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Blok: Weterynaria
1. Badanie przedubojowe urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza:
a) w ciągu 24 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 48 godziny przed ubojem.
b) w ciągu 24 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem.
c) badanie to musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 24 godziny

przed ubojem.
d) ciągu 48 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 48 godziny przed ubojem.
2. Znak jakości zdrowotnej musi być znakiem w kształcie:
a) owalnym                   c) kwadratowym
b) trójkątnym                 d) okrągłym
3. Znak jakości zdrowotnej musi zawierać:
a) nazwę państwa, w którym znajduje się gospodarstwo
b) numer identyfikacyjny ubojni
c) litery muszą mieć co najmniej 0,8 cm, a cyfry 1 cm
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
4. Dla mięsa niezdatnego do spożycia znak weterynaryjny jest w kształcie:
a) trójkąta         c) kwadratu
b) owalu            d) prostokąta
5. SRM – materiał szczególnego ryzyka, tkanki pozyskane od:
a) bydła                    c) kóz
b) owiec                   d) wszystkie prawidłowe
6. Do zmniejszenia zdenerwowania u kurcząt podczas rozładunku przed ubojem stosuje się światło

koloru:
a) zielone      c) niebieskie
b) białe           d) czerwone
7. Ubój rytualny musi spełniać zasady halal tzn:
a) zwierzę nie może być ogłuszone, pozbawione przytomności
b) musi wykonywać muzułmanin
c) zwierzę musi być zwrócone w kierunku miasta Mekka
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
8. Badanie danego stada bydła przeprowadza się:
a) co 3 lata b) co 5 lat c) co roku d) co 7 lat
9. Do zadań inspekcji weterynaryjnej nie należy:
a) zwalczanie chorób zakaźnych  c) leczenie chorób odzwierzęcych
b) kontrola nad produkcją pasz  d) kontrole nad zakładami mięsnymi
10.Jeżeli materiał kategorii 3 miał kontakt z SRM to:
a) można go zdezynfekować i traktować jak materiał kat 3  
b) należy potraktować go jako SRM           
c) nie trzeba podejmować żadnych działań
d) należy przenieść go do kat 2 
11.Kontrola uboju w zakresie dobrostanu nie obejmuje:
a) wytrzewiania    c) sposobu ogłuszania
b)  wykrwawiania   d) warunków unieruchamiania
12.Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji paszporty wymagane są dla:
a) kóz i owiec                   c) trzody chlewnej
b) bydła i koniowatych      d) bydła i owiec
13.Paszporty bydła wydawane są przez:
a) Urząd Gminy                   c) Głównego Lekarza Weterynarii
b) Inspekcje Weterynaryjną  d) Agencje Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa



14. System HACCP w przedsiębiorstwie sektora spożywczego jest:
a) obowiązkowy dla tego typu przedsiębiorstw
b) nieobowiązkowy, a jego wdrożenie zależy od przedsiębiorcy
c) nie dotyczy sektora spożywczego
d) wszystkie odpowiedzi są błędne

15.Najmniej odporny gatunek na stres transportowy to:
a) świnie       c) kozy b) drób          d)

bydło
16.Dozwolony jest transport:
a) samic w wysokiej ciąży    c) zwierząt różnych gatunków razem
b) zwierząt chorych             d) koni na uwięzi
17.W jakiej kolejności wyznacza się obszary wokół ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu:
a) zapowietrzony, buforowy, zagrożony
b) zagrożony, buforowy, zapowietrzony

c) zapowietrzony, zagrożony, buforowy
d) buforowy, zagrożony, zapowietrzony

18.Aby właściciel psa mógł uzyskać paszport to jego pies nie musi być:
a) poddany szczepieniu przeciwko wściekliźnie
b) poddany szczepieniu przeciwko nosówce i parwowirozie
c) poddany badaniu klinicznemu
d) poddany oznakowaniu mikroczipem
19.Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlegają m.in.:
a) trzoda chlewna, dziki       c) bydło, dziki
b) trzoda chlewna, bydło      d) każdy gatunek zwierzęcia
20.Serotypami Salmonelli podlegającymi obowiązkowemu zwalczania u drobiu są:
a) Salmonella Virchow
b) Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis
c) Salmonella Hadar i Enterica
d)  żadna z powyższych
21.Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające w zakładach produkcyjnych( np. rzeźnia)

muszą  być  oddawane  do  uprawnionych  do  odbioru  ubocznych  produktów  pochodzenia
zwierzęcego zakładów:

a) utylizacyjnych
b) paszowych posiadających odpowiednie zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii
c) sektora spożywczego
d) każdego zakładu, który wyrazi chęć odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
22.Akt administracyjny zwany decyzją powinien zawierać m.in.
a) oznaczenie  organu,  datę  wydania,  oznaczenie  strony  lub  stron,  powołanie  podstawy  prawnej,

rozstrzygnięcie, pouczenie czy i w jakim trybie służy odwołanie, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wydania decyzji

