
TEST KONKURSOWY ,,ROLNIKU NIE DAJ SIĘ KLESZCZOM” 

 

Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, którą należy oznaczyć symbolem X. 

 

1. W których województwach w 2019 roku odnotowano największą zapadalność na 

boreliozę?: 

a) podlaskim, 

b) warmińsko-mazurskim, 

c) świętokrzyskim, 

d) odpowiedź a i b są poprawne. 

2. Zagrożeniem wypadkowym w gospodarstwie rolnym nie jest: 

a) zniszczone schody, 

b) brak barierki schodów, 

c) porządek w pomieszczeniu, 

d) nieutwardzona nawierzchnia podwórza. 

3. Prawidłowy sposób usunięcia kleszcza to? 

a) wykręcenie go po uprzednim przemyciu wodą utlenioną miejsca ukąszenia, 

b) przy zastosowaniu pęsety, pompy próżniowej, karty do usuwania kleszczy, 

c) smarowanie kremami, masłem, 

d) wykręcanie. 

4. Najczęściej stwierdzaną chorobą odkleszczową jest: 

a) kleszczowe zapalenie mózgu, 

b) borelioza, 

c) ludzka anaplazmoza granulocytarna (Hga), 

d) babeszjoza. 

5. Kto może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej rolnika? 
a) wyłącznie ubezpieczony, 

b) lekarz, 

c) lekarz dentysta, 

d) lekarz, lekarz dentysta, bądź sam ubezpieczony. 

6. Jak nazywana jest borelioza? 

a) kleszczowym zapaleniem opon mózgowych, 

b) babeszjozą, 

c) chorobą z Lyme, 

d) akromegalią. 

Uwaga: prosimy wypełnić wszystkie swoje dane kontaktowe, jest to warunkiem przystąpienia do konkursu. 

 

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

 

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

 

kod pocztowy …………..……. miejscowość …………………….…………… tel. kontaktowy …………………….......... 

 

Profil produkcji …………………………………………………..………………………………………………………… 
Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. wykorzystanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mojego wizerunku w tym zwielokrotnianie go wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 

metodami, rozpowszechnianie i publikowanie w celach związanych z przebiegiem Konkursu; oświadczam, że wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw; niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie; zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, (Dz. U. z 2019r., poz.1387 z późn. zm.).  

 

 

 

……………………………                       ………………………… 

      miejscowość i data       podpis uczestnika konkursu 

 



7.  W jakim okresie notowana jest największa aktywność kleszczy?: 
a) między majem a listopadem 

b) między marcem a lipcem, 

c) między lutym a listopadem, 

d) między czerwcem a listopadem. 

8. Drogi zakażenia chorobami odkleszczowymi to: 

a) ukąszenie przez zakażonego kleszcza lub owada, 

b) spożycie surowego mleka lub mięsa zakażonej krowy, kozy, owcy, 

c) kontakty seksualne, 

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

9. Działalność rolnicza to działalność  w zakresie: 

a) produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

b) produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybnej, 

c) produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, 

d) działy specjalne. 

10. Objawem boreliozy wczesnej nie jest: 
a) rumień wędrujący, 

b) powiększone węzły chłonne, 

c) duszności, kaszel 

d) odpowiedź b i c jest właściwa  

11.  Celem wyjęcia kleszcza należy: 

a) przypalić go i podrażnić, by łatwiej wyciągnąć go z ciała,   

b) posmarować go benzyną, 

c) pociągnąć lekko, ale zdecydowanie i prostopadle do skóry wyciągnąć kleszcza, 

d) złapać kleszcza w najgrubszym miejscu, za odwłok i wykręcić. 

12.  Najbardziej niebezpiecznym stadium rozwojowym kleszczy jest: 
a) stadium młodociane (nimfy), 

b) stadium dojrzałe (imago), 

c) każde tak samo jest niebezpieczne, 

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 

Pytanie opisowe:  

Rozwiązania, które mogą zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


