
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 120409 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Pielęgniarskie działania zapobiegające zesztywnieniu i deformacji stawów u 
pacjentów unieruchomionych, polegają na: 

A. wywoływaniu  przekrwienia skóry, zastosowaniu fizjoterapii, 
B. ograniczaniu pracy mięśni, unikaniu ucisku wywieranego prze 

kołdrę, 
C. częstej zmianie pozycji, ćwiczeniach biernych i czynnych stawów, 

zastosowaniu właściwej techniki ułożenia, 
D. długotrwałym unieruchomieniu kończyn w fizjologicznej pozycji, 

zastosowaniu kinezyterapii. 

Zadanie 0. 
Istotnym założeniem modelu teoretycznego pielęgniarstwa Callisty Roy jest: 

A. humanistyczna troskliwość, 
B. adaptacja do środowiska, 
C. relacje pielęgniarka - pacjent, 
D. równowaga systemu otwartego. 

Zadanie 0. 
Według teorii D. Orem, działanie "za" i "dla" pacjenta to metoda pracy 
pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku: 

A. braku deficytów w samoopiece, 
B. ograniczeń w samoopiece, 
C. dużych deficytów w samoopiece, 
D. żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

Zadanie 0. 
Teoretyczne założenia pielęgnowania, opracowane w 1952 roku przez 
Hildegardę Peplau, zwracały uwagę na znaczenie: 

A. metod pielęgnowania, 
B. organizacji pracy, 
C. osobowości pielęgniarki, 
D. warunków pracy. 



 

 

Zadanie 0. 
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą: 

A. styl życia, kontakty seksualne, szczepienia, 
B. czynniki genetyczne, warunki pracy i mieszkania, opieka zdrowotna, 
C. choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona 

zdrowia, zmiany klimatyczne, 
D. styl życia, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne, ochrona 

zdrowia. 

Zadanie 0. 
Główną rolę w tworzeniu w 1911 r. w Krakowie pierwszej szkoły 
nowoczesnego pielęgnowania odegrały: 

A. Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier, 
B. Maria Epstein, Anna Rydlówna, 
C. Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska, 
D. Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska. 

Zadanie 0. 
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest: 

A. owrzodzenie, 
B. rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,  
C.  powierzchniowy obrzęk, 
D.  uszkodzenie naskórka. 

Zadanie 0. 
Nurt filozoficzny, który wywiera największy wpływ na przemiany zachodzące 
w pielęgniarstwie to: 

A. ascetyzm, 
B. romantyzm, 
C. pragmatyzm, 
D. humanizm. 

Zadanie 0. 
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są: 

A. teoria ludzkich potrzeb, 
B. teorie osobowości człowieka, 
C. zasady organizacji pracy, 
D. teoria zegara biologicznego. 

 
Zadanie 0. 



 

 

Podstawowym leczeniem zmierzającym do uzyskania reperfuzji w świeżym 
zawale serca, jest/są: 

A. wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych, 
B. angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,  
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne, 
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe. 

 
Zadanie 0. 
Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia rehabilitacji u pacjenta po zawale mięśnia 
sercowego jest: 

A. brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń rytmu, 
B. normalizacja ciśnienia i tętna, wskaźników biochemicznych 

martwicy mięśnia sercowego, 
C. powrót do prawidłowo ukształtowanego zespołu QRS, załamka Q, 

załamka T, 
D. postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji. 

Zadanie 0. 
We wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca, największe 
znaczenie posiada oznaczenie: 

A. troponiny sercowej, 
B. dehydrogenazy mleczanowej, 
C. aminotransferazy asparaginowej, 
D. aminotransferazy alaninowej. 

Zadanie 0. 
Pacjentka 50-letnia, od 20 dni jest unieruchomiona z powodu przewlekłej 
zastoinowej niewydolności krążenia. Przy próbie pionizacji pojawia się ból w 
łydce, lekkie zasinienie kończyny oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej 
należy podejrzewać: 

A. hipotonię ortostatyczną, 
B. zakrzepicę żył głębokich,  
C.  zmiany w układzie ruchowym, 
D.  rwę kulszową. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa: 



 

 

A. cukrzyca, 
B. wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,  
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL, 
D.  palenie papierosów. 
 

Zadanie 0. 
Pacjent, u którego rozpoznano dusznicę bolesną, w sytuacji napadu bólowego 
powinien: 

A. przyjąć tabletkę przeciwbólową, odpocząć, zapewnić dopływ 
świeżego powietrza, 

B. przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę i tabletkę 
przeciwbólową, 

C. przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę, jeśli ból nie 
ustąpi po trzech kolejnych dawkach wezwać pogotowie, 

D. przerwać wysiłek fizyczny, przyjąć nitroglicerynę, jeśli ból nie 
ustąpi powtórzyć po 20 min. dawkę nitrogliceryny. 

Zadanie 0. 
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia mięśnia 
sercowego, są: 

A. wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A, 
B. gorączka reumatyczna, zespół SARS, naświetlania śródpiersia, 
C. reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o charakterze 

autoimmunologicznym, naświetlania śródpiersia, 
D. reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A, zespół SARS. 

Zadanie 0. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

A. ESC, 
B. TIMI, 
C. AVPU, 
D. NYHA. 

Zadanie 0. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

A. prawokomorowej niewydolności krążenia, 
B. lewokomorowej niewydolności krążenia, 
C. chorobie wieńcowej, 
D. wstrząsie anafilaktycznym. 



 

 

Zadanie 0. 
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest: 

A. podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z bólami w klatce 
piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym spoczynkowym zapisie 
EKG, 

B. wykrycie przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej 
serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania, 

C. ocena tolerancji wysiłku i rokowania po zawale serca, diagnostyka 
zaburzeń rytmu, 

D. świeży zawał mięśnia sercowego. 

Zadanie 0. 
Prawidłowo przeprowadzony pomiar ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów w 
podeszłym wieku otrzymujących leki hipotensyjne obejmuje pomiar w 
pozycji: A. siedzącej i leżącej, 

B. wyłącznie stojącej, 
C. wyłącznie leżącej, 
D. siedzącej, leżącej i stojącej. 

Zadanie 0. 
U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych zwiększa: 

A. dieta wegetariańska, 
B. palenie papierosów,  
C.  siedzący tryb życia, 
D.  alkohol. 

Zadanie 0. 
Który  rodzaj sportu NIE jest wskazany u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym? 

A. pływanie, 
B. jazda na rowerze, 
C. turystyka piesza, 
D. gimnastyka przyrządowa. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Które  z wymienionych  stwierdzeń  dotyczących aktywności fizycznej 
chorego z niewydolnością serca, zaklasyfikowanego do II klasy 
czynnościowej wg NYHA, jest prawdziwe?  

