
XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje centralne - 2015
Blok: Produkcja zwierzęca

1. Największym producentem mięsa drobiowego w europie jest obecnie:
a/ Francja b/ Niemcy
c/ Polska d/ Włochy 

2. Pogłowie bydła w Polsce wynosi ostatnio około (sztuk):
a/ 2600 tys. b/ 26,0 mln.
c/  5700 tys.  d/  9200 tys.

3. Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego w Polsce za 2014 rok wynosiła około (zł/kg):
a/ 4 b/ 5
c/ 6 d/ 8

4. W Polsce rasa Hereford jest określana kodem:
a / HR b/ HP
c/ HH d/ HO

5. Wczesne stadium zarodka, następujące po stadium moruli to:
a/ blastocyt b/ blastula
c/ blastomer d/ centromer

6. Zewnętrzna błona płodowa to:
a/ owodnia b/ omocznia
c/ kosmówka d/ pęcherzyk żółtkowy

7. Wskutek  zapłodnienia u klaczy powstaje:
a/ komórka jajowa b/ zygota
c/ gameta d/ pęcherzyk Graafa

8. Heterogametycznym samcem nie jest: 
a/ buhaj b/ ogier 
c/ knur d/ kogut 

9. Ścięgna zbudowane są z tkanki: 
a/ łącznej b/ nerwowej
c/ mięśniowej d/ tłuszczowej

10. Wskaż komórki nie zaliczane do komórek somatycznych:
a/ plemniki b/ mięśniowe
c/ nerwowe d/ kostne

11. Hormon produkowany przez  przysadkę to:
a/ estradiol b/ kalcytonina 
c/ tyroksyna d/ oksytocyna 

12. Stan plemników buhaja występujący wskutek zamrożenia nasienia to:
a/ anabolizm b/ abolicja
c/ anabioza d/  abrazja

13. Przetchlinki występują u:

a/ pszczół b/ gęsi

c/ ryb d/ kaczek

14. Nasienie u koguta magazynowane jest w:
a/ nasieniowodach b/ jądrach
c/ steku d/ jajnikach

15. Osłonka skorupy jaja kurzego jest strukturą z: 
a/ fosfolipidów b/ celulozy
c/ mucyny d/ krzemionki  



16. U indyków mocz magazynowany jest w:
a/ pęcherzu b/ jelicie cienkim
c/ pygostylu d/ jelicie grubym

17. Które zwierzę osiąga najpóźniej dojrzałość płciową:
a/ świnie b/ konie 
c/ owce d/ bydło

18. Najdłuższa ciąża jest u:
a/ klaczy b/ krowy
c/ maciorki d/ lochy

19. Zaleca się aby pierwsze krycie loszki było w:
a/ pierwszej rui b/ drugiej rui
c/ trzeciej rui d/ czwartej rui

20. Optymalnym momentem krycia większości loch jest (godzina rui):
a/ 1 b/ 5
c/ 20 d/ 30

21. Akrosom występuje w:
a/ neuronie b/ miozynie
c/ nefronie d/ plemniku

22. Jakiej frakcji kazeiny jest najwięcej w mleku krowim:
a/ alfa b/ beta
c/ kappa d/ gamma

23. Wskaż co jest enzymem:
a/ insulina b/ renina
c/ walina d/ lizyna

24. Składnik nie występujący w mleku kozim to:

a/ laktoza b/ kazeina

c/ pektyna d/ lizozym

25. Kolagen to związek:
a/ mineralny b/ tłuszczowy
b/ węglowodanowy d/ białkowy

26. Częścią funkcjonalną nerki jest:
a/ nefron b/ neuron
c/ akson d/ sarkomer

27. Osocze krwi świni jest:
a/ czerwone b/ żółte
c/ białe d/ bezbarwne

28. Która pasza w  żywieniu karpi ma najwyższy współczynnik pokarmowy:
a/ kukurydza b/ żyto
c/ jęczmień d/ pszenica

29. Kreda pastewna jest źródłem:
a/ magnezu b/ potasu
c/ sodu d/ wapnia

30. Przetłaczanie pasz  pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze to:
a/ granulowanie b/ śrutowanie
c/ ekstruzja d/ mikronizacja

