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ELIMINACJE CENTRALNE 2017

Blok: Weterynaria

1. Wziernikowanie nosa za pomocą endoskopu to:

a) rhinoskopia                               c) bronchoskopia

b) gastroskopia                             d) kolonoskopia

2. Sectio caesareato to zabieg chirurgiczny polegający na:

a) podziale płodu na mniejsze fragmenty wewnątrz macicy

b) rozcięciu powłok brzusznych i usunięciu macicy i jajników

c) rozcięciu powłok brzusznych i macicy i wyjęciu płodu

d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

3. Symetryczne łysienie może towarzyszyć:

a) zaburzeniom hormonalnym                               c) chorobie grzybiczej

b) chorobie pasożytniczej                                        d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

4. Świąd nie towarzyszy łysieniu na tle:

a) hormonalnym                               c) pasożytniczym

b) grzybiczym                                    d) bakteryjnym

5. Niedobór żelaza w paszy może powodować:

a) łamliwość kości                           c) zaburzenia krzepnięcia krwi

b) niedokrwistość                            d) nadczynność tarczycy

6. Kot powinien mieć stały dostęp do :

a) mleka b) warzyw    c) wody d) myszy

7. Krosta to:

a) jama nabyta lub wrodzona wypełniona płynną treścią

b) grupa pęcherzyków na zaczerwienionej powierzchni

c) wyniesienie skóry płaskie i niskie

d) zmiana z ropną zawartością

8. Do wykwitów pierwotnych  należy:

a) otarcie                     b)wrzód              c)rozpadlina               d)krosta

9. Badania dodatkowe mogące pomóc w identyfikacji bakterii to:

a) wymaz                                             c) cytologia



b) badanie krwi-pcr                           d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

10. Trichografia to badanie mikroskopowe:

a) kału                                                 c) włosa

b) rozmazu krwi                                d) zeskrobiny ze skóry

11. Antybiogram pozwala na:

a) diagnostykę choroby                                    c) identyfikację parazytologiczną 

b) odpowiednie leczenie choroby                  d) ocenę stanu klinicznego

12. Kot merdający ogonem, stroszący sierść na grzbiecie, wydający z siebie dźwięki” płaczu dziecka”, 
przeczulica okolicy lędźwiowej- na podstawie tych objawów kot jest:

a) nerwowy                b)chory                  c) w rui                              d) złośliwy

13. Preparaty typu spot – on są w formie:

a) obroży                                                    c) emulsji do podania doustnego

b) emulsji do podania na skórę              d) emulsji do podania doodbytniczego

14. Podanie leku dożylne w postaci iniekcji to:

a) p.o.                         b)i.m.                     c) s.c.                     d) i.v.

15. Gryzoniami nie są:

a) świnki morskie                b)myszy               c) króliki                   d) szynszyle

16. Kością długą jest:

a) kość ramienna        b) miednica             c) kość nadgarstka                d) kość stępu

17. Założenie stazy naczyniowej jest konieczne przy wstrzyknięciach:

a) domięśniowych                                     c) dootrzewnowych

b) podskórnych                                          d) dożylnych

18. Tężyczka poporodowa inaczej zwana hipokalcemią poporodową występuje u:

a) klaczy              b)suk             c) świnek morskich              d) brak prawidłowej odpowiedzi

19. Ww choroba 

a) będzie występowała w każdej kolejnej laktacji

b) jest chorobą niedoborową

c) jest chorobą zaraźliwą

d) jest chorobą genetyczną

20. Objaw polegający na  nadmiernym wydalaniu moczu to:

a) Polidypsja                          b)Anuria                        c) Poliuria                     d) Andypsja

21. Paszporty dla zwierząt domowych są wystawiane dla:



a) psa, kota                                                    c) psa, kota, fretki

b) psa, kota, królika                                     d) tylko dla psa

22. Przeciwciała matki uodporniające młode są podawane :

a) w mleku                          b) w siarze                    c) w łożysku                     d) w paszy

23. Przeciwciała matki uodporniające młode to odporność:

a) sztuczna bierna                                             c) sztuczna czynna

b) naturalna bierna                                           d) naturalna bierna

24. Pętle ryjowe służą do poskromienia:

a) psa                                b)kota                              c) świń                        d) owiec

25. Ocena hepatologiczna to ocena:

a) funkcji nerek i dróg moczowych                              c) funkcji mięśni

b) funkcji mózgu i OUN                                                 d) funkcji wątroby

26. Nauka o metodach badań laboratoryjnych i ich rodzajach  to:

a) analityka                                              c) emipemiologia

b) diagnostyka                                        d) parazytologia

27. Szczepienie to odporność swoista:

a) czynna sztuczna                                                            c) bierna sztuczna 

b) czynna naturalna                                                         d) bierna naturalna

28. Pomiarów ciepłoty wewnętrznej dokonujemy w:

a) badaniu dodatkowym                                               c) badaniu szczegółowym

b) badaniu ogólnym                                                       d) badaniu laboratoryjnym

29. Badanie pośmiertne, albo po wyizolowaniu materiału biologicznego z organizmu żywego to:

a) badanie histopatologiczne                                      c) badanie palpacyjne

b) badanie jatrogenne                                                 d) badanie biochemiczne