A.  niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej, 
B. brak ograniczenia, 
C. niemożność wykonania jakiegokolwiek wysiłku, 
D. znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. 

 
Zadanie 0. 
Zmiany w EKG - całkowicie niemiarowy rytm, trudne do zróżnicowania 
załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach linii izoelektrycznej, 
świadczą o: 

A. częstoskurczu komorowym, 
B. bloku przedsionkowo-komorowym, 
C. migotaniu przedsionków, 
D. trzepotaniu przedsionków. 

Zadanie 0. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

A. ponaparstnicowe zaburzenie rytmu, 
B. napadowy częstoskurcz nadkomorowy, 
C. migotanie przedsionków, 
D. trzepotanie przedsionków. 

Zadanie 0. 
Niedostosowanie szerokości mankietu do obwodu ramienia pacjenta, podczas 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje uzyskanie: 

A. niezmienionych wartości ciśnienia, 
B. zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt 

szerokiego u osób bardzo szczupłych, 
C. zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt 

szerokiego u osób bardzo szczupłych, 
D. zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu 

standardowego u osób otyłych. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Dzienne spożycie soli kuchennej przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, 
NIE powinno przekraczać na dobę: 

A. 6 g, 
B. 8 g, 
C. 10 g, 
D. 12 g. 

Zadanie 0. 
Który z objawów fizykalnych i dolegliwości jest najbardziej charakterystyczny 
dla niewydolności lewokomorowej? 

A. poszerzenie żył szyjnych, 
B. wodobrzusze, 
C. duszność w pozycji leżącej, 
D. obrzęki krążeniowe. 

 
Zadanie 0. 
Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z 
tętnic wieńcowych, to: 

A. echokardiografia, 
B. scyntygrafia serca,  
C.  koronarografia, 
D.  angioplastyka. 

Zadanie 0. 
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w klatce 
piersiowej, który: 

A. nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny, 
B. ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny, 
C. trwa 20-30 minut i więcej, 
D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

Zadanie 0. 
W warunkach fizjologicznych na zmianę szybkości oddechu 
wpływa/wpływają: 

A. stany gorączkowe i bóle w klatce piersiowej, 
B. wzmożony wysiłek fizyczny i stany emocjonalne, 
C. zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, 
D. upośledzenie krążenia i zwiększona ilość hemoglobiny. 

 
Zadanie 0. 



 

 

Po wykonaniu biopsji przezskórnej płuca celem wykluczenia odmy 
opłucnowej konieczne jest wykonanie kontrolnego RTG klatki piersiowej: 

A. bezpośrednio po zabiegu, 
B. 24 h po zabiegu, 
C. bezpośrednio po zabiegu i 12 h później, 
D. bezpośrednio po zabiegu i 24 h później. 

Zadanie 0. 
Przy doustnym leczeniu przeciwzakrzepowym zatorowości płucnej INR 
(Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International 
Normalization Ratio) powinien wynosić: 

A. do 0.9, 
B. 1-1.9, 
C. 2.0 - 3.0, 
D. 3.1 - 4.0. 

 
Zadanie 0. 
Duszność pochodzenia oddechowego - wdechowa o charakterze 
restrykcyjnym występuje w: 

A. zwłóknieniu płuc, 
B. astmie oskrzelowej, 
C. rozedmie płuc, 
D. POCHP. 

Zadanie 0. 
W celu wykrycia alergii, testy skórne wykonuje się metodą: 

A. prowokacji, 
B. kontaktową i wziewną,  
C.  punktową i śródskórną, 
D.  iniekcji i nakłucia. 

Zadanie 0. 
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to: 

A. napadowa duszność, głównie wydechowa, świszczący oddech, 
kaszel, 

B. duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel, 
C. duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka, 
D. kaszel z odksztuszaniem, krwioplucie, przyspieszony oddech. 

 
Zadanie 0. 
Pulsoksymetria jest nieinwazyjną metodą przezskórnego monitorowania: 



 

 

A. wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2), 
B. ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2), 
C. wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) i 

częstotliwości tętna, 
D. ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) i częstotliwości 

tętna. 

Zadanie 0. 
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma: 

A. prężna, 
B. obustronna, 
C. z krwiakiem opłucnej, 
D. podskórna. 

 
Zadanie 0. 
Przed pobraniem krwi tętniczej z tętnicy promieniowej należy wykonać próbę: 

A. Allena, 
B. Petersa,  
C.  Trendelenburga, 
D. opaskową. 

Zadanie 0. 
Terminem - szpitalne zapalenie płuc - określa się zapalenie płuc, które 
wystąpiło u chorego nie zaintubowanego, od przyjęcia do szpitala po: 

A. 48 godzinach, 
B. 24 godzinach, 
C. 12 godzinach, 
D. 6 godzinach. 

Zadanie 0. 
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć: 

A. na boku po stronie odmy, 
B. na plecach, 
C. na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma, 
D. na brzuchu. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej płynu niż: 

A. 600 ml, 



 

 

B. 1500 ml, 
C. 1800 ml, 
D. 2000 ml. 

Zadanie 0. 
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów 
płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to: 

A. dysfazja, 
B. dysfagia, 
C. dysplazja, 
D. dyzartria. 

Zadanie 0. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

A. na wznak, 
B. kolankowo-łokciowej,  
C.  Trendelenburga, 
D.  Fowlera. 



 

 

Zadanie 0. 
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki 
przełyku, jest: 

A. manometria, 
B. impedancja, 
C. próba Bernsteina, 
D. próba czynnościowa. 

Zadanie 0. 
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może wystąpić 
u osoby: 

A. stosującej często ibuprofen, 
B. leczonej hipotensyjnie, 
C. stosującej paracetamol, 
D. stosującej leki przeciwcukrzycowe. 

Zadanie 0. 
Które z podanych pokarmów są przeciwwskazane dla chorego z zespołem 
jelita drażliwego w okresie biegunek? 

A. mocna herbata, 
B. woda mineralna niegazowana, 
C. gotowane warzywa, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i B. 

Zadanie 0. 
Które z podanych leków należą do inhibitorów pompy protonowej? 

A. Ranigast, Histac, Tagamet, 
B. Ranic, Cymetydyna, Zantac,  
C.  Losec, Polprazol, Controloc, 
D.  Lanzul, Alusal, Gasprid. 

Zadanie 0. 
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest: 

A. natychmiastowe podanie antybiotyków bez określania 
antybiogramu, 

B. natychmiastowe podanie antybiotyków po określeniu 
antybiogramu, 

C. zastosowanie środków zapierających, 
D. wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych. 

 
Zadanie 0. 



