
Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich 2015 

 

1. Podstawowym i niezbędnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo osób 

obsługujących zwierzęta jest: 
a. zapewnienie zwierzętom dobrostanu 

b. zachowanie nieładu w pomieszczeniach gospodarskich 

c. prowadzenie selekcji z uwzględnieniem tylko cech produkcyjnych, bez względu na zachowania 

agresywne zwierząt 

d. nie wiem 

 

2. Do zwierząt gospodarskich nie dopuszcza się osób: 
a. wykonujących codzienne czynności związane z obsługą zwierząt 

b. zatrudnionych w gospodarstwie do codziennej obsługi zwierząt 

c. wykazujących zachowania agresywne, będących pod wpływem alkoholu lub silnie pachnących 

(krwią, benzyną, środkami używanymi przez weterynarzy) 

d. nie wiem 

 

3. Właściwe techniki poskaramiania zwierząt to: 
a. chwyt za słabiznę, dudka ogonowa, unieruchomienie głowy 

b. głośny krzyk, unieruchomienie zwierzęcia 

c. agresywne zachowanie, chwyt za ogon, dudka nosowa 

d. nie wiem 

 

4. Zabiegi weterynaryjne i stosowanie leków należy wykonywać: 
a. zgodnie z zaleceniami służby weterynaryjnej, przy użyciu poskromu ograniczającego możliwość 

ruch zwierzęcia 

b. na stanowisku, przy użyciu linki umożliwiającej swobodny ruch zwierzęcia 

c. zgodnie z zaleceniami służby weterynaryjnej, przy nieograniczaniu możliwości poruszania się 

zwierzęcia 

d. nie wiem 

 

5. W celu zapobiegania chorobom odzwierzęcym zagrażającym osobom obsługującym 

zwierzęta należy: 
a. przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać higienę w pomieszczeniach gospodarskich, 

dezynfekować oraz opatrywać wszelkie rany i skaleczenia 

b. wykonywać szczepienia ochronne, nie jest konieczna dezynfekcja skaleczeń, rany zabezpieczać 

przed zanieczyszczeniami 

c. wykonywać szczepienia ochronne, nie jest konieczne przestrzeganie podstawowych zasad 

higieny w pomieszczeniach inwentarskich 

d. nie wiem 

 

6. Apteczka pierwszej pomocy z podstawowymi środkami opatrunkowymi i dezynfekcyjnymi 

powinna: 
a. znajdować się na zapleczu pomieszczeń inwentarskich 

b. być umieszczona w zlewni mleka 

c. znajdować się bezpośrednio przy stanowiskach zwierząt 

d. nie wiem 

 

7. Poruszając się pomiędzy zwierzętami należy: 
a. sygnalizować swoją obecność głosem lub poprzez dotyk 

b. zachować szczególną ostrożność bez konieczności sygnalizowania swoich zamiarów 

c. zachowywać się głośno i agresywnie 

d. nie wiem 

 



8. Do prowadzenia zwierząt w gospodarstwie powinny być używane: 
a. gładkie łańcuchy, linki lub powrozy, nie powodujące okaleczeń rąk lub innych urazów w razie 

szarpnięcia przez zwierzę 

b. kolczatki, ograniczające ucieczkę zwierząt, a podczas przeprowadzania łańcuch powinien być 

okręcony wokół dłoni 

c. kantary (bez uwięzi) umożliwiające bezpośrednie przytrzymanie zwierzęcia podczas 

przeprowadzania 

d. nie wiem 

 

9. Przepędzanie stada zwierząt liczącego powyżej 50 sztuk: 
a. powinna nadzorować tylko jedna osoba 

b. powinny nadzorować co najmniej dwie osoby 

c. nie ma szczególnych zaleceń do ilości osób uczestniczących w przepędzie 

d. nie wiem 

 

10. Do załadunku lub rozładunku zwierząt: 
a. najlepiej używać ramp, pomostów lub pochylni o podłożu ograniczającym poślizg, 

wyposażonych w boczne zabezpieczenia 

b. przeznacza się wszelkiego rodzaju podesty bez zabezpieczeń 

c. rampy powinny być pochylone pod kątem 45o, mieć szerokie szczeliny i lite zabezpieczenia 

boczne 

d. nie wiem 

 

11. Bezpieczną obsługę bydła zapewnia: 
a. stosowanie śluz i bramek selekcyjnych, które pozwalają wybrać ze stada konkretne zwierzę 

b. używanie poskromu do wykonywania zabiegów weterynaryjnych, zootechnicznych, 

pielęgnacyjnych 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d. nie wiem 

 

12. W budynkach inwentarskich stopnie, progi w wejściach: 
a. należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub oklejone taśmą 

ostrzegawczą 

b. powinny być niewidoczne 

c. powinny być wysokie i nieoznaczone 

d. nie wiem 

 

13. Stanowisko, na którym znajduje się buhaj powinno być zlokalizowane: 

a. w budynku oddalonym od obory, w której utrzymywane są krowy oraz umożliwiające zbiorowe 

utrzymanie buhajów w gospodarstwie 

b. w oborze w pobliżu głównego wyjścia oraz dostatecznie przestronne, aby pracownik obsługujący 

nie był narażony na przygniecenie 

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

kilka rozpłodników 

d. nie wiem 

 

14. Podczas 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 

niewydojone, gdyż są one w tym momencie niespokojne 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d. nie wiem 

 



15. Czynności czyszczące i dezynfekujące zbiorniki na mleko wykonuje się: 
a. regularnie wchodząc do zbiornika i czyszcząc go za pomocą szczotek 

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

c. odpowiednimi szczotkami wyposażonymi w przedłużacze uchwytów, niedopuszczalne jest 

wchodzenie do środka 

d. nie wiem 

 

16. Rolnik objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym rolników jeśli prowadzi 

gospodarstwo rolne osobiście i na własny rachunek o powierzchni powyżej: 
a. 6 ha przeliczeniowych, 

b. 1 ha fizycznego, 

c. 1 ha przeliczeniowego, 

d. nie wiem 

 

17. Każdy rolnik ubezpieczony w KRUS od 01.04.2012r. opłaca składkę zdrowotną: 
a. tak, jeżeli prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych, 

b. tak, jeżeli prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych, 

c. tak, jeżeli prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, 

d. nie wiem. 

 

18. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, który 

wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez: 
a. co najmniej 7 dni 

b. co najmniej 14 dni 

c. co najmniej 30 dni 

d. nie wiem 

 

19. W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębnia się: 
a. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe oraz emerytalno-rentowe 

b. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe  

i komunikacyjne 

c. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe 

d. nie wiem 

 

20. Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego w KRUS na ubezpieczenie emerytalno 

rentowe wynosi: 
a. 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

b. 10% emerytury podstawowej 

c. 30% dochodu szacunkowego z 1 hektara przeliczeniowego 

d. nie wiem 

 

 

PYTANIE PROBLEMOWE: 
 Choroby odzwierzęce mogą być przyczyną groźnych i trudnych do wyleczenia dolegliwości. 

Podaj przykłady zoonoz i opisz zasady zapobiegania zachorowaniom. 


