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Zadanie 1. 
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 2. 
Do deformacji ręki reumatoidalnej NIE zaliczamy deformacji typu: 

A. "palce butonierkowate", 
B. "łabędzia szyja", 
C. "palec młotowaty", 
D. "ręka mechanika", 

Zadanie 3. 
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 4. 
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 5. 
Z wykwitów pierwotnych powstaje: 

A. plama, 
B. pęcherzyk, 
C. guzek, 
D. nadżerka. 



Zadanie 6. 
Konsekwencją upadków osób w wieku podeszłym, o charakterze 
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu: 

A. utrwalonych zaburzeń równowagi, 
B. splątaniowego, 
C. poupadkowego (post fall syndrome), 
D. nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing). 

Zadanie 7. 
Do szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE należy: 

A. salbutamol, 
B. fenoterol, 
C. salmeterol, 
D. terbutalina. 

Zadanie 8. 
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 9. 
Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem: 

A. kortykotropiny, 
B. aldosteronu, 
C. kortyzolu, 
D. tyroksyny. 

Zadanie 10. 
W hierarchii potrzeb, A. Maslow wyszczególnia następujące potrzeby: 

A. bezpieczeństwa, biologiczne, odżywiania, uznania, pracy, szacunku, 
wysokiej pozycji społecznej 

B. miłości, bezpieczeństwa, informacji, samorealizacji, nauki, pracy, 
C. biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji, 
D. biologiczne, bezpieczeństwa, miłości, samorealizacji, szacunku. 

 
 
Zadanie 11. 



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 12. 
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie: 

A. 1-3 minut, 
B. 4-10 minut, 
C. 15-20 minut, 
D. 25-35 minut. 

Zadanie 13. 
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: 

A. czynnika RF i CRP, 
B. radiologiczne, 
C. biochemiczne, 
D. skriningowe. 

Zadanie 14. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

A. insulinę, 
B. glukagon,  
C.  tyroksynę, 
D.  potas. 

Zadanie 15. 
Tlenoterapię zaleca się u chorych z rozpoznanym ostrym zapaleniem 
oskrzelików, u których poziom wysycenia hemoglobiny tlenem zmniejszył 
się do wartości: 

A. poniżej 90-92%, 
B. powyżej 90-92%, 
C. poniżej 95-98%, 
D. powyżej 95-98%. 

Zadanie 16. 



Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością serca jest 
spowodowane: 

A. zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu, 
B. zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,  
C.  zwiększeniem obrzęków, 
D.  kacheksją. 
 

Zadanie 17. 
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie: 

A. kolchicyny 0,5mg /d, 
B. allopurinolu>300/dl, 
C. probenecydu>300/dl, 
D. kwasu acetylosalicylowego <3,0/d. 

Zadanie 18. 
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od: 

A. cyklu oddechowego, 
B. pozycji ciała, 
C. odpowiedzi A i B prawidłowe, 
D. brak prawidłowej odpowiedzi. 

Zadanie 19. 
Na pełnoobjawowy przełom tarczycowy składa się m.in. wysoka gorączka
  >38-40˚C.  Pielęgniarka uczestnicząc w procesie terapeutycznym powinna 
unikać: 

A. stosowania okładów chłodzących, 
B. podawania p/gorączkowo paracetamolu,  
C.  podawania p/gorączkowo salicylanów, 
D.  podawania leków p/tarczycowych. 

Zadanie 20. 
Pacjentowi po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu 
ogólnym, przetoczono 1 jednostkę koncentratu krwinek czerwonych (KCK). 
W ciągu 24h wystąpiły następujące objawy: gorączka, dreszcze, zaburzenia 
oddychania, pokrzywka, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zaobserwowano 
również, że pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o: 

A. ostrym odczynie hemolitycznym, 
B. ostrym zatorze powietrznym, 
C. ostrej reakcji anafilaktycznej, 
D. ostrym przeciążeniu żelazem. 



Zadanie 21. 
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 22. 
Objawami stopy niedokrwiennejsą są niżej wymienione, Z WYJĄTKIEM: 

A. bolesności w ruchu, 
B. braku tętna, 
C. owrzodzenia, 
D. zimnej skóry. 

Zadanie 23. 
Szpik na badanie cytologiczne powinien być pobrany w ilości: 

A. 0,1-0,5 ml, 
B. 0,6-0,9 ml, 
C. 1-2 ml, 
D. 3-4 ml. 

Zadanie 24. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

A. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 
B. reumatoidalnego zapalenia stawów,  
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów, 
D.  osteoporozy. 

