
XLII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

ELIMINACJE OKRĘGOWE 2018 

Blok: Weterynaria 

1. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju wsi w RP jest: 
a) Marek Sawicki                                                  c) Krzysztof Jurgiel 
b) Stanisław Kalemba                                          d) Jarosław Kalinowski 

2. Pierwsza cieczka u suki pojawia się: 
a) Gdy suka osiąga ok. 2/3 swojej docelowej masy ciała 
b) U suk ras małych w wieku 6-8 m-cy 
c) W przypadku dużych ras 12-20 m-c 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

3. Jeśli jedno lub oba jądra nie zstąpią do worka mosznowego u samca , to nazywa się: 
a) Stulejka                                                         c) Eunuchia 
b) Wnętrostwo                                                 d) Obojnactwo 

4. O ww wadzie mówimy u psa samca, gdy jądra nie zstąpią do wieku: 
a) 6 m-cy                                                             c) 24 m-cy 
b) 12 m-cy                                                           d) 36 m-cy 

5. Optymalny moment krycia u suki możemy wyznaczyć za pomocą: 
a) Badanie poziomu hormonu we krwi 
b) Badania cytologicznego 

c) USG jajników 
d)  Wszystkie odp prawidłowe 

6. Hormonem badanym optymalny moment krycia to: 
a) Progesteron                                                                       c) Testosteron 
b) Relaksyna                                                                           d) Estradiol 

7. Przyczyną niepłodności u psa nie jest: 
a) Bruceloza                                                           c) Herpeswirus psi 
b) Mykoplazma                                                     d) Panleukopenia 

8. Ciąża u suki trwa : 
a) 76 dni                              b) 63                        c) 85 dni                        d) 93 dni 

9. Plezimetr służy do : 
a) Opukiwania                                                      c) Pomiaru ciśnienia 
b) Osłuchiwania                                                   d) Pomiaru temperatury 

10. Stetoskop służy do: 
a) Opukiwania                                                      c) Pomiaru ciśnienia 
b) Osłuchiwania                                                   d) Pomiaru temperatury 

11. Laryngoskop : 
a) Inaczej wziernik krtaniowy 
b) Potrzebny jest do intubacji 

c) Służy do diagnostyki chorób GDO 
d) Wszystkie prawidłowe 

12. Podstawę zaopatrzenia rynku w mięso i tłuszcze zwierzęce w naszym kraju stanowi: 
a) Bydło                         b) Trzoda chlewna                    c) Brojler kurzy                       d) Indyki 

13. Cenne właściwości biologiczne świń: 
a) Wczesne osiąganie dojrzałości rozpłodowej 
b) Duża płodność 

c) Duża plenność 
d) Wszystkie odp prawidłowe 

14. Na terytorium kraju występuje choroba: 
a) CSF                                      b) ASF                            c) DSF                               d) FSF 

 



15. Choroba ww ma podłoże: 
a) Bakteryjne                    b) Pasożytnicze               c) Wirusowe                d) Genetyczne 

16. W związku z ww chorobą zostały wyznaczone obszary objęte restrykcjami: 
a) Obszar zagrożenia                                                       c) Obszar ochronny 
b) Obszar objęty ograniczeniami                                  d) Wszystkie odp. prawidłowe 

17. Ww choroba jest zagrożeniem dla: 
a) Świń, bydła                                                                  c) Świń, świnidzików, dzików 
b) Świń , owiec, dzików                                                 d) Dzików, kóz 

18. Ile zębów ma dorosły kot: 
a) 33                                              b) 26                                        c) 30                                      d) 31 