 

 

Obserwując chorego z niewydolnością wątroby pielęgniarka powinna zwrócić 
szczególną uwagę na: 

A. występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne, 
B. aktywność psychomotoryczną chorego  oraz stan świadomości, 
C. reakcje na bodźce zewnętrzne, 
D. rodzaj niewydolności wątroby. 

Zadanie 0. 
Bóle głodowe są objawem charakterystycznym występującym w chorobie: 

A. wrzodowej dwunastnicy, 
B. wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
C. wrzodowej żołądka, 
D. zapaleniu błony śluzowej żołądka. 

Zadanie 0. 
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna dla chorego z 
zaawansowaną marskością wątroby? 

A. spadek odporności, brak łaknienia, bolesne parcie na stolec, 
B. uogólnione obrzęki, silny opasujący ból w nadbrzuszu, bóle głowy, 
C. odczuwanie świądu skóry, wodobrzusze, zaburzenia świadomości, 
D. spadek masy ciała, niepokój z powodu kołatania serca, częste 

oddawanie dużej ilości moczu. 

Zadanie 0. 
Do szpitala został przyjęty pacjent z bólami brzucha o charakterze 
napadowym (falowym), zatrzymaniem gazów i stolca (wzdęcia),  
wymiotujący treścią cuchnącą  o zabarwieniu brunatno-zielonym (tzw. 
"wymioty kałowe"). Powyższe objawy świadczą o: 

A. chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
B. krwawieniu z żylaków przełyku, 
C. niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego, 
D. atonii żołądka. 

Zadanie 0. 
Które z niżej wymienionych badań NIE należy do endoskopowej diagnostyki 
gastroenterologicznej? 

A. sigmoidoskopia, 
B. endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,  
C.  ezofagoskopia, 
D.  cystoskopia. 
 



 

 

Zadanie 0. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

A. anafilaktycznego, 
B. septycznego, 
C. kardiogennego, 
D. oligowolemicznego. 

Zadanie 0. 
Następujące objawy - poranne zmęczenie, niechęć do pracy i wysiłku, uczucie 
dyskomfortu w jamie brzusznej, pobolewania brzucha, wzdęcia, stolce 
papkowate, gąbczaste, cuchnące, niekiedy biegunkowe, stany podgorączkowe, 
objawy alergiczne są charakterystyczne dla: 

A. owsicy, 
B. włośnicy, 
C. glistnicy, 
D. lambliozy. 

Zadanie 0. 
Która grupa leków z niżej wymienionych znajduje zastosowanie szczególnie 
w leczeniu zachowawczym choroby 
Leśniowskiego-Crohna? 

A. kortykosterydy, omeprazol, metronidazol, metoclopramid, 
B. cymetydyna, furosemid, sulfasalazyna, antybiotyki lub 

metronidazol, 
C. sulfasalazyna lub aminosalicylany, antybiotyki, metronidazol, 

kortykosterydy, leki immunosupresyjne, 
D. spironolacton,  hydroksyzyna, mesalazyna, leki immunosupresyjne. 

Zadanie 0. 
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej aseptyki: 

A. zawiera nieliczne bakterie, 
B. nie zawiera patogenów, 
C. zawiera nieliczne grzyby, 
D. zawiera nieliczne pierwotniaki. 

 
 
Zadanie 0. 
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię, co 
oznacza: 



 

 

A. bolesne oddawanie moczu, 
B. konieczność oddawania moczu w nocy, 
C. obecność białka w moczu, 
D. zwiększone wydalanie moczu. 

 
Zadanie 0. 
Śladowy białkomocz: 

A. najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek, 
B. może wystąpić fizjologicznie np. przy długotrwałej pozycji stojącej, 
C. odpowiedzi A i B są prawidłowe, 
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

Zadanie 0. 
Celem działań pielęgniarki w opiece nad pacjentem, u którego występuje 
nietrzymanie moczu jest: 

A. stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu, 
B. zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom, 
C. prowadzenie bilansu płynów, 
D. zapobieganie moczeniu się chorego. 

Zadanie 0. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

A. przewlekłej niewydolności nerek, 
B. ostrej niewydolności nerek,  
C.  zakażenia układu moczowego, 
D.  kolki nerkowej. 

Zadanie 0. 
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:  

A. nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego, 
B. nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego, 
C. w  nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna, hamujący 

wytwarzanie erytrocytów w szpiku,  
D. prawidlowe odpowiedzi A i B. 

 
 
Zadanie 0. 
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? 

A. zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji nerek, 



 

 

B. u chorych z przewlekłą mocznicą ilość wydalanego moczu w ciągu 
doby nie przekracza 400 ml, 

C. dieta bogata w mięso, sery, sól kuchenną, sprzyja powstawaniu 
kamicy szczawianowej, 

D. niedokrwistość towarzyszy zawsze objawom przewlekłej 
niewydolności nerek. 



 

 

Zadanie 0. 
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez: 

A. 1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej, 
B. kilka godzin pozostawać w pozycji leżącej, najlepiej do rana dnia 

następnego, 
C. do 2 godzin pozostawać w pozycji siedzącej, po których może 

przyjąć dopiero pozycję leżącą, 
D. do 1 godziny pozostawać w pozycji siedzącej ze spuszczonymi 

nogami. 

Zadanie 0. 
Do cech fizykalnych moczu należy: 

A. zapach, przejrzystość, zabarwienie, gęstość względna i pH, 
B. zapach, przejrzystość, zabarwienie, białkomocz, cukromocz, 

wałeczkomocz, 
C. cukromocz, białkomocz, 
D. krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz. 

Zadanie 0. 
Do powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego, szczególnie 
predysponuje: 

A. płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie poniżej 1000 
ml. płynów na dobę, 

B. przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, otyłość, 
długotrwała hospitalizacja, 

C. długotrwała antybiotykoterapia, niesprawność w poruszaniu się, 
klimakterium, 

D. płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona odporność. 

Zadanie 0. 
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem: 

A. oligurii, 
B. anurii, 
C. pyurii, 
D. poliurii. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Które z podanych poniżej produktów może spożywać pacjent z rozpoznaną 
kamicą wapniową nerek? 

A. gruszki, sery topione, ziemniaki, 
B. jabłka, masło, marchew, 
C. sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana, 
D. wszystkie wymienione. 

 
Zadanie 0. 
Które z zachowań NIE jest charakterystyczne dla pacjenta z nadczynnością 
tarczycy? 

A. osłabienie i zmęczenie, 
B. spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach, 
C. nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość, 
D. drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów. 

