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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

R.10-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Kaszel reakcyjny wywo uje si  uciskaj c okolic  

A. p uc. 
B. krtani. 
C. gard a. 
D. mostka. 

Zadanie 2. 
Graficzne przedstawienie aktywno ci elektrycznej mi nia sercowego odbierane z powierzchni cia a, to 
badanie 

A. ultrasonograficzne. 
B. elektrokardiograficzne. 
C. elektroencefalograficzne. 
D. tomografii komputerowej. 

Zadanie 3.  
Na podstawie informacji zawartej w ulotce do czonej do leku okre l drog  jego podawania. 

A. Doustnie. 
B. Do ylnie. 
C. Podskórnie. 
D. Domi niowo. 

Zadanie 4. 
Przedmiot przedstawiony na ilustracji to  

 

 
A. laryngoskop. 
B. oftalmoskop. 
C. stetoskop. 
D. otoskop. 

 

 

 

Przed u yciem silnie wstrz sn . Podawa  w ilo ci 10 ml/kg m.c. g boko i.m. 
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Zadanie 5. 
Wirusowa choroba wyst puj ca u psów objawiaj ca si  gor czk , wymiotami i krwaw  biegunk , to 

A. parwowiroza. 
B. salmonelloza. 
C. leptospiroza. 
D. babeszjoza. 

Zadanie 6. 
Gastroskopia polega na wprowadzeniu endoskopu do 

A. odbytu. 
B. pochwy. 
C. o dka. 
D. p cherza. 

Zadanie 7. 
W wynikach badania ogólnego moczu zdrowego zwierz cia mo emy stwierdzi  obecno  

A. glukozy. 
B. bilirubiny. 
C. hemoglobiny. 
D. urobilinogenu. 

Zadanie 8. 
Blado  b on luzowych mo e by  wynikiem  

A. zatrucia dwutlenkiem w gla. 
B. niewydolno ci w troby.  
C. udaru cieplnego. 
D. krwotoku. 

Zadanie 9. 
Warto  t tna, liczona na minut , u zdrowego konia wynosi  

A. 20–40 
B. 50–60 
C. 70–120 
D. 110–130 

Zadanie 10. 
Podczas badania skóry w wietle lampy Wooda fluorescencj  powoduj  zmiany o etiologii 

A. immunologicznej. 
B. paso ytniczej. 
C. bakteryjnej. 
D. grzybiczej. 
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Zadanie 11. 
Próbk  ka u do badania parazytologicznego powinno si  przechowywa  do nast pnego dnia  
w temperaturze 

A. powy ej 25°C 
B. poni ej 0°C 
C. oko o 15°C 
D. 2 do 8°C  

Zadanie 12. 
Oocysty pobrane ze rodowiska mog  by  przyczyn  zachorowania zwierz cia na  

A. kokcydioz . 
B. w grzyc . 
C. w o nic . 
D. glistnic . 

Zadanie 13. 
ywicielem po rednim tasiemca psiego Dipylidium caninum jest 

A. mrówka. 
B. kleszcz. 
C. pch a. 
D. wesz. 

Zadanie 14. 
Na podstawie fragmentu dokumentacji laboratoryjnej wska  liczb  krwinek bia ych we krwi badanego 
zwierz cia. 

A. 5,5 
B. 32 
C. 10 
D. 80 

Zadanie 15. 
Alkohol u ywany do odka ania powinien mie  st enie  

A. 90% 
B. 70% 
C. 50% 
D. 40% 

Parametr Warto  referencyjna Wynik badania 

RBC 4,0–9,0 5,5  

WBC 2–15 32 

HGB 9–19 10 

PLT 120–600 80 
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Zadanie 16. 
Wn trostwem nazywa si   

A. brak j der. 
B. zapalenie j der. 
C. niedorozwój j der. 
D. niezst pienie j der do moszny. 

Zadanie 17. 
Przedstawiona na zdj ciu ni  chirurgiczna posiada wtopion  ig , której przekrój ma kszta t 

A. ko a. 
B. owalu. 
C. trójk ta. 
D. kwadratu. 

Zadanie 18. 
Obowi zuj c  technik  badania RTG, s u c  do rozpoznawania dysplazji stawu biodrowego u psów, 
jest projekcja 

A. brzuszno – grzbietowa. 
B. grzbietowo – brzuszna. 
C. boczna prawa. 
D. boczna lewa. 

Zadanie 19. 
Pojawiaj ce si  w moczu psa zwi zki ketonowe mog  by  objawem 

A. ketozy. 
B. anemii. 
C. cukrzycy. 
D. hemoglobinurii. 

Zadanie 20. 
Objawem morzyska u konia nie jest 

A. pocenie si . 
B. tarzanie si . 
C. kopanie si  po brzuchu. 
D. zwi kszone pobieranie wody. 
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Zadanie 21. 
Roztwory oleiste powinno podawa  si   

A. do ylnie. 
B. dot tniczo. 
C. podskórnie. 
D. domi niowo. 

Zadanie 22. 
U zdrowego psa dost pne do badania s  w z y ch onne 

A. pod uchwowe i podkolanowe. 
B. pod uchwowe i podbiodrowe. 
C. podkolanowe i podbiodrowe.  
D. podkolanowe i pachowe dodatkowe.  