19. Objawem udaru cieplnego nie jest: 
a) Podwyższona temp ciała 
b) Omdlenia 

c) Głęboki oddech 
d) Suche dziąsła i wargi 

20. Przepuklina składa się z: 
a) Wrota, worek, zawartość 
b) Drzwi, worek,tłuszcz 

c) Wrota, tłuszcz 
d) Wszystkie błędne 

21. Przepuklina uwięźnięta: 
a) Jest odprowadzalna 
b) Może prowadzić do niedrożności jelit 

c) Gdy zawrtośc stanowi ciało obce 
d) Nie może być zadzierzgnięta 

22. Hematuria to: 
a) Mała ilość oddawanego moczu 
b) Krwiomocz 

c) Problem z oddawaniem moczu 
d) Białkomocz 

23. Cukrzyca : 
a) Choroba metaboliczna  
b) Diagnozujemy badając mocz 

c) Diagnozujemy  badając krew 
d) Wszystkie odp prawidłowe 

24. Toksoplazmomza to choroba: 
a) Bakteryjna               b) Pasożytnicza                  c) Wirusowa              d) Prionowa 

25. Żywicielem ostatecznym toksoplazmozy jest: 
a) Ptak                                   b) Mysz                               c) Kot                                d) Człowiek 

26. Żywicielem pośrednim są: 
a) Ssaki i ptaki                      b) Gady i płazy              c) Ssaki i gady            d) Żadna z odp 

27. Rola krwinek czerwonych we krwi: 
a) Bierze udział w krzepnięciu krwi 
b) Bierze udział w transporcie tlenu 

c) Bierze udział w obronie przed infekcja 
d) Żadna z odp 

28. Wzrost liczy krwinek czerwonych nie towarzyszy: 
a) Odwodnienie                        b) Stres                     c) Czerwienica                    d) Krwotok 

29. Zmniejszenie liczby płytek krwi towarzyszy: 
a) Uszkodzeniu szpiku kostnego 
b) Niektórym zakażeniom wirusowym 

c) Babeszjozie 
d) Wszystkie odp prawidłowe 

30. Najwięcej we krwi jest: 
a) Czerwonych krwinek 
b) Białych krwinek 
c) Płytek krwi 
d) Wszystkich elementów morfotycznych jest tyle samo 
 



31. Zmniejszenie leukocytów nie towarzyszy: 
a) Zatruciu lekami           b) Białaczce         c) Pan leukopenii kotów          d) Wyniszczeniu 

32. Zwiększenie leukocytów towarzyszy: 
a) Zakażeniu bakteryjnemu 
b) Wstrząsowi anafilaktycznemu 

c) Promieniowaniu jonizującym 
d) Pan leukopenii  

33. Leukogram to: 
a) Liczba czerwonych krwinek wyrażona w % 
b) Liczba białych krwinek wyrażona w % 
c) Liczba płytek krwi wyrażona w % 
d) Liczba czerwonych, białych i płytek krwi wyrażona w % 

34. Do białych krwinek nie należą: 
a) Hemoglobina               b) Neutrofile                c) Eozyno file                   d) Monocyty 

35. Podwyższony poziom eozynofili nie świadczy o  
a) Chorobie pasożytniczej 
b) Alergii 

c) Leczeniu glikokortykoidami 
d) Eozynofilowym zapaleniu mięśni 

36. Najlepszy wiek do odsadzania szczeniąt to: 
a) 2-3 tygodnie                 b) 10 – 12 tygodni            c) 5-6 tygodni                d) 1-2 tygodnie 

37. Poliuria/Polidypsia to: 
a) Zmniejszone oddawanie moczu/pragnienie 
b) Zwiększone oddawanie moczu/pragnienie 
c) Zmniejszone pragnienie/oddawanie moczu 
d) Zwiększone pragnienie/oddawanie moczu 

38. Do chorób endokrynologicznych nie należy: 
a) Niedoczynność tarczycy                                   c) Cukrzyca 
b) Zespół Cushinga                                               d) Kokcydioza 

39. Zwichnięcie rzepki dotyczy: 
a) Stawu biodrowego                                          c) Stawu kolanowego 
b) Stawu łokciowego                                           d) Stawu nadgarstkowego 