Zadanie 25. 
W których odcinkach jelita grubego najczęściej rozwija się choroba 
nowotworowa? 

A. okrężnicy wstępującej i zstępującej, 
B. kątnicy i okrężnicy esowatej, 
C. odbytnicy i bańce odbytniczej, 
D. przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą. 

Zadanie 26. 



Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

Zadanie 27. 
Stan zdrowia ludzi uwarunkowany jest od:  

A. dostępności do systemu opieki zdrowotnej, 
B. zachowań zdrowotnych,  
C. warunków środowiskowych, 
D. cech dziedzicznych. 

 
Zadanie 28. 
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest: 

A. małopłytkowość, 
B. hemofilia, 
C. skaza krwotoczna, 
D. nie ma przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej szpiku. 

Zadanie 29. 
Jakie  jest często występujące powikłanie  po nakłuciu lędźwiowym? 

A. niedowład kończyn dolnych, 
B. ból głowy, 
C. krwawienie podpajęczynówkowe, 
D. krwawienie podtwardówkowe, 

Zadanie 30. 
Drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz spowolnienie ruchowe to 
triada objawów klinicznych choroby Parkinsona. Pojawia się na skutek 
postępującego i znacznego niedoboru neuroprzekaźnika, którym jest: 

A. acetylocholina, 
B. dopamina, 
C. adrenalina, 
D. serotonina. 

Zadanie 31. 
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 32. 
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania: 

A. węglowodanów, 
B. tłuszczy, 
C. białka, 
D. błonnika. 

Zadanie 33. 
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 34. 
Kał płynny pobrany do badania u pacjenta z biegunką, powinien być 
dostarczony do laboratorium: 

A. do 30 minut po oddaniu, 
B. do 60 minut po oddaniu, 
C. do 90 minut po oddaniu, 
D. do 120 minut po oddaniu. 

Zadanie 35. 
O miażdżycy zarostowej kończyn dolnych świadczą następujące objawy: 

A. bóle kończyn dolnych, uczucie zimna, parestezje, zaburzenia 
troficzne, 

B. nagły silny ból w kończynie, zimna, blada skóra, zaburzenia czucia, 
C. symetryczne zblednięcie palców, obrzęk, oziębienie, zaburzenia 

czucia, 
D. zaczerwienienie skóry, wzmożone ucieplenie, ból kończyny, 

obrzęk. 

Zadanie 36. 



Dieta wysokoenergetyczna, niskoresztkowa, bogata w witaminy, białko, 
składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z: 

A. kamicą pęcherzyka żółciowego, 
B. zespołem jelita drażliwego, 
C. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, 
D. owsicą. 

Zadanie 37. 
W napadzie tężyczki pacjentowi należy podać drogą dożylną roztwór: 

A. wapnia, 
B. magnezu,  
C.  potasu, 
D.  sodu. 

Zadanie 38. 
Objawy w chorobie posurowiczej występują: 

A. natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny, 
B. po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny, 
C. po dobie od podania surowicy lub penicyliny, 
D. po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny. 

 
Zadanie 39. 
U chorych na POChP najlepiej rozpocząć tlenoterapię stosując "wąsy tlenowe" 
o przepływie: 

A. 1-2 l/min, 
B. 2-3 l/min, 
C. 3-4 l/min, 
D. 4-5 l/min. 

Zadanie 40. 
Na pierwszy etap procesu pielęgnowania - rozpoznawanie stanu pacjenta i 
środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem: 

A. gromadzenia danych, 
B. określenia zasobów ludzkich, rzeczowych, 
C. stawiania diagnozy pielęgniarskiej, 
D. analizowania i syntetyzowanie danych, 

Zadanie 41. 
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy: 

A. odma opłucnowa, 



B. odruch wazowagalny,  
C.  krwawienie do jamy opłucnej, 
D.  ropniak opłucnej. 

Zadanie 42. 
Na podstawie objawów takich, jak: osłabienie, skłonność do omdleń (tendencja 
do stanów hipoglikemii), niska tolerancja wysiłków fizycznych i sytuacji 
stresowych, chęć spożywania słonych pokarmów, brunatne przebarwienia 
skóry, rozpoznajemy pacjenta z: 

A. cukrzycą typu 1, 
B. jadłowstrętem psychicznym, 
C. chorobą Crohna, 
D. chorobą Addisona. 

Zadanie 43. 
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się i 
określa na podstawie pomiaru gęstości mineralnej kości, kiedy T-score jest: 

A. mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań, 
B. mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,  
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5, 
D.  od (-) 1.0. 
 