Zadanie 0. 
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę: 

A. przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów, 
B. hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów, 
C. nie ma wpływu na szybkość wchłaniania cukru, ale zapobiega i 

hamuje wchłanianie tłuszczów, 
D. przyspiesza wchłanianie cukru a hamuje wchłanianie tłuszczów. 

Zadanie 0. 
U pacjentów z cukrzycą  istnieje możliwość sprawdzenia wyrównania 
cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu: 

A. hemoglobiny glikozylowanej, 
B. hemoglobiny rekombinowanej,  
C.  retikulocytów, 
D.  leukocytozy. 

Zadanie 0. 
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową: 

A. przyspiesza czas wchłaniania insuliny, 
B. zwalnia czas wchłaniania insuliny, 
C. powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia, 
D. powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia. 

 
 
Zadanie 0. 



 

 

Wysiłek fizyczny w cukrzycy typu II jest jedną z podstawowych metod 
leczenia mającą na celu: 

A. zmniejszenie masy ciała i oporności tkanek obwodowych na 
insulinę, 

B. zwiększenie produkcji insuliny przez komórki beta wysp 
Langerhansa, 

C. doraźne obniżenie poziomu glikemii, 
D. zwiększenie masy mięśniowej i poprawę wydolności fizycznej 

chorego. 
 
Zadanie 0. 
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:  

A.  jest większe niż 30 kg/m2, 
B. wynosi 25,0-29,9 kg/m2, 
C. wynosi 18,5-24,9 kg/m2, 
D. jest mniejsze niż 19 kg/m2. 

Zadanie 0. 
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania dużej ilości 
moczu i wzmożonego pragnienia oraz glikemii powyżej 11,1 mmol/l jest 
podstawą do: 

A. rozpoznania nietolerancji glukozy, 
B. wykonania doustnego testu obciążenia glukozą, 
C. rozpoznania cukrzycy, 
D. oznaczania poziomu glikemii przez co najmniej dwa kolejne dni. 

Zadanie 0. 
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą na 
cukrzycę, to: 

A. pomiar stężenia glukozy we krwi, wstrzyknięcie insuliny, spożycie 
posiłku, 

B. wstrzyknięcie  insuliny, pomiar glukozy we  krwi, spożycie 
posiłku, 

C. spożycie posiłku, pomiar glukozy, wstrzyknięcie insuliny, 
D. spożycie posiłku, wstrzyknięcie insuliny, pomiar glukozy. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Pielęgniarka uczestnicząca w procesie diagnozowania moczówki prostej 
podejmie decyzję o przerwaniu wykonywania testu odwodnieniowego w 
sytuacji, gdy: 

A. chory zgłosi bardzo silne pragnienie, 
B. masa ciała pacjenta zmniejszy się o więcej niż 3%, 
C. stężenie sodu w surowicy krwi osiągnie dolną granicę zakresu 

normy, 
D. nie ma kryterium określającego warunki przerwania testu 

odwodnieniowego. 
 
Zadanie 0. 
Insulina Mixtard 30: 

A. zawiera 30% insuliny o przedłużonym działaniu i 70% insuliny 
krótkodziałającej, 

B. zawiera 30% insuliny krótkodziałającej i 70% insuliny o 
przedłużonym działaniu, 

C. jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą, 
D. jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu. 

Zadanie 0. 
Dobowy profil glikemii polega na oznaczeniu jej poziomu rano na czczo: 

A. przed spożyciem każdego głównego posiłku, dwie godziny po 
każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie 24.00 oraz o 
godzinie 3.30, 

B. przed spożyciem każdego głównego posiłku, przed snem, o godzinie 
24.00 oraz o godzinie 3.30, 

C. następnie dwie godziny po wypiciu przez chorego 75g glukozy 
rozpuszczonej w 250 ml wody, 

D. następnie dwie godziny po wypiciu przez chorego 75g glukozy 
rozpuszczonej w 250 ml wody oraz przed każdym posiłkiem 
głównym, dwie godziny po każdym głównym posiłku, przed snem, 
o godzinie 24.00. 

Zadanie 0. 
Które z wymienionych produktów cechują się niskim indeksem 
glikemicznym? 

A. ziemniaki, banan, biały chleb pszenny, 
B. jabłko, mleko, fasola szparagowa, 
C. ryż, makaron, płatki kukurydziane, 
D. biały chleb pszenny, mleko, arbuz. 

Zadanie 0. 



 

 

Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu: 
A. w obrębie brzucha, 
B. do tkanki podskórnej uda, 
C. do tkanki podskórnej ramion, 
D. do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej. 

Zadanie 0. 
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać: 

A. w zamrażalniku, 
B. w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C, 
C. w temperaturze pokojowej bez dostępu światła, 
D. w apteczce domowej. 

 
Zadanie 0. 
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu przygotowywania 
pacjenta do scyntygrafii jodowej tarczycy jest FAŁSZYWE? 

A. chory w dniu wykonania badania powinien być na czczo, 
B. ciąża nie wyklucza wykonania badania, 
C. chorego należy uprzedzić o zaprzestaniu stosowania leków 

p/tarczycowych minimum 5 dni przed badaniem, 
D. przyjmowanie leków zawierających jod wpływa na wynik badania. 

Zadanie 0. 
U chorego przebywającego w szpitalu wykonano doustny test tolerancji 
glukozy. Po 120 minutach poziom glikemii wyniósł 8,5 mmol/l (153mg%). 
Świadczy to o: 

A. prawidłowej tolerancji glukozy, 
B. nieprawidłowej tolerancji glukozy, 
C. cukrzycy, 
D. konieczności powtórnego wykonania testu, ze względu na błędny 

wynik. 

Zadanie 0. 
W diecie chorego na cukrzycę węglowodany powinny pokrywać 
zapotrzebowanie energetyczne w: 

A. 50û60%, 
B. 20û30%, 
C. 15%, 
D. 80%. 

Zadanie 0. 
HbA1C oznacza średni poziom: 



 

 

A. glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy, 
B. glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni, 
C. glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby, 
D. hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy. 

Zadanie 0. 
W ciągu ilu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia glukozą 
powinien wypić glukozę? 

A. 3 - 5, 
B. 5 - 10, 
C. 10 - 15, 
D. 25 - 30. 

 
Zadanie 0. 
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać: 

A. wzmożoną potliwość, 
B. drętwienie rąk, 
C. wilczy głód, 
D. wzmożone pragnienie. 

Zadanie 0. 
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu: 

A. ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej, 
B. rozpoznania cukrzycy utajonej, 
C. sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy, 
D. oceny glikozurii. 