b) nazwę decyzji, datę wydania, miejsce wydania, rozstrzygnięcie
c) brak określonych prawem szczegółowych wymagań formalnych co do formy decyzji
d) powiatowy lekarz weterynarii nie jest organem upoważnionym do wydawania decyzji
23.Masa próbki pierwotnej (z filarów przepony) służącej do przygotowania próbki laboratoryjnej w

celu badania w kierunku włośni w przypadku tuszy świni domowej (bez uwzg maciory, knura)
powinna wynosić nie mniej niż:

a) 4 g     b) 10 g      c) 2 g      d) 5 g 
24.Świadectwa zdrowia wystawia:
a) powiatowy lekarz weterynarii
b) wojewódzki lekarz weterynarii

c) zakład eksportujący żywność
d) organ  Inspekcji  lub  upoważniony  przez  ten

organ lekarz weterynarii
25.Od decyzji uznającej mięso za niezdatne do spożycia w skutek badania poubojowego strona może

złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do PLW, który wydał taką decyzję w:
a) 15 dni od daty doręczenia
b) 21 dni od daty doręczenia

c) 24 godziny od wydania niniejszej decyzji
d) 72 godziny od wydania niniejszej decyzji



e)
f)
g)

h)
i)

26. Zwierzęta nie będą uważane za zdolne do transportu, w szczególności jeśli:
a) mają poważną ranę otwartą
b) transport ma się odbyć nocą
c) transport ma się odbyć w warunkach zimowych
d) nie ma w przepisach żadnych przeciwwskazań co do transportu zwierząt
27.W czasie wyładunku zwierząt zabronione jest:
a) wyładunek zwierząt pojedynczo
b) każdy sposób wyładunku jest dozwolony
c) urzędowy lekarz weterynarii nie nadzoruje wyładunku
d) bicie, kopanie, podnoszenie za głowę, rogi, uszy, kończyny, ogon
28. Wykrwawianie bydła musi nastąpić nie później niż w następującym czasie po ogłuszeniu:
j) a) 60 s     b) 20 s       c) 15 s     d) 90 s 

k) 29. Wykrwawianie świń w pozycji wiszącej musi nastąpić nie później niż w następującym 
czasie po ogłuszeniu metodą elektryczną:

l) a) 60 s      b) 20 s    c) 15 s    d) 10 s 
m) 30. Próbki do badań w kierunku BSE pobierane są od bydła poddanego normalnemu 

ubojowi w rzeźni jako zdrowe w wieku powyżej:
n) a) powyżej 48 m-c             c) powyżej 72 m-c 
o) b) powyżej 96 m-c             d) powyżej 108 m-c 
p) 31. Świadectwo zdrowia dla zwierząt kierowanych do uboju – drób ważne jest:
q) a) 10 dni od wystawienia świadectwa c) 72 godziny od wystawienia świadectwa
r) b) 5 dni od wystawienia świadectwa    d) 24 godziny od wystawienia świadectwa
s) 32. Zwierzęta, które nie zostały poddane niezwłocznemu obojowi w rzeźni zapewnia się 

dostęp do paszy po upływie :
t) a) 12 godzin b ) 48 godzin c) 4 dni d) nie ma konieczności zapewnienia paszy zwierzętom
u) 33. Temperatura wody w sterylizatorach służącym do dezynfekcji noży nie może być 

niższa niż:
v) a) 80 C b) 81 C c) 82 C d) 83 C
w) 34. Temperatura otoczenia na hali rozbiorowej nie może być wyższa niż:
x) a) 12 C b) 4 C c) 8 C d) 10 C
y) 35. Temperatura dla mięsa czerwonego z wyłączeniem podrobów nie może być wyższa 

niż:
z) a) 12 c b) brak wymagań temperaturowych c) 7 C d) 8 C
aa) 36. Temperatura dla mięsa białego z wyłączeniem podrobów nie może być wyższa niż:
ab) a) 3 C b) 4 C c) 7 C d) 12 C
ac) 37. Ile minut może maksymalnie upłynąć od momentu podwieszenia do utraty 

przytomności podczas uboju kur:
ad) a) 1 minuta  b) 2 minuty   c) 3 minuty   d) 5 minut
ae) 38.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi prowadzony przez gminy nie obejmuje:
af) a) uśmiercania zwierząt 
ag) b) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania
ah) c) kastracji zwierząt przebywających w schroniskach
ai) d) zapewnienia miejsc w schroniskach
aj) 39. Oznakowaniem polegającym na wytatuowaniu nr identyfikacyjnego lub założeniu na 

lewą małżowinę uszną kolczyka z nr identyfikacyjnym jest sposobem oznakowania:
ak) a) bydła     b) trzody chlewnej      c) koni      d) kóz
al) 40. U którego gatunku zwierząt stwierdza się największe ubytki masy ciała w czasie 

transportu:
am)a) owiec    b) trzody chlewnej    c) bydła    d) koni
an) 41. Podczas uboju gospodarczego zwierzęta mogą być uśmiercane tylko po uprzednim 

pozbawieniu przytomności przez:



ao) a) technika weterynarii    c) właściciela zwierzęcia
ap) b) lekarza weterynarii      d) przyuczonego ubojowca
aq) 42. Główny Lekarz Weterynarii powołany jest przez:
ar) a) Prezydenta RP                     c) Sejm RP 
as) b) Prezesa Rady Ministrów       d) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
at) 43. Jakie narządy wchodzą w skład ośrodka bydła:
au) a) język, przełyk, tchawica, serce, płuca , wątroba
av) b) migdałki, przełyk, tchawica, serce, płuca, wątroba
aw) c) język, przełyk, tchawica, płuca, serce, resztki przepony
ax) d) przełyk , tchawica, serce, płuca, wątroba, resztki przepony
ay) 44.Prawidłowe oznaki oszołomienia trzody chlewnej przy zastosowaniu ogłuszania 

elektrycznego w momencie przyłożenia elektrod to m.in.:
az) a) brak ustalonych oznak prawidłowego oszołomienia
ba) b) napięcie całego ciała, unieruchomienie gałek ocznych, ustanie normlanego rytmu oddychania
bb) c) pobudzenie zwierzęcia , chęć wstawania
bc) d) wokalizacja
bd) 45. Niezwłocznie po przygotowaniu surowe wyroby mięsne muszą zostać umieszczone w 

opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych oraz zostać schłodzone do temp nie wyższej 
niż:

be) a) 4 C b) 7 C c) 12 C d) surowe wyroby nie muszą być poddawane chłodzeniu
bf) 46. SRM u bydła w każdym wieku jest:
bg) a) migdałki, jelita – od dwunastnicy do odbytnicy
bh) b) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi z wyłączeniem żuchwy, rdzeń kręgowy
bi) c) kręgosłup wraz ze zwojami korzonków grzbietowych
bj) d) kręgi ogonowe , skrzydła  kości krzyżowej
bk) 47. Temperatura dla podrobów (mięso czerwone) nie może być wyższa niż:
bl) a) 2 Co     b) 3 Co     c) 4 C o    d) 7 Co

bm)48.Która z chorób nie jest objęta programem zwalczania:
bn) a) Gruźlica   c) Bruceloza     b) Białaczka    d) Pryszczyca 
bo) 49. Materiałem do badań w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła jest:
bp) a) rdzeń kręgowy      c) móżdżek         b) pień mózgu           d) mózg
bq) 50. Do surowców rzeźnych jadalnych zaliczamy:
br) a) wątroba, nerki, nadnercza, język
bs) b) serce, wątroba, nerki , język

bt) c) serce, wątroba, śledziona, narządy 
płciowe

bu) d) język, ogon, śledzionę, konfiskaty 
mięśniowe

bv) 51. Zakaz uboju obowiązuje przy:
bw)a) włośnicy b) białaczce c) szelestnicy d) wągrzycy
bx) 52. Wykrwawianie u zwierząt rzeźnych koń, bydło, trzoda chlewna polega na przecięciu:
by) a) naczyń krwionośnych przy przednim otworze klatki piersiowej
bz) b) naczyń krwionośnych w połowie szyi   c) poprzecznym naczyń szyi poniżej żuchwy
ca) d) żadna odpowiedź 
cb) 53. Do materiału biologicznego zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich nie zalicza się:
cc) a) komórek jajowych   c) zarodków zwierząt   b) jaj konsumpcyjnych   d) nasienia 

reproduktorów
cd) 54. Nacięcia mm żwaczy i mm skrzydłowych wykonuje się w czasie badania poubojowego 

głowy:
ce) a) świń powyżej 6 m-ca życia  c) bydła poniżej 6 tygodnia życia
cf) b) bydła powyżej 6 tygodnia życia d) świń poniżej 6 m-ca życia
cg) 55. Po ukończeniu którego miesiąca życia psy i koty mogą być przywiezione do Polski:
ch) a) 12     b) 6     c) 18     d) 3
ci) 56. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone do czynności 

kontrolnych są zobowiązane do noszenia w widocznym miejscu:



cj) a) legitymacji służbowej  c) odznaki identyfikacyjnej
ck) b) dowodu osobistego     d) upoważnienia do przeprowadzania kontroli
cl) 57. Szczepienie obowiązkowe przeciwko wściekliźnie wykonujemy :
cm)a) co 12 miesięcy            c) co 36 miesięcy   b) co 24 miesiące            d) raz w życiu
cn) 58. Badanie poubojowe bydła obejmuje:
co) a) oględziny głowy oraz jamy gardłowej              c) oględziny i omacywanie wątroby
cp) b) badanie tchawicy                                              d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
cq) 59. Przy badaniu poubojowym węzły chłonne powinny być nacięte:
cr) a) pozagardłowe        c) pozagardłowe , podszczękowe i przyusznicze
cs) b) podszczękowe       d) nie nacinamy węzłów chłonnych głowy
ct) 60. W badaniu poubojowym trzody chlewnej
cu) a) nacinamy wątrobę, płuca i serce      c) prawidłowe a) i b)
cv) b) nacinamy węzły chłonne                  d) wszystkie błędne