Zadanie 44. 
Neisseria gonorrhoeae wywołuje: 

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

 
 
 
 
 
Zadanie 45. 
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 46. 
W leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z grupy 
glikokortykosteroidów należy po inhalacji leku z użyciem ustnika: 

A. podać lek rozszerzający oskrzela, 
B. wypłukać jamę ustną wodą,  
C.  podać posiłek, 
D. umyć twarz. 

Zadanie 47. 
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 48. 
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 49. 
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest wynikiem 
palenia papierosów, ale także następstwem: 

A. uwolnienia mediatorów, m.in. histaminy, enzymów 
proteolitycznych, 

B. niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny, 
C. zwiększenia stężenia ogólnego IgE, 
D. wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny. 

Zadanie 50. 
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 51. 
Do grypy leków DMARD modyfikujących przebieg choroby reumatycznej 
NIE zaliczamy: 

A. cyklosporyny, 
B. sulfalazyny, 
C. matroksatu, 
D. pencylaminy. 

Zadanie 52. 
Kaszel suchy może być wynikiem: 

A. zapalenia oskrzeli, 
B. naciekania guza na drzewo oskrzelowe, 
C. stosowania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę 

(ACE), 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

Zadanie 53. 
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek: 

A. zmiany ciśnienia onkotycznego i hydrostatycznego, pogorszenia 
ukrwienia tkanek, 

B. długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany ciśnienia osmotycznego, 
C. wysokich wartości ciśnienia tętniczego krwi i niewydolności nerek, 
D. zasadowicy metabolicznej, przepuszczalności naczyń włosowatych. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 54. 
Przy monitorowaniu dobowego bilansu płynów NIE należy uwzględniać: 

A. płynów podanych i.v., 
B. preparatów krwi i osocza, 
C. żywienia pozajelitowego, 
D. płynów podanych per os. 

Zadanie 55. 



Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem: 
A. somatotropiny, 
B. wazopresyny, 
C. aldosteronu, 
D. folikulotropiny. 

Zadanie 56. 
Utrata masy i siły mięśniowej powstająca w procesie starzenia, potęgowana
  przez  zmniejszenie aktywności fizycznej i współistniejące choroby, to: 

A. kserostomia, 
B. fizjoskleroza, 
C. sarkopenia, 
D. polipragmazja. 

Zadanie 57. 
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 58. 
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są: 

A.  histydyna, lizyna,  
B.  kwasy fitynowe, 
C. białka kazeinowe, 
D. kwasy fosforanowe. 

Zadanie 59. 
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem skóry 
NIE należy zalecać: 

A. noszenia luźnych, bawełnianych ubrań, 
B. przebywania w pomieszczeniach, w których temperatura oscyluje w 

granicach 20ºC, 
C. wycierania skóry szorstkim ręcznikiem, 
D. stosowania emolientów nawilżających skórę, 



Zadanie 60. 
Powikłaniem nie zagrażającym życiu, które mogą wystąpić po bronchoskopii 
jest/są: 

A. depresja ośrodka oddechowego, 
B. reakcje wazowagalne, 
C. obturacja dróg oddechowych, 
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe. 

Zadanie 61. 
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 62. 
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest: 

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

Zadanie 63. 
Które z wymienionych działań jest/są istotne w prewencji chorób nerek? 

A. skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych, 
B. szczepienia ochronne przeciw grypie,  
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 64. 
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:  

A. kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby, 
B. grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba, 
C. chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy, 
D. sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata. 

 
Zadanie 65. 
Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w 
diecie: 



A. białka, 
B. fosforu, 
C. potasu, 
D. witamin. 

Zadanie 66. 
Do roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka według modelu 
adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola: 

A. matki, 
B. wychowawcza, 
C. opiekuńcza, 
D. terapeutyczna. 

Zadanie 67. 
Pokarmy zawierające wanilinę, wpływającą na stężenie we krwi katecholamin, 
to: 

A. buraki ćwikłowe, cukier buraczany, szpinak, rabarbar, 
B. mleko, śmietana, jogurt, kefir, 
C. kawa, herbata, owoce cytrusowe, orzechy, 
D. pieczywo, produkty zbożowe. 