Zadanie 0. 
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana: 

A. bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w 
zależności od poziomu glikemii), 

B. bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,  
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem, 
D.  30 minut przed posiłkiem. 

 
 
Zadanie 0. 
Celem działań pielęgniarki w opiece nad chorą z rozpoznaną ostrą białaczką 
szpikową jest: 

A. ograniczenie ilości osób kontaktujących się bezpośrednio z chorą, 
B. zapobieganie infekcjom, podnoszenie odporności, 



 

 

C. stosowanie diety bogatobiałkowej zawierającej mikroelementy, sole 
mineralne, witaminy, 

D. zachowanie sterylnej czystości najbliższego otoczenia chorej. 

Zadanie 0. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

A. niewystarczająca podaż, 
B. upośledzone wchłanianie, 
C. wzmożone zapotrzebowanie, 
D. utrata wskutek przewlekłych krwawień. 

 
Zadanie 0. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

A. dowolnego czasu, 
B. 15 minut, 
C. 30 minut, 
D. 1 godziny. 

Zadanie 0. 
Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru witaminy B12: 

A. rozwijają się bardzo szybko, 
B. dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych, 
C. dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego, 
D. rozwijają się bardzo powoli i podstępnie, co pozwala na fizjologiczną 

adaptację organizmu. 

Zadanie 0. 
Charakterystyczne dla niedokrwistości Addisona-Biermera, jest/są: 

A. parestezje, pęknięcia w kącikach ust, gładki czerwony język, 
B. zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej, ból brzucha, biegunki, 
C. skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt, 
D. bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach. 

 
 
Zadanie 0. 
Pacjent po nakłuciu talerza kości biodrowej, powinien pozostać w pozycji 
leżącej przez minimum: 

A. 1 godzinę, 
B. 4 godziny, 
C. 12 godzin, 



 

 

D. 24 godziny. 
 
Zadanie 0. 
Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą się do opieki 
nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej białaczki szpikowej doszło do 
wylewu krwi do jamy stawowej? 

A. ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym, 
pomoc w czynnościach dnia codziennego, obserwacja natężenia 
bólu, komasacja czynności, 

B. założenie gipsu na staw objęty wylewem krwawym, prowadzenie 
bilansu płynów, ułożenie w pozycji wysokiej, nawilżanie powietrza, 

C. zastosowanie opatrunku z płynu Burowa na staw objęty wylewem 
krwawym, komasowanie czynności, stosowanie diety 
ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej, 

D. stosowanie diety bogatobiałkowej, obserwowanie powłok skórnych, 
toaleta ciała letnią wodą, podawanie ciepłych płynów do picia. 

Zadanie 0. 
Konsekwencją granulocytopenii jest: 

A. obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi i 
wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów ciała, 

B. podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi i 
związane z tym ryzyko wystąpienia zatorów i zakrzepów, 

C. zmniejszenie odporności i wzrost podatności na zakażenie, 
D. zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne. 

Zadanie 0. 
Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych, dotyczących przetaczania 
krwi, jej składników lub produktów krwiopochodnych zalicza się: 

A. przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny, 
B. reakcje gorączkowe i alergiczne, 
C. zakażenie przenoszone drogą krwi i zapalenie wątroby typu B i C, 
D. wstrząs septyczny. 

 
Zadanie 0. 
Pancytopenia, to: 

A. obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów, 
B. obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,  
C. podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów, 
D. podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi. 

 



 

 

Zadanie 0. 
Głównym źródłem witaminy B12 są: 

A. owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby, 
B. jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe, 
C. wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso, 
D. drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne. 

Zadanie 0. 
Na początku farmakoterapii preparatami żelaza, chorego należy uprzedzić o 
możliwości wystąpienia: 

A. bólu głowy, 
B. zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,  
C.  ciemnego zabarwienia moczu, 
D.  świądu skóry. 

Zadanie 0. 
Który  z wymienionych składników pokarmowych zwiększa wchłanianie 
żelaza pokarmowego? 

A. nienasycone kwasy tłuszczowe, 
B. białka pochodzenia zwierzęcego, 
C. kwas foliowy, 
D. kwas askorbinowy. 

Zadanie 0. 
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla: 

A. hemofilii A, 
B. trombocytopenii, 
C. niedokrwistości aplastycznej, 
D. zespołu Schoenleina-Henocha. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: 

A. niedokrwistości hypoplastycznej, 
B. wstrząsu oligowolemicznego, 
C. niedokrwistości sideropenicznej, 
D. niedokrwistości megaloblastycznej. 

Zadanie 0. 



 

 

Jedna z najbardziej typowych lokalizacji procesu zapalnego w 
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to: 

A. mięśnie obręczy barkowej, 
B. stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,  
C. stawy krzyżowo-biodrowe, 
D. stawy kolanowe. 
 

Zadanie 0. 
Do czynników ryzyka związanych z odżywianiem i stylem życia w rozwoju 
osteoporozy zaliczamy: 

A. aktywny tryb życia, 
B. ograniczenie spożycia kawy,  
C.  małą podaż wapnia, 
D.  niepalenie tytoniu. 

Zadanie 0. 
W postępowaniu z chorym w okresie znacznego zaostrzenia dolegliwości, w 
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, należy: 

A. bezwzględnie unieruchomić pacjenta w łóżku, 
B. zastosować zabiegi fizykalne i ćwiczenia czynne, 
C. utrzymywać aktywność ruchową z okresu przed chorobą, 
D. stosować ćwiczenia izometryczne i wolne we wszystkich stawach 

oraz ćwiczenia oddechowe. 

Zadanie 0. 
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e:  

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem, 
B. silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu, 
C. dreszcze i gorączka, 
D. nudności i wymioty. 

 
 
Zadanie 0. 
Objawy kliniczne, takie jak rumień o kształcie motyla na policzkach, liszaj 
krążkowy, nadwrażliwość skóry na światło, charakterystyczne są dla: 

A. reumatoidalnego zapalenia stawów, 
B. gorączki reumatycznej,  
C.  twardziny układowej, 
D.  tocznia układowego. 

Zadanie 0. 



 

 

Zmiany pozastawowe charakterystyczne dla reumatoidalnego zapalenia 
stawów, to: 

A. podwyższona temperatura ciała, drżenie kończyn, 
B. wzmożona potliwość okolic stawowych, gorączka, 
C. ograniczona ruchomość w stawach dłoni, niedokrwienie kończyn, 
D. zapalenie naczyń obwodowych, guzki reumatoidalne. 