40. Profilaktyka to: 
a) Leczenie                b) Diagnostyka                c) Zapobieganie             d) Wszystkie prawidłowe 

41. Okres, w którym miano przeciwciał matczynych jest już na tyle niskie, że nie zapobiegnie 
zachorowaniu to: 
a) Luka immunologiczna                                              c) Czas prepatentny 
b) Czas patenty                                                              d) Dryf immunologiczny 

42. Indukcja odpowiedzi immunologicznej trwa: 
a) 21-30 dni                  b) 10 – 14 tygodni                    c) 24 godziny              d) 72 godziny 

43. Szczepienie zasadnicze u kotów jest przeciwko: 
a) Białaczka                 b)Wścieklizna                   c)Panleukopenia                    d)Tężec 

44. Szczepieniem obowiązkowym u kota jest: 
a) Wścieklizna                                                          c) Nosówka 
b) Herpeswirus                                                        d) Brak obowiązkowych szczepień 

45. Szczepieniem obowiązkowym u psa jest: 
a) Wścieklizna                                                          c) Nosówka 
b) Herpeswirus                                                        d) Brak obowiązkowych szczepień 
 



46. Felv jest to skrót choroby: 
a) Zakaźne zapalenie jelit 
b) Zakaźne zapalenie otrzewnej 

c) Białaczka 
d) Czerniak 

47. Ww choroba jest  chorobą zakażną dla: 
a) Psów                             b) Kotów                       c) Przeżuwaczy                         d) Koni 

48. Przeciwko tężcowi nie możemy zaszczepić: 
a) Kota                                          b) Psa                                c) Konia                                   d) Szczura 

49. Elementem fizjoterapii nie jest: 
a) Masaż                                                       c) Kinezyterapia 
b) Badanie HP                                              d) Elektroterapia 

50. Schorzenie dotyczące samic, PU/PD, powiększony obrys powłok brzusznych, podwyższone CTO: 
a) Babeszjoza                                              c) Ropomacicze 
b) Ciąża                                                        d) Rak 

51. Metodą radykalną leczenia z wyboru jest: 
a) Eutanazja                                              c) Ovariohisterektomia 
b) Leczenie farmakologiczne                 d) Wszystkie błędne 

52. Patogeneza choroby to: 
a) Jak dochodzi do choroby                        c) Jak należy leczyć 
b) Jak należy diagnozować                          d) Jaka jest przyczyna 

53. Przetrwałe zęby mleczne dotyczą najczęściej: 
a) Psów ras olbrzymich 
b) Psów ras miniaturowych 

c) Kotów 
d) Wszystkie odp błędne 

54. W jakim wieku musi być zwierzę towarzyszące byśmy mogli wywieźć go z kraju: 
a) Co najmniej 6 tygodni                                           c) co najmniej 18 tyg 
b) Co najmniej 12 tygodni                                         d) co najmniej 24 tyg 

55. Po jakim czasie szczepienie przeciwko wściekliźnie nabiera ważności: 
a) Bezpośrednio po sczepieniu                               c) 12 miesięcy 
b) 21 dni                                                                     d) 3 miesiące 

56. Pchły odżywiają się: 
a) Sierścią                                                    c) Naskórkiem 
b) Krwią                                                       d) Wszystkie odp prawidłowe 

57. Preparaty przeciwpchelne są w postaci spot-on co znaczy: 
a) Doustne podanie                                        c) Podanie dożylne 
b) Podanie na skórę                                        d) Obroża 

58. Podanie leków dożylne: 
a) i.m                                                c) p.o 
b) s.c                                                d) i.v 

59. Świerzb uszny to: 
a) Roztocze                                                c) Owad 
b) Nicień                                                    d) Pierwotniak 

60. Babesia to: 
a) Roztocze                                                c) Owad 
b) Nicień                                                    d) Pierwotniak 