Zadanie 68. 
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków 
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to: 

A. ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg, 
B. ciśnienie skurczowe 120-129 mmHg, rozkurczowe 80-84 mmHg, 
C. ciśnienie skurczowe 130-139 mmHg, rozkurczowe 85-89 mmHg, 
D. ciśnienie skurczowe 140-149 mmHg, rozkurczowe 90-95 mmHg. 

Zadanie 69. 
Opis zdrowia, najbliższy współczesnej definicji zdrowia WHO, ujęła: 

A. F. Nightinghale, 
B. D. Orem, 
C. B. Neuman, 
D. V. Henderson. 

 
Zadanie 70. 
W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta do koronarografii należy 
uwzględnić odstawienie dostnych leków: 

A. przeciwzakrzepowych, 



B. hipotensyjnych,  
C.  przeciwpłytkowych, 
D.  hipolipemicznych. 

Zadanie 71. 
Pielęgniarka obserwując  chorego długo unieruchomionego, zauważyła 
gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności, znaczne 
przyspieszenie tętna i spadek ciśnienia tętniczego krwi, pacjent zgłosił silny 
ból w klatce piersiowej. Może przypuszczać, że u chorego wystąpił: 

A. obrzęk płuc, 
B. napad dychawicy oskrzelowej, 
C. zator tętnicy płucnej, 
D. zespół hiperwentylacji. 

Zadanie 72. 
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 73. 
U osób starszych, w wyniku podwyższonego stężenia glukozy we krwi, 
sporadycznie może wystąpić: 

A. wzmożone pragnienie, 
B. wielomocz, nietrzymanie moczu, 
C. osłabienie pamięci, nasilenie objawów demencji, 
D. zaburzenia widzenia. 

Zadanie 74. 
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać: 

A. wzmożoną potliwość, 
B. drętwienie rąk, 



C. wilczy głód, 
D. wzmożone pragnienie. 

 
Zadanie 75. 
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej lub 
drugiej porannej porcji moczu. Po pobraniu próbki, badanie powinno być 
wykonane, nie później niż po: 

A. 1 godzinie, 
B. 2 godzinach, 
C. 3 godzinach, 
D. 4 godzinach. 

Zadanie 76. 
Wskazaniem bezwzględnym do leczenia tlenem w niewydolności oddechowej 
jest: 

A. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) w 
spoczynku <80 mm Hg, 

B. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) po 
wysiłku < 90 mm Hg, 

C. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) w 
spoczynku < 70mm Hg, 

D. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) w 
spoczynku <60 mm Hg. 

 
 
 
Zadanie 77. 
Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 14 
fundamentalnych potrzeb, jeśli on sam nie ma ku temu odpowiedniej siły, woli 
lub wiedzy - to rola pielęgniarki według teorii: 

A. D. Orem, 
B. F. Nightingale,  
C.  V. Henderson, 
D.  B. Neuman. 

Zadanie 78. 
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły: 

A. pierwotnej, 
B. wtórnej, 



C. późnej, 
D. utajonej. 

Zadanie 79. 
Do skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn NIE należy 
skala: 

A. Braden, 
B. Waterlow, 
C. Katza, 
D. Norton. 

 
Zadanie 80. 
Objawy głównie skórno-śluzówkowe, związane z zaburzeniem hemostazy 
pierwotnej (krwawienia z nosa, łatwe siniaczenie, przedłużone krwawienia 
miesięczne) to objawy skazy krwotocznej w: 

A. chorobie von Willebranda, 
B. hemofilii A, 
C. hemofilii B, 
D. zespole DIC. 

Zadanie 81. 
Zmiany w nerkach występujące u chorych z toczniem układowym dotyczą: 

A. kłębuszków nerkowych, cewek i naczyń nerkowych, 
B. cewek nerkowych, pęcherza moczowego,  
C.  pęcherza moczowego, przewodów moczowych, 
D.  wszystkich wymienionych. 

Zadanie 82. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

A. hemolitycznej, 
B. pokrwotocznej, 
C. aplastycznej, 
D. Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12. 

Zadanie 83. 
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 84. 
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h powinno 
być przeprowadzane za pomocą: 

A. kardiowersji farmakologicznej, 
B. defibrylacji elektrycznej, 
C. kardiowersji elektrycznej, 
D. defibrylacji farmakologicznej. 