 
Zadanie 0. 
Najczęstsze  odchylenia  w  badaniach  laboratoryjnych  w 
reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) to: 

A. niedokrwistość, występowanie antygenu HLA B27, 
B. podwyższone wartości OB, CRP, obecność czynnika 

reumatoidalnego, 
C. podwyższone OB, obecność przeciwciał ANA, 
D. niedokrwistość, wzrost fosfatazy kwaśnej. 

Zadanie 0. 
Hiperurykemia to: 

A. zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem, 
B. zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,  
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem, 
D. zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy. 

Zadanie 0. 
Kinezyterapia to: 

A. forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatury poniżej 0 
stopni C, 

B. leczenie  ruchem (ćwiczenia bierne i czynne, w odciążeniu i z 
oporem), 

C. forma rehabilitacji psycho-ruchowej, z zastosowaniem koni, 
D. terapia zajęciowa - rysunkowa. 

Zadanie 0. 
Podstawą rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawów jest występowanie 
objawów klinicznych oraz badanie: 

A.  radiologiczne,  
B.  morfologiczne krwi. 
C. ultrasonograficzne, 
D. bakteriologiczne krwi. 

Zadanie 0. 
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym obejmuje: 



 

 

A. unikanie zakażeń, 
B. regularne kontrole lekarskie, 
C. ochronę przed promieniowaniem słonecznym, 
D. wszystkie wymienione. 

 
Zadanie 0. 
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej: 

A. w godzinach popołudniowych, 
B. we wczesnych godzinach rannych, 
C. w godzinach wieczornych, 
D. pora dnia nie ma znaczenia. 

Zadanie 0. 
W okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) zaleca się: 

A. uruchomienie stawów, ciepłe okłady, dbanie o wyprost w stawach 
kolanowych, 

B. leżenie w łóżku, prawidłowe ułożenie chorego, profilaktyka 
przykurczy, walka z bólem, 

C. rehabilitacja lecznicza, włączenie jak najszybciej ćwiczeń, zalecana 
krioterapia, 

D. leczenie przeciwbólowe, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni. 

Zadanie 0. 
W reumatoidalnym zapaleniu stawów, pierwsze objawy dotyczą zwykle: 

A. dużych stawów dłoni i stóp, 
B. dużych stawów dłoni i małych stawów stóp, 
C. stawów kręgosłupa i małych stawów stóp, 
D. drobnych stawów dłoni, następnie stawów kolan i śródstopia. 

 
 
Zadanie 0. 
W pracowni radiologicznej pacjent otrzymał środek cieniujący, po czym 
wystąpiły u niego objawy wstrząsu anafilaktycznego. Pacjenta należy ułożyć 
w pozycji: 

A. siedzącej, podać wodę do picia i tlen do oddychania oraz leki 
przeciwbólowe, 

B. leżącej z uniesionymi lekko do góry nogami, utrzymać drożność dróg 
oddechowych, podać adrenalinę, phenazolinę, calcium, 
hydrocortison, płyn 
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania, 



 

 

C. półwysokiej, podać tlen do oddychania, antybiotyk oraz phenazolinę, 
calcium, hydrocortison i płyn wieloelektrolitowy, 

D. płaskiej, podać leki uspokajające, adrenalinę, tlen do oddychania 
oraz płyn wieloelektrolitowy. 



 

  

Zadanie 0. 
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej: 

A. twarz, wargi, błony śluzowe jamy ustnej, gardła, krtani, części 
odsiebne kończyn, narządy płciowe, 

B. klatkę piersiową i kończyny górne, 
C. klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe, 
D. brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą. 

Zadanie 0. 
Jeżeli niemożliwe jest stosowanie diety eliminacyjnej u chorego z alergią 
pokarmową, pacjent powinien: 

A. unikać potraw nieznanych i gotowych, alkoholu, soków owocowych, 
powinien spożywać w większości pokarmy gotowane, 

B. spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców, 
C. spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy, a także 

posiłki na zasadzie prób i błędów, 
D. sporządzić listę potraw "dozwolonych" i "niedozwolonych", może 

spożywać soki owocowe i owoce egzotyczne, mleko krowie i jaja 
kurze. 

Zadanie 0. 
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły: 

A. pierwotnej, 
B. wtórnej, 
C. późnej, 
D. utajonej. 

Zadanie 0. 
Neisseria gonorrhoeae wywołuje: 

A. kiłę, 
B. rzeżączkę, 
C. drożdżycę pochwy, 
D. opryszczkę pospolitą. 

 
 
 
 
 
 



 

  

Zadanie 0. 
Rozpoznanie AIDS stawia się w chwili zdiagnozowania u osoby wirusa HIV. 
O zaawansowanym niedoborze odporności stanowią również różne 
schorzenia, w tym nowotwory. Jednym z nowotworów definiujących AIDS 
jest: 

A. chłoniak Hodgkina,  
B.  szpiczak mnogi,  
C.  mięsak Kaposiego,  
D.  nowotwór jajnika. 
 

Zadanie 0. 
Pierwszym widocznym objawem kiły, występującym po około 3-4 tygodniach 
od momentu zakażenia jest: 

A. owrzodzenie pierwotne (objaw pierwotny) niebolesne z 
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych, 

B. owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów 
chłonnych, 

C. owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych, 
D. owrzodzenie żołądka i przełyku, wraz z powiększeniem narządów. 

Zadanie 0. 
Jakie zmiany w przewodzie pokarmowym są charakterystyczne u osoby w 
wieku podeszłym? 

A. wzmożenie produkcji soków trawiennych, 
B. obniżona kwaśność soku żołądkowego, 
C. zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego, 
D. rozrost błony śluzowej i włókien mięśniowych przewodu 

pokarmowego. 

Zadanie 0. 
Postawa pacjenta wobec starości charakteryzująca się brakiem zaufania do 
otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym patrzeniem na 
starość, to wg Bromleya postawa: 

A. aktywna, 
B. bierna, 
C. wyczekująca, obronna, 
D. agresywna. 

 
 
Zadanie 0. 



 

  

Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu, pomocy w 
rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić: 

A. ośrodki pomocy społecznej, 
B. pielęgniarka rodzinna, 
C. stowarzyszenia, instytucje kościelne, 
D. wszystkie wymienione podmioty. 