31. Skarmianie roślin nawożonych gnojowicą jest dozwolone po okresie karencji (dni):
a/ 14 b/ 21
c/ 28 d/ 36



32. Jeden litr miodu ma masę około (kg):
a/ 0,8 b/ 1,0
c/ 1,4 d/ 1,8

33. Służy do inseminacji:
a/ konimetr b/ fantom
c/ kateter d/ kantar

34. Tułów zwierzęcia poza głową, szyją, kończynami  i ogonem to:
a/ kłąb b/ grzbiet
c/ kłoda d/ kark

35. Rybą niedrapieżną jest:
a/ szczupak b/ pstrąg
c/ sum d/ lin

36. Za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych odpowiada:

a/ Koło łowieckie b/ Nadleśnictwo

c/ Gmina d/ Liga Ochrony Przyrody

37. Odszkodowanie szkody wyrządzone przez  bobry w uprawach rolnych i leśnych płaci:

a/ Koło łowieckie b/ Nadleśnictwo;

c/ Gmina d/  Skarb Państwa

38. Świnie wprowadzone na terytorium Polski z innego państwa UE dostarczone do  rzeźni – powinny 

być poddane ubojowi przed upływem: 

a/ 24 godz. b/ 2 dni

c/ 3 dni d/ 7 dni

39. Ubój cieląt na użytek własny w gospodarstwie jest zakazany w wieku (miesiąca życia):
a/ do 1 b/ do 3
c/ do 6 d/ powyżej 6

40. Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez rolnika indywidualnego nie może być większe niż 
(ha UR):
a/ 50 b/ 100
c/ 200 d/ 300

41. Ptaszyniec to:
a/ pasożyt drobiu b/ trujący chwast w runi łąkowej 
c/ gatunek drobiu d/ chwast w lucernie

42. Wskaż gatunek, u którego najczęściej występuje choroba PRRS:
a/ drób b/ świnie
c/ bydło d/ konie

43. Tucz świń polegający na ograniczeniu żywienia w I okresie i obfitym żywieniu w II okresie to:
a/ kompensacyjny b/ bekonowy
c/ szynkowy d/ flushig

44. W bieżącym roku płatność do bydła przysługuje maksymalnie do liczby sztuk:
a/ 10 b/ 20
c/ 30 d/ 50

45. Od 2015 roku rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej muszą zapewnić 5% obszar 
proekologiczny jeśli powierzchnia w ich gospodarstwie wynosi:
a/ powyżej 5 przeliczeniowych b/ powyżej 15 ha GO 
c/ powyżej 10 ha przeliczeniowych d/ mniej niż 5 ha użytków zielonych

46. Chód konia polegający na tym, że przednie kończyny idą stępem, a tylne kłusem to:



a/ inochód b/ strychowanie
c/ anglezowanie d/ caplowanie

47. Impulsator występuje w:
a/ ogrodzeniu elektrycznym b/ dojarce mechanicznej
c/ elektroejakulatorze d/ inkubatorze jaj  wylęgowych

48. Zwiększenie liczebności bobrów w Polsce jest wynikiem:
a/ introdukcji b/ restytucji
c/ reprodukcji d/ reminiscencji

49. Nauka o zachowaniu się zwierząt to:
a/ fizjologia b/ etologia
c/ kynologia d/ fenologia

50. Zwierzęta występujące wyłącznie na określonych siedliskach to:
a/ epibionty b/ higrofile
c/ endemity d/ entomofagi

51. Który gaz w powietrzu chlewni powinien mieć najniższe stężenie: 
a/ NH3 b/ CO2

c/ H2S d/ N2

52. Wskaż przykład bastarda:
a/ zebu b/ żubroń
c/ osioł d/ łosoś hodowlany

53. Chemiczne zwalczanie szkodników na fermie za pomocą substancji w formie pary lub gazu to:
a/ deratyzacja / dekornizacja
c/ fumigacja d/ proliferacja 

54. Gąbczasta encefalopatia bydła określana jest skrótem:
a/ BCG b/ BSE
c/ H5N1 d/ GEB

55. Ogół organizmów zwierzęcych i roślinnych żyjących na określonym obszarze to:
a/ biocenoza b/ kohorta
c/ populacja d/ wataha

56. W gospodarstwach na obszarach OSN złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie:
a/ dopuszcza się do 6 tyg. b/ dopuszcza się 12 tyg.
c/ dopuszcza się 6 m-cy d/ zabrania się bezwzględnie

57. Koszty zakupu mieszanek treściwych w tuczu świń zaliczamy do  kosztów:
a/ stałych b/ bezpośrednich  
c/ pośrednich d/ jednostkowych

58. Podatek rolny w indywidualnym gospodarstwie rolnym wchodzi w skład kosztów:
a/ specjalnych b/ zmiennych
c/ stałych d/ krańcowych

59. Nominalny czas pracy osoby pełnozatrudnionej w rolnictwie wynosi (dni):
a/ 365 b/ 300
c/ 265 d/ 220

60. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu oznaczane jest skrótem:
a/ EUROP b/ UNRA
c/ EFTA c/ ESTWH


