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

28. Oliguria to:
a) zwiększenie oddawania moczu
b) zmniejszenie oddawania moczu

c) bolesne oddawania moczu
d) bezmocz

29. Mięsożerne mają pH moczu:
a) obojętne               b) kwaśne            c) zasadowe               d) nie jest badane
30. Leukocytoza to:
a) obniżenie WBC                                                         c) obniżenie RBC
b) zwiększona ilość WBC                                             d) zwiększona ilość RBC
31. Stan podgorączkowy to podwyższenie ciepła wewnętrznego o:
a) 0,2-0,5 oC                           b) 1,0 oC                     c) 1,5 oC                     d) powyżej 2 oC
32. Liczba oddechów na minutę u psa wynosi:
a) 14-24                       b) zależy od wielkości psa                    b) 30-60                    d) 8-16



33. Do dużych ras psów nie należy:
a) Dog niemiecki                  b) Alaskan malamut             c) Papilon              d) Dogo canario
34.Do kotów z krótką sierścią nie należy:
a) Bengalski                 b) Neva maskarada                  c) Syjamski                        d) Brytyjski
35. Do ras psów użytkowych nie należy:
a) owczarek niemiecki     b) cocker spaniel      c) jamnik    d) maltańczyk
36. Do psów z  grupy szpiców nie należy:
a) pomeranian                  b) samoyed              c) syberian husky              d) wyżeł włoski
37. Krew na morfologię pobieramy do probówki:
a) z fluorkiem sodu            b) EDTA              c) z heparną               d) z cytrynianem sodu
38. Krew na parametry dotyczące krzepliwości krwi  pobieramy do probówki:
a) z fluorkiem sodu            b) EDTA             c ) z heparyną             d) z cytrynianem sodu
39. Badanie przyżyciowe funkcjonowania narządu to:
a) wymaz                  b) histopatologia                 c) biochemia                 d) rozmaz
40. Badanie przyżyciowe to badanie:
a) USG      b) biochemiczne      c) morfologia krwi     d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
41. Badanie gdzie dowiadujemy się jakie  komórki występują, czy są zmienione , w 

jakiej ilości i  dzięki temu możemy postawić rokowanie, diagnozę:
a) histopatologiczne badanie       b) wymaz z antybiogramem          c) USG              d) RTG
42. Morfologia krwi to badanie pozwalające ocenić:
a) liczbę krwinek    
b) wielkość krwinek    

c) stan zapalny    
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

43. KG badamy:
a) pracę serca                 b) pracę nerek                c) włos                  d) mocz

44.  Do badania skóry nie należy badanie:
a) refraktomtria       b) bakteriologiczne      c) cytologiczne     d) w kierunku dermatofitów
45. Badanie  biochemiczne to badanie:
a) moczu                   b) kału                        c) krwi                              d) włosa
46. Fizjologiczne tętno u psa to:
a) 30-55                        b)  60                          c) 60-90-120                          d) 5-9
47. Tętno u psa zależy od:
a) stanu zdrowia       b) jego wielkości       c) rasy       d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

48. Szczepienie typu DHP jest dla:
a) kota                      b) psa                                 c) konia                      d) królika
49. Skrót w ww szczepionce „P'' jest od choroby:
a) nosówce         b) panleukopenii             c) parwowirozie             d) ch. Rubartha
50. Szczepienie przeciwko wściekliźnie jesy szczepienim obowiązkowym  w Polsce dla:
a) psów                     b) kotów                      c) lisów                            d) mięsożernych



51. Obowiązkowym szczepieniem u psów jest szczepienie przeciwko
a) parwowirozie                b) nosówce               c) wściekliźnie         d) coronawirozie
52. Obowiązkowemu szczepieniu podlegają psy po ukończeniu:
a) roku                      b) 6 miesięcy                    c) 12 tygodni                  d) 6 tygdoni
53. EEG to badanie:
a) pracy mózgu            b) zaburzenia rytmu serca        c) pracy nerek       d) krwi
54. Do badania kału metodą flotacji używamy:
a) probówek lub kolb     b) sitka      c) Fecalyzera     d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
55. Do wykonania rozmazu z krwi  używamy:

a) szkiełek podstawowych
b) barwników 

c) mikroskopu
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

56. Cystocenteza to pobieranie:
a) krwi                            b) wymazu                c) moczu                    d) treści żwacza
57. Igła grubości 1,2 jest koloru:
a) żółtego             b) pomarańczowego            c) niebieskiego              d) różowego
58. Igła najcieńsza to:
a) pomarańczowa                      b) zielona                      c) żółta                   d) różowa
59. Wenflon służy do:
a) cewnikowania             b) podawania płynów i.v.             c) szczepienia        d) czipowania
60. Leki podawane s.c. są podawane drogą:
a) dożylną              b) doustną               c) podskórną                    d) domięśniową