Zadanie 0. 
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej 60 lat są: 

A. choroby układu krążenia,  
B. choroby nowotworowe,  
C. choroby otępienne,  
D. wypadki i zatrucia. 
 

Zadanie 0. 
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się do: 

A. zaplanowania takiej ilości obowiązków domowych, aby zapobiec 
wystąpieniu wtórnej niesprawności funkcjonalnej, 

B. motywowania do samodzielnego wykonywania czynności życia 
codziennego mimo występujących trudności, 

C. wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych, aby 
zapobiec przemęczaniu się, 

D. spełniania wszystkich próśb pacjenta, aby nie pogarszać jego stanu 
emocjonalnego. 

Zadanie 0. 
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni: 

A. leżeć w pozycji płaskiej, 
B. być oklepywani i nacierani, 
C. mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej, 
D. mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

  

W pielęgnacji chorego w stanie otępiennym do prawidłowych NIE należy 
następujący sposób postępowania: 

A. nadopiekuńczość, wyręczanie pacjenta ze wszystkich czynności, 
ograniczanie samodzielności chorego ze względu na jego 
bezpieczeństwo, 

B. zapewnienie dostatecznej ilości ruchu,  właściwe leczenie, 
odżywianie, profilaktyka zaburzeń i schorzeń, optymalna podaż 
płynów, snu, kontrola konsumpcji używek i leków, 

C. unikanie częstych zmian, zbyt dużych wymagań wobec chorego, 
pośpiechu, zachowań i sytuacji, które mogą wzmagać niepewność 
pacjenta, 

D. dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc w 
przezwyciężaniu obciążeń psychicznych, stwarzanie możliwości 
utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej, 

Zadanie 0. 
Według WHO, populacja uważana jest za "dojrzałą" wówczas, gdy liczba osób 
powyżej 65 lat wynosi: 

A. do 4%,  
B. od 4 do 7%, 
C. od 7%-16%,  
D. powyżej 
16%. 



 

 

Zadanie 0. 
Asertywna odmowa powinna zawierać: 

A. słowo "nie", jasną informację, o tym jak zamierzamy postąpić oraz 
uzasadnienie naszej odmowy, 

B. słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się, 
C. słowo "nie", stwierdzenie, że to partner jest nie w porządku, 
D. słowo "nie", przekonanie rozmówcy, że mam prawo do odmowy. 

Zadanie 0. 
Wypaleniem zawodowym nazywamy: 

A. objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej, 
B. psychologiczne następstwo stresu,  
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć, 
D.  brak zaufania do innych. 

Zadanie 0. 
Edukacja zdrowotna, to: 

A. przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowań 
korzystnych dla zdrowia, 

B. proces, w którym ludzie uczą się, jak dbać o własne zdrowie i 
zdrowie społeczności, w której żyją, 

C. aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału zdrowia i 
podejmowania działań prozdrowotnych, 

D. umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia. 

Zadanie 0. 
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę: 

A. poznawczą, psychomotoryczną, 
B. afektywną, poznawczą, psychomotoryczną, 
C. afektywną, poznawczą, 
D. psychomotoryczną, afektywną. 

Zadanie 0. 
Niektórzy autorzy  wprowadzają rozróżnienie pomiędzy rehabilitacją 
społeczną (środowiskową) a rehabilitacją zawodową. Rehabilitacja 
zawodowa to: 

A. nauczanie nowych ról społecznych, 
B. nauczanie pełnienia dawnej wykonywanych ról w zmienionych 

warunkach, 
C. zespół czynności podejmowanych w celu przystosowania osoby 

niepełnosprawnej do pracy zawodowej, 



 

 

D. osiągnięcie przez osobę rehabilitowaną pełnej akceptacji własnego 
kalectwa. 

 
Zadanie 0. 
Przywódca grupy, który samodzielnie podejmuje decyzje, narzuca zdanie, 
wymusza podporządkowanie, to: 

A. autokrata, 
B. demokrata,  
C.  liberał, 
D.  współpracujący. 

Zadanie 0. 
Czy w przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka/położna może 
odmówić uczestniczenia w eksperymencie medycznym? 

A. nie, gdyż musi podporządkować  się poleceniom przełożonych, 
B. tak, może zignorować polecenie przełożonego, 
C. tak, może odmówić, wystarczy, że uzasadni odmowę ustnie, 
D. tak, może odmówić, uzasadniając odmowę pisemnie. 

Zadanie 0. 
Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki wydaje się pielęgniarce 
jeżeli: 

A. posiada prawo wykonywania zawodu, 
B. posiada specjalizację zawodową, 
C. jest członkiem Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
D. dysponuje dużymi zasobami finansowymi. 

Zadanie 0. 
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie: 

A. struktury, 
B. kryteriów, 
C. wyniku, 
D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

Zadanie 0. 
Istotą systemu rozliczania wg Jednorodnych Grup Pacjentów jest opłacanie 
świadczeń zdrowotnych na podstawie: 

A. liczby osobodni, 
B. liczby wypisanych pacjentów, 
C. liczby i rodzaju przyjętych pacjentów, 
D. tabeli cenowej w zależności od schorzenia. 

Zadanie 0. 



 

 

Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata: 
A. stała, 
B. za liczbę osób objętych opieką, 
C. za przypadek chorobowy, 
D. za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów. 

Zadanie 0. 
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak: A. mocne 

strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa, 
B. mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, 
C. konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku, 
D. zagrożenia konkurencji, pozycja rynkowa, szansa na rynku, ocena 

zysku. 

Zadanie 0. 
Do pozytywnych mierników zdrowia zalicza się wskaźnik: 

A. zapadalności na choroby, 
B. długości życia,  
C.  chorobowości, 
D.  śmiertelności. 

Zadanie 0. 
Prewencja chorób to: 

A. ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo 
wzmocnienie oddziaływania licznych czynników redukujących 
podatność na chorobę, 

B. osiągnięcie przez wszystkich obywateli poziomu zdrowia 
umożliwiającego im prowadzenie życia twórczego pod względem 
społecznym i ekonomicznym, 

C. edukacja zdrowotna zorientowana wyłącznie na czynniki ryzyka, 
D. potrzeby zdrowotne młodych ludzi. 

Zadanie 0. 
Zdrowie wg WHO, to: 

A. całkowity brak choroby, 
B. brak choroby i niepełnosprawności, 
C. dobra forma fizyczna i psychiczna, 
D. nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa ale także stan 

pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. 
 
Zadanie 0. 



 

 

Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów na minutę, 
to: 

A. tachypnoe, 
B. hypopnoe, 
C. bradypnoe, 
D. oddech Biota. 

Zadanie 0. 
Spirometria  jest badaniam dodatkowym wykorzystywanym najczęściej w 
diagnostyce: 

A. gruźlicy, 
B. astmy oskrzelowej, 
C. zapalenia płuc, 
D. odmy opłucnowej. 

Zadanie 0. 
Bezpośrednio po rozpoznaniu zapalenia żył głębokich należy zastosować: 

A. uniesienie i unieruchomienie kończyny, środki przeciwbólowe, 
heparynę, 

B. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, 
heparynę, 

C. uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę, 
D. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, 

kortykosteroidy. 

