
Załącznik nr 1 

PYTANIA TESTOWE 

do konkursu „Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz” organizowanego przez 

Placówkę Terenową w Brzesku za pośrednictwem strony internetowej: 

www.powiatbrzeski.pl  

      Ilość zdobytych punktów………………. 

Imię i nazwisko  …….……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ….…………………………………………………………… 

tel. ….………………….……………………………………………..…………………. 

PESEL…………………………………………………………………………………….. 

 
Udostępnione dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

TEST SKŁADA SIĘ Z 6 PYTAŃ Z TRZEMA WARIANTAMI ODPOWIEDZI, Z KTÓRYCH TYLKO JEDNA JEST 

PRAWIDŁOWA. POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZY ZNAKIEM „X”. 

 

1. Kto powinien pracować ze zwierzętami: 

a) Osoby zrównoważone, znane zwierzętom, przyjaźnie do nich nastawione 

b) Osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie 

c) Obie odpowiedzi są prawidłowe 

2. Podczas obsługi zwierząt niedopuszczalne jest: 

a) Wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu 

b) Zbliżanie się do zwierząt bez sygnalizowania im swojej obecności 

c) Obie odpowiedzi są prawidłowe 

3. Zabiegi weterynaryjne i zoohigieniczne w przypadku zwierząt niebezpiecznych: 

a) Należy wykonywać z użyciem poskromu, płyt przepędowych, poganiaczy, kagańców itp. 

b) Mogą być wykonane bez szczególnych środków ostrożności 

c) Należy wykonywać bez krępowania zwierząt 

4. Choroba przenoszona przez kleszcze to: 

a) Borelioza 

b) Angina 

c) Odra 

5. Włazy stropowe w budynkach inwentarskich służące do zrzucania pasz i słomy 

powinny być zabezpieczone: 

a) Specjalnymi uchwytami do przystawianej drabiny 

b) Od góry barierką o wys. 1,1m oraz listwą zaporową przy podłożu o grubości ok. 0,15m 

c) Od góry listwą przy krawędzi włazu o grubości 0,10m i opuszczanymi schodkami 

6. Wypadek zaistniały przy pracy rolniczej należy: 

a) Zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce KRUS, zabezpieczyć miejsce i 

przedmioty związane z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez 

pracownika Kasy 

b) Zgłoszenie wypadku do KRUS nie jest koniecznie, aby otrzymać jednorazowe 

odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu zaistniałego na skutek tego zdarzenia 

c) Zgłosić telefonicznie do jednostki KRUS po zakończeniu leczenia 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Konkursu: „Nie ryzykujesz gdy  znasz 

i szanujesz ”. 

     Data i podpis uczestnika……………………………………………. 

 

http://www.powiatbrzeski.pl/

