
IV Wojewódzki Konkurs dla rolników-producentów mleka „Bezpieczna Obsługa 

Zwierząt Gospodarskich” 

 

1.  Osoba wykonująca prace przy obsłudze zwierząt: 

a.  wypasająca bydło powinna być wyposażona w przewiewną, szczelną odzież osłaniającą kończyny, 

nakrycie głowy oraz środki odstraszające  

b.  powinna używać obuwia ochronnego, które zabezpiecza stopy przed urazami 

c.  odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d.  nie wiem 

2.  Osoba wykonująca zabiegi pielęgnacyjne, zootechniczne, weterynaryjne powinna: 

a.  znać właściwe techniki poskramiania zwierząt, takie jak chwyt za słabiznę, dudka ogonowa, 

unieruchomienie głowy 

b.  wykonywać je sama bez poskramiania zwierzęcia, żeby zminimalizować stres towarzyszący 

zabiegom 

c.  mieć tylko podstawową wiedzę o wykonywanych zabiegach 

d. nie wiem 

3.  Zabiegi weterynaryjne oraz stosowanie leków należy wykonywać: 

a. zgodnie z zaleceniami służby weterynaryjnej, na stanowisku, przy użyciu linki umożliwiającej 

swobodny ruch zwierzęcia 

b.  zgodnie z zaleceniami służby weterynaryjnej, przy użyciu poskromu ograniczającego możliwość 

ruch zwierzęcia 

c.  przy nieograniczaniu możliwości poruszania się zwierzęcia 

d.  nie wiem 

4.  Apteczka spełniająca wymagania określone w przepisach powinna: 

a.  znajdować się bezpośrednio przy stanowiskach zwierząt 

b.  znajdować się na zapleczu pomieszczeń inwentarskich 

c.  być umieszczona w zlewni mleka 

d.  nie wiem 

5.  W przypadku skaleczenia przedmiotami zanieczyszczonymi ziemią lub obornikiem należy: 

a.  założyć opatrunek i zgłosić się do lekarza po zagojeniu rany 

b.  jedynie delikatnie oczyścić ranę i nie przerywać wykonywanej pracy 

c.  bezzwłocznie zdezynfekować oraz zgłosić się do lekarza, a podczas pracy ze zwierzętami rany na 

odkrytych częściach ciała powinny być zdezynfekowane i obandażowane 

d.  nie wiem 

6.  Chorobom odzwierzęcym można zapobiec m.in. poprzez: 

a.  przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymywanie higieny w pomieszczeniach gospodarskich 

b.  odpowiedzi a i c są prawidłowe 

c.  dezynfekowanie oraz opatrywanie wszelkich ran i skaleczeń 

d.  nie wiem 

7.  Do obsługi zwierząt nie dopuszcza się osób: 

a.  ubranych w obuwie ochronne, jak również osób nieprzyjemnie kojarzonych przez zwierzęta 

b.  agresywnych, z którymi zwierzęta nie są oswojone, będących pod wpływem alkoholu lub silnie 

pachnących (krwią, alkoholem, benzyną, środkami używanymi przez weterynarzy) 

c.  odpowiedzi a i b są prawidłowe 



d.  nie wiem 

8.  Podczas prowadzania bydła na łańcuchu: 

a. sposób trzymania łańcucha nie jest istotny 

b. dopuszczalne jest owinięcie łańcucha wokół dłoni 

c. niedopuszczalne jest okręcanie łańcucha wokół ręki 

d.  nie wiem 

9.  Pomieszczenia inwentarskie powinny: 

a.  być wyposażone w progi 

b.  mieć powierzchnię podłogi korytarza nasiąkliwą i nieśliską 

c.  mieć zamontowane drzwi otwierane na zewnątrz 

d.  nie wiem 

10. Buhaj powinien być utrzymywany na stanowisku, które znajduje się:  

a.  w oborze w pobliżu głównego wyjścia oraz powinno być dostatecznie przestronne, aby pracownik 

obsługujący nie był narażony na przygniecenie 

b.  w środkowej części obory, wyposażone w ruchome mocowania, do których można przywiązać kilka 