Zadanie 0. 
Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzewanym o raka przełyku, należy 
zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw: 

A. niechęci do pokarmów mięsnych, 
B. utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),  
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg, 
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć. 

Zadanie 0. 
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o: 

A. optymalnej masie ciała, 
B. nadwadze, 
C. otyłości, 
D. otyłości chorobliwej. 

 
Zadanie 0. 
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje: 



 

 

A. wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych, 
B. wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych, 
C. wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych, 
D. wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych. 

Zadanie 0. 
Pole widzenia możemy ocenić:  

A. metodą konfrontacyjną, 
B. kierując strumień światła na źrenicę,  
C. przy pomocy tablic Snellena, 
D. przy pomocy oftalmoskopu. 

Zadanie 0. 
Badanie odruchu rogówkowego polega na: 

A. oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu, 
B. zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,  
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki, 
D.  ocenie czucia temperatury. 

Zadanie 0. 
Objaw Kerniga polega na: 

A. występowaniu bólu podczas próby przygięcia głowy do klatki 
piersiowej, 

B. występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie nogi 
zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym, 

C. sztywności karku, 
D. zgięciu kończyn dolnych w stawach biodrowych i kolanowych przy 

przygięciu głowy do klatki piersiowej. 

Zadanie 0. 
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol: 

A. frakcji HDL, 
B. frakcji LDL, 
C. VLDL, 
D. całkowity. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą: 



 

 

A. suchość jamy ustnej i języka, zapadnięte gałki oczne i wolne 
rozprostowywanie się fałdu skórnego, 

B. czerwone śluzówki jamy ustnej, rozszerzenie źrenic i wiotka skóra, 
C. obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry, 
D. szary cień wokół ust, prawidłowo napięte gałki oczne i 

zaczerwienienie skóry. 



 

 

Zadanie 0. 
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną? 

A. w  czwartej przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej, 
B. gdziekolwiek w okolicy serca, 
C. w drugiej przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka, 
D. w drugiej przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka. 

Zadanie 0. 
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.: 

A. 5-6 m, 
B. 8 m, 
C. 9 m, 
D. 10 m. 

Zadanie 0. 
Ból osierdziowy: 

A. charakteryzuje ostry początek, nasilenie dolegliwości w pozycji 
leżącej na lewym boku, 

B. jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,  
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu, 
D.  wszystkie wymienione. 

Zadanie 0. 
Stłumiony, krótki odgłos opukowy klatki piersiowej jest charakterystyczny 
dla: 

A. rozedmy, 
B. znacznego wysięku w opłucnej, 
C.  odmy opłucnowej, 
D.  zdrowego płuca. 

Zadanie 0. 
W czasie akcji resuscytacyjnej prowadzonej przez dwie osoby, proporcja 
uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby dorosłej wynosi: 

A. 15 ucisków/5 wdechów, 
B. 10 ucisków/2 wdechy, 
C. 5 ucisków/1 wdech, 
D. 30 ucisków/2 wdechy. 

 
 
Zadanie 0. 



 

 

Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą pomiaru
 spirometrycznego przed i po podaniu leku rozszerzającego oskrzela.  
Jest dodatni w przypadku: 

A. odmy, 
B. sarkoidozy,  
C.  astmy oskrzelowej, 
D.  gruźlicy. 

Zadanie 0. 
Świsty, to: 

A. przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie, 
B. skrzypiące, skrobiące odgłosy, występujące przy wykonywaniu 

ruchów oddechowych, 
C. ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia, 
D. odgłosy o względnie  niskim tonie z elementami chrapliwości. 

Zadanie 0. 
Przeprowadzając wywiad z pacjentem odczuwającym lęk, 
pielęgniarka/położna, powinna: 

A. zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta, 
B. mówić spokojnie i konkretnie, 
C. uzyskać informacje tylko z dokumentacji, 
D. pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta. 

Zadanie 0. 
Objaw Blumberga, polega na: 

A. stwierdzaniu bolesności przy opukiwaniu w okolicy lędźwiowej, 
B. braku reakcji źrenic na światło, 
C. bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku powłok 

brzusznych, 
D. bolesności uciskowej przy nagłym oderwaniu ręki silnie uciskającej 

powłoki brzuszne. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

W sytuacji podejrzenia kamicy pęcherzyka żółciowego, ból kolkowy 
umiejscowiony jest w: 

A. prawym podżebrzu lub śródbrzuszu, 
B. lewym podżebrzu, 
C. lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki, 
D. prawym podbrzuszu. 

 
Zadanie 0. 
Twórcą teorii osiągania celu opieki pielęgniarskiej jest: 

A. I. King, 
B. C. Roy,  
C.  J. Riehl - Sisca, 
D.  B. Neuman. 

Zadanie 0. 
Za najbardzie specyficzną i klasyczną definicję dla pielęgniarstwa 
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przyjęła: 

A. definicję unikatowych funkcji pielęgniarki V. Henderson, 
B. definicję pielęgniarstwa F. Nightingale, 
C. definicję trzech systemów pielęgniarstwa D. Orem,  
D. definicję procesu pielęgnowania przyjętą przez NANDA (North 
American Nursing Diagnosis Association). 

Zadanie 0. 
Praca naukowa poświęcona jednemu działowi jakiejś nauki, jednej osobie, 
miejscowości, epoce to: 

A. rozprawa, 
B. opracowanie,  
C.  monografia, 
D.  esej. 

Zadanie 0. 
Celem badania naukowego jest:  

A.  dążenie do wzbogacenia wiedzy, 
B.  sprawdzenie technik i narzędzi badawczych,  
C.  uświadomienie sobie, po co podejmujemy badania, 
D.  sformułowanie problemów badawczych. 

Zadanie 0. 
Najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest: 



 

 

A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,  
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi. 

Zadanie 0. 
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:  

A. umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie, 
B. podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,  
C. umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta, 
D. wypalenie zawodowe. 

 
Zadanie 0. 
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w: 

A. Gdańsku, 
B. Warszawie,  
C.  Poznaniu, 
D.  Lublinie. 

Zadanie 0. 
Modalna jest to: 

A. średnia arytmetyczna, 
B. środkowa w szeregu uporządkowanym,  
C.  wartość najczęściej występująca, 
D.  średnia geometryczna. 

Zadanie 0. 
Które z poniższych urządzeń umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej 
poprzez sieć telefoniczną? 

A. klawiatura, 
B. skaner, 
C. drukarka, 
D.  modem.



 

 

 