30. Choroba jatrogenna:

a) powstaje w  skutek niewłaściwego leczenia

b) powstaje w skutek kontaktu z chorym zwierzęciem

c) przenoszona drogą aerogenną 

d) przenoszona przez kleszcze

31. Do leków przeciwgrzybiczych nie należą:

a) Nystatyna                                               c) Amfoterycyna B

b) Ketokonazol                                           d) Cefaleksyna



32. Do leków przecipasożytniczych należy:

a) Ivermektyna                                        c) prazikwantel

b) Pyrantelum                                         d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

33. Skrót DHPPi L  to skrót chorób na jakie możemy szczepić:

a) kota                         b) psa                       c) przeżuwacze                    d) drób

34. Litera L w ww skrócie to:

a) leiszamnioza                                           c) leptospiroza 

b) babeszjoza                                              d) listerioza

35. Wskaźnikami stanu czynnościowego nerek jest:

a) mocznik, kreatynia, 

b) aminotransferaza asparaginianowa i alaninowa

c) kreatynina, aminotransferaza alaninowa

d) aminotransferaza asparaginianowa, mocznik

36. Ciążę u psa możemy zdiagnozować na podstawie:

a) USG po 12 dniu od zapłodnienia

b) USG po 25 dniu od zapłodnienia

c) RTG po 25 dniu od zapłodnienia

d) RTG nie możemy zdiagnozować

37. Do podstawowych metod badania  należy:

a) badanie krwi                                                       c) badanie CT

b) omacywanie i oglądanie                                   d) badanie ultrasonograficzne

38. Badanie mające na celu wykrycie i rozpoznanie włośnicy to:

a) badanie mikologiczne                                       c) badanie metodą wytrawiania

b) badanie bakteriologiczne                                d) badanie serologiczne

39. Zabieg polegający na usuwaniu martwej sierści – trymowanie wykonywany jest:

a) u kóz                      b) u koni                   c) u owiec                     d) u psów

40. Najlepszym pokarmem dla cieląt w pierwszej dobie życia jest:

a) siara                           b) siano                           c) pójło                     d) mleko

41. Zabiegu trokarowania nie wykonuje się u :

a) owiec                            b) bydła                       c) kóz                           d) świń

42. Badanie krwi dzięki, któremu możemy ocenić pracę poszczególnych narządów to :

a) OB.                                                                  c) rozmaz



b) morfologia                                                    d) biochemia

43. Miejsce pobrania krwi do badań u kota to:

a) żyła brzeżna ucha                                                 c) żyła odpromieniowa

b) żyła szyjna zewnętrzna                                        d) nie pobieramy krwi od kota

44. Pod jakim kątem przykładamy do szkiełka podstawowego drugie szkiełko, aby wykonać rozmaz:

a) 30-45 stopni                                                 c) 90 stopni

b) 60-75 stopni                                                 d) nie ma to znaczenia 

45. Pęcherzyk żółciowy nie występuje w układzie pokarmowym:

a) kur                             b)koni                           c) owiec                            d) psów

46. W Polsce obowiązuje szczepienie psów przeciwko:

a) nosówce                                               c) parwowirozie

b) robaczycy                                             d) wściekliźnie

47. Szczepienie takie powtarzamy obowiązkowo co:

a) 18 miesięcy                                                             c) 12 miesięcy

b) 3 lata                                                                        d) 2 lata

48. Na wydruku z morfologii psa widnieje informacja: WBC 1 ( wartości referencyjne poniżej 12), 
świadczy ona o:

a) leukopenii                                                 c) limfopenii

b) leukocytozie                                             d) limfocytozie

49. Witamina K w organizmie zwierzęcym wpływa na :

a) wzrok                                                    c) mineralizację kości

b) płodność                                              d) krzepliwość krwi

50. Klatki iniekcyjne służą do poskromienia:

a) kota                                                      c) kozy

b) psa                                                        d) owcy

51. Wzór ogólny zębów ICPM 

                                    --------  x 2 , C oznacza:

                                    ICPM

a) siekacze                                                                     c) przedtrzonowe

b) kły                                                                               d) trzonowe

52. Cechy odwodnienia organizmu:

a) wytrzeszcz gałek ocznych                                                  c) ciepły nos



b) zmniejszona elastyczność skóry                                       d) obrzęk błon śluzowych

53. W badaniu poubojowym bydła materiał do badania w kierunku BSE pobieramy:

a) po ukończeniu 48 miesięcy                             c) po ukończeniu 108 m-cy

b) po ukończeniu 96 miesięcy                            d) po ukończeniu 136 m-cy

54. Szew śródskórny to szew:

a) pojedynczy                                                        c) ciągły

b) piętrowy                                                            d) brak prawidłowej odpowiedzi

55. Do białych krwinek nie należą:

a) monocyty                                                          c) erytrocyty

b) bazofile                                                             d) leukocyty

56. U psa standardowo ciąża powinna trwać:

a) 3 miesiące                                                      c) 4 miesiące

b) 2 miesiące                                                     d) 38 dni

57. Przy anemii i jej diagnostyce nie badamy:

a) mocznik i aspat                                             c) stosunek erytrocytów do retikulocytów

b) ilość i możliwość wiązania żelaza               d) bilirubinę

58. Szpic pomorski to inaczej:

a) pomeranian                                                   c) szpic wilczy

b) syberian husky                                              d) alaskan malamut

59. Do oceny szybkości przepływu powietrza w pomieszczeniu inwentarskim służy:

a) higrometr                                                     c) wakuometr

b) termometr                                                  d) anemometr

60. Do oceny ciepłoty wewnętrznej ciała służy:

a) higrometr                                                  c) wakuometr

b) termometr                                                d) anemometr


