
Wojewódzki Konkurs 

Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich” 2016 

Pytania: 

1. Przy obsłudze zwierząt najbezpieczniejsze miejsce to:  

a. z jego boku na wysokości łopatki 

b. z przodu obok głowy 

c. przy tylnej kończynie 

d. nie wiem 

2. Pomieszczenia inwentarskie powinny: 

a. być wyposażone w progi 

b. mieć zamontowane drzwi otwierane na zewnątrz 

c. mieć powierzchnię podłogi korytarza nasiąkliwą i nieśliską 

d. nie wiem 

3. Jeżeli występują stopnie, progi w wejściach w budynkach inwentarskich to: 

a. powinny być niewidoczne 

b. należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub 

oklejone taśmą ostrzegawczą 

c. powinny być wysokie i nieoznaczone 

d. nie wiem 
4. Do chorób odzwierzęcych tj. zoonoz należą: 

a. tężec, borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu,  

b. wścieklizna, bruceloza, gruźlica, toksoplazmoza, leptospiroza, listerioza 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d. nie wiem 

5. Zoonozom można zapobiec poprzez: 

a. utrzymywanie prawidłowych zasad higieny osobistej, sporadyczna dezynfekcję ran ciętych, 

stosowanie leczenia zwierząt 

b. stosowanie odzieży ochronnej jednorazowej, dezynfekowanie jedynie pomieszczeń 

inwentarskich, deratyzacja magazynów paszowych 

c. przestrzeganie zasad higieny osobistej, dezynfekowanie i opatrywanie ran i skaleczeń, 

stosowanie rękawic ochronnych, stosowanie szczepień ochronnych dla zwierząt, utrzymanie 

higieny w pomieszczeniach inwentarskich, okresowe dezynfekcje, dezynsekcje i deratyzacje 

d. nie wiem 

6. Przepędzanie stada bydła, koni, owiec lub kóz liczącego powyżej 50 sztuk powinno być 

nadzorowane co najmniej przez: 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. nie wiem 

7. Okresowe zabiegi pielęgnacyjne bydła np. korekcja racic, strzyżenie, piłowanie rogów, 

należy wykonywać: 

a. wówczas gdy zwierzę jest przytrzymywane przez pracownika 

b. po przywiązaniu zwierzęcia na uwięzi do ruchomych przedmiotów 

c. w poskromie 

d. nie wiem 

 



8. Podczas obsługi zwierząt: 

a. powinny przebywać osoby postronne 

b. należy głosem lub łagodnym klepnięciem ręką uprzedzić zwierzę o zbliżaniu się 

c. należy gwałtownym ruchem uprzedzić zwierzę o zbliżaniu się 

d. nie wiem 

9. W czasie doju: 

a. ruch krów w halach udojowych powinien być regulowany bramkami otwieranymi i 

zamykanymi przez dojarza 

b. w halach udojowych niedopuszczalne jest wchodzenie między krowy oczekujące na wejście 

do stanowiska udojowego 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe  

d. nie wiem 

10. Przy udoju krów szczególną uwagę należy: 

a. zachować przy wchodzeniu krów na stanowiska udojowe w halach udojowych 

b. zwrócić na krowy sąsiednie, w danej chwili jeszcze nie wydojone, gdyż są one w tym 

momencie niespokojne na stanowiskach 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe 

d. nie wiem  

11. Dostęp psów i drobnych niepożądanych zwierząt do pomieszczeń inwentarskich i 

magazynów pasz: 

a. jest dopuszczalny, jeśli go monitorujemy 

b. powinien być ograniczony, żeby nie płoszyć zwierząt gospodarskich oraz nie zanieczyszczać 

pasz 

c. nie ma wpływu na bezpieczeństwo higieny pracy i bezpieczeństwo żywnościowe 

d. nie wiem 

12. Na samochody transportowe bydło powinno być załadowywane: 

a. z ramp, pomostów, pochylni o podłożu ograniczającym poślizg, wyposażonych w 

ograniczenia boczne 

b. z podnośnika o wymiarach 1m x 1,2m 

c. z miejsc, które nie posiadają odpowiednich znaków symbolicznych, tabliczek ostrzegawczych 

lub informacyjnych 

d. nie wiem 

13. Zabiegi weterynaryjne na zwierzętach i stosowanie leków należy wykonywać: 

a. zgodnie z zaleceniami służby weterynaryjnej, przy użyciu poskromu ograniczającego 

możliwość ruch zwierzęcia 

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

swobodny ruch zwierzęcia 

c. przy ograniczeniu możliwości poruszania się zwierzęcia 

d. nie wiem 

14. Przy zmechanizowanym zadawaniu pasz: 

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

zasypaniem paszy i po skończeniu karmienia 

b. należy  kontrolować, czy w dozowniku nie następuje zawieszanie się pasz, a zawieszanie się 

paszy usuwać przez otwory kontrolne za pomocą specjalnych łopatek 

c. nie ma zaleceń dotyczących korzystania z urządzeń 

d. nie wiem 

15. Przygotowując oraz stosując chemiczne środki odkażające i dezynfekujące: 

a. należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać instrukcji 

producenta dołączonych do preparatów 



b. nie ma szczególnych instrukcji 

c. należy użyć tylko jednorazowych ubrań 

d. nie wiem 

16. W ubezpieczeniu społecznemu rolników wyodrębnia się ubezpieczenia: 

a. wypadkowe, chorobowe, emerytalno – rentowe, 

b. wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno rentowe, 

c. tylko wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, 

d. nie wiem 

17. Działalność rolnicza to działalność  w zakresie: 

a. produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

b. produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybnej, 

c. produkcji roślinnej, zwierzęcej w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, 

d. nie wiem 

18. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim, na wniosek, obejmuje się 

osobę: 

a. posiadającą  więcej niż 1 ha przeliczeniowy, 

b. której działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, 

c. każdy może ubezpieczyć się na wniosek w KRUS, 

d. nie wiem 

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

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

b. bez zbędnej zwłoki, 

c. po zakończeniu leczenia, 

d. nie wiem 

20. Jednorazowe odszkodowanie z KRUS przysługuje: 

a. ubezpieczonemu z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej jak 30 dni, 

b. rolnikowi podlegającemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 5 

lat, 

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

wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. 

d. nie wiem 

Pytanie problemowe: 

Zasady prawidłowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych przy chowie bydła. 