rozpłodników 

c.  w budynku oddalonym od obory, w której utrzymywane są krowy oraz umożliwiającym zbiorowe 

utrzymanie buhajów w gospodarstwie 

d. nie wiem 

11. Osoby pracujące przy udoju krów: 

a.  w halach udojowych szczególną uwagę należy zachować przy wchodzeniu krów na stanowiska 

udojowe 

b.  na stanowiskach szczególną uwagę należy zwrócić na krowy sąsiednie, w danej chwili jeszcze nie 

wydojone, gdyż są one w tym momencie niespokojne 

c.  odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d.  nie wiem 

12. Czynności związane z czyszczeniem zbiorników na mleko należy wykonać: 

a.  wykorzystując odpowiednie szczotki wyposażone w przedłużacze uchwytów, niedopuszczalne jest 

wchodzenie do środka 

b.  sporadycznie, używając środków do czyszczenia zakupionych w sklepach chemicznych 

c.  wchodząc do zbiornika i czyszcząc go za pomocą szczotek 

d.  nie wiem 

13. Przy zmechanizowanym zadawaniu pasz dla bydła: 

a.  należy kontrolować, czy w dozowniku nie następuje zawieszanie pasz, jednocześnie przez otwory 

kontrolne usunąć zablokowaną paszę za pomocą specjalnych łopatek 

b.  nie powinno się monitorować paszy w dozowniku, jedynie sprawdzić urządzenie przed zasypaniem 

paszy i po zakończeniu karmienia zwierząt 

c.  nie ma zaleceń dotyczących korzystania z urządzeń 

d.  nie wiem 

14. Podczas przygotowywania oraz stosowania chemicznych środków odkażających i 

dezynfekujących: 

a.  nie ma szczególnych instrukcji 

b.  należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać instrukcji producenta 

dołączonych do preparatów 



c.  należy użyć tylko jednorazowych ubrań 

d.  nie wiem 

15. W czasie zadawania pasz objętościowych niedopuszczalne jest: 

a.  przebywanie na przyczepie zagregowanej z ciągnikiem w czasie jej ruchu i zrzucanie z niej paszy 

b.  stosowanie drabiny, jeśli istnieje konieczność wchodzenia na przyczepę w celu zrzucenia z niej 

paszy 

c.  odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d.  nie wiem 

16. Decyzję o uznaniu choroby za chorobę zawodową u rolnika podejmuje: 

a.  pracownik KRUS, 

b.  powiatowy inspektor sanitarny, 

c.  powiatowy lekarz weterynarii, 

d.  nie wiem 

17. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową przysługuje: 

a.  rolnikowi podlegającemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 5 lat, 

b.  ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku 

przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, 

c.  odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d.  nie wiem 

18. Choroba zawodowa rolnika w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to choroba, 

która powstała: 

a.  w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba jest objęta wykazem chorób zawodowych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy, 

b.  w związku z hospitalizacją rolnika po urazie powstałym w wyniku wypadku przy pracy w rolnictwie, 

c.  po zakażeniu bakterią lub wirusem i objawia się katarem, bólem gardła, kaszlem i podwyższoną 

temperaturą, 

d.  nie wiem 

19. Warunkami niezbędnymi do skorzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej realizowanej za 

pośrednictwem KRUS jest: 

a.  nie ukończenie wieku 65 lat w przypadku kobiet oraz 70 lat w przypadku mężczyzn 

b.  podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podleganie 

ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie 

nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres 

ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej) oraz posiadanie ustalonego 

prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku zachowania zdolność 

do samodzielnej egzystencji 

c.  przebywanie na zasiłku chorobowym z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 

30 dni 

d.  nie wiem 

20. Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 

a.  bez zbędnej zwłoki, 

b.  w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym ponad 30 dni, 

c.  po zakończeniu leczenia, 



d.  nie wiem  

PYTANIE PROBLEMOWE 

Jakie są zasady bezpiecznej obsługi maszyn do przygotowywania pasz objętościowych dla bydła?  

 