Zadanie 23. 
Prawid owo nad p ucami konia s yszymy wypuk 

A. b benkowy. 
B. metaliczny. 
C. st umiony. 
D. jawny. 

Zadanie 24. 
Widoczne na zdj ciu zmiany na skórze w postaci suchych, pokrytych strupami obszarów oraz wy ysie  
w obr bie g owy i szyi to 

A. wyprysk. 
B. grzybica skóry. 
C. oparzenie s oneczne. 
D. inwazja wierzbowców. 

 

Zadanie 25. 
Badanie metod  powielania wybranych sekwencji DNA przy zastosowaniu a cuchowej reakcji 
polimerazy DNA okre la si  jako 

A. PCR. 
B. ELISA. 
C. seroneutralizacja. 
D. immunofluorescencja.  
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Zadanie 26. 
ywicielem ostatecznym pierwotniaka Toxoplasma gondii jest 

A. kot. 
B. pies. 
C. kura. 
D. królik. 

Zadanie 27. 
Kinezyterapia jest to leczenie za pomoc  

A. ruchu. 
B. wiat a. 
C. fal ultrad wi kowych. 
D. pola elektromagnetycznego. 

Zadanie 28. 
Do bada  serologicznych w kierunku choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej pobiera si  krew z y y 

A. usznej. 
B. ogonowej. 
C. odpromieniowej. 
D. czczej przedniej. 

Zadanie 29. 
Która z nici chirurgicznych jest najcie sza? 

A. Dexon 0 
B. Dexon 2 
C. Dexon 2-0 
D. Dexon 5-0 

Zadanie 30. 
Przenoszon  przez kleszcze chorob  pierwotniacz  zwierz t jest 

A. toksoplazmoza. 
B. babeszjoza. 
C. borelioza. 
D. t ec. 

Zadanie 31. 
W pierwszym okresie po poparzeniu zwierz cia powinno stosowa  si  

A. ciep e ok ady. 
B. smarowanie t uszczem. 
C. smarowanie bia kiem jaja kurzego. 
D. zimne ok ady lub polewanie zimn  wod . 
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Zadanie 32. 
Podawanie preparatów elazowych prosi tom powinno odbywa  si   

A. do 3 dnia ycia. 
B. do 10 dnia ycia. 
C. do 21 dnia ycia. 
D. do 30 dnia ycia. 

Zadanie 33. 
Zabiegiem piel gnacyjnym u koni nie jest 

A. zwalczanie endopaso ytów. 
B. tarnikowanie z bów. 
C. czyszczenie skóry. 
D. kucie kopyt. 

Zadanie 34.  
Preparaty do zwalczania ektopaso ytów zwierz t „spot on” powinno podawa  si  poprzez 

A. k piele. 
B. iniekcje podskórne. 
C. posypywanie skóry. 
D. nakrapianie na skór . 

Zadanie 35. 
W czasie pobierania krwi do badania w kierunku choroby Aujeszkiego, wini  nale y poskromi  za 
pomoc  

A. przytrzymywania za uszy. 
B. za o enia p tli na nog .  
C. za o enia p tli ryjowej. 
D. zwi zania ko czyn. 

Zadanie 36. 
Przekazywanie przeciwcia  z matki na potomstwo poprzez siar  to odporno  

A. swoista bierna naturalna. 
B. swoista bierna sztuczna. 
C. nieswoista czynna. 
D. nieswoista bierna. 
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Zadanie 37. 
Pionowa droga zaka enia to przeniesienie choroby 

A. ródmacicznie. 
B. alimentarnie. 
C. kropelkowo. 
D. jatrogennie. 

Zadanie 38. 
W tomografii komputerowej TK badanie pacjenta odbywa si  za pomoc  

A. promieniowania rentgenowskiego. 
B. silnego pola magnetycznego. 
C. silnego pola elektrycznego. 
D. fal ultrad wi kowych. 

Zadanie 39. 
Autoklaw jest urz dzeniem s u cym do 

A. sanityzacji. 
B. sterylizacji. 
C. dezynfekcji. 
D. dezynsekcji. 

Zadanie 40. 
Urz dzenie przedstawione na fotografii s u y do badania 

A. nosa. 
B. gard a. 
C. pochwy. 
D. przewodu s uchowego. 
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