 
Zadanie 85. 
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 86. 
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec pacjenta: 

A. z rozpoznaniem cukrzycy, 
B. z rozpoznaniem marskości wątroby,  
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej, 
D. w śpiączce cukrzycowej. 

 
 
Zadanie 87. 
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest szczególnie charakterystyczna 
dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą? 

A. obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry, 
B. świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności, 
C. wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe, 
D. obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia. 

Zadanie 88. 
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są: 

A. apatia, stan splątania, nudności, 
B. tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,  
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne, 
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia. 



Zadanie 89. 
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 90. 
Metformina jest lekiem należącym do grupy: 

A. pochodnych sulfonylomocznika, 
B. biguanidów, 
C. inhibitorów trawienia skrobi w jelicie, 
D. tiazolidienedionów. 

 
Zadanie 91. 
Do oceny sprawności funkcjonalnej osoby starszej stosowane są następujące 
narzędzia: 

A. skale: CBO, Barthel, Katza, 
B. skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE, 
C. skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i chodu, 
D. test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas. 

 
 
Zadanie 92. 
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w 
profilaktyce schorzeń nerek? 

A. wykonywanie badania ogólnego moczu raz w roku oraz kontrola 
ciśnienia tętniczego krwi, 

B. unikanie infekcji górnych dróg oddechowych i bezwzględna sanacja 
ognisk zapalnych w organizmie, 

C. dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa razy w 
roku ciśnienia tętniczego krwi, 

D. stosowanie diety niskokalorycznej z ograniczeniem soli kuchennej. 

Zadanie 93. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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



D.  kolki nerkowej. 

Zadanie 94. 
Mianem odczynu białaczkowego określa się: 

A. leukocytozę przekraczającą 30 x 109/l i znaczne 
"przesunięcie w lewo", 

B. znaczną leukopenię 1,5 x 109/l komórek i "przesunięcie w prawo", 
C. zespół objawów charakterystycznych dla ostrej białaczki szpikowej, 
D. zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich 

niedokrwistości. 

Zadanie 95. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

A. uczucie silnego pragnienia, 
B. suchość błon śluzowych,  
C.  obrzęki obwodowe ciała, 
D.  zaburzenia psychiczne. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 96. 
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 97. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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

Zadanie 98. 



Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest: 
A. CK, 
B. CK-MB, 
C. Troponina T, 
D. AspAT. 

Zadanie 99. 
U chorego z ketokwasicą pojawiły się zaburzenia elektrolitowe, które miały 
wpływ na wystąpienie następujących objawów klinicznych: osłabienie siły 
mięśniowej, osłabienie odruchów ścięgnistych, spadek ciśnienia tętniczego 
krwi, zmiany w zapisie EKG (spłaszczenie fali T, obniżenie odcinka ST, 
pojawienie się fali U). Przyczyną tych zaburzeń jest: 

A. hiperkaliemia, 
B. hipokaliemia, 
C. hiperkalcemia, 
D. hipokalcemia. 

 
 
 
 
 
Zadanie 100. 
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 101. 
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 102. 



Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

A. powiększenie wątroby, 
B. sinica palców, 
C. zwiększenie masy ciała, 
D. duszność typu orthopnoe. 

Zadanie 103. 
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 104. 
W edukacji pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) 
najważniejsze jest: 

A. poinformowanie o konieczności systematycznego przyjmowania 
leków, 

B. zapoznanie ze sprzętem rehabilitacyjnym, 
C. zapoznanie z istotą choroby, celowością stosowania leków, 

rehabilitacji, ćwiczeń, 
D. poinformowanie o grupach samopomocy. 

Zadanie 105. 
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 106. 
Glukagonu  NIE należy stosować w przypadku  śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

A. lekami doustnymi, 
B. opuszczonym posiłkiem, 
C. wysiłkiem fizycznym, 
D. stresem emocjonalnym. 



Zadanie 107. 
Występowanie przynajmniej trzech z pięciu objawów, takich jak uczucie 
zmęczenia, osłabienie, niezamierzona utrata masy ciała, mała aktywność 
fizyczna, wolne tempo poruszania się, określane jest jako zespół: 

A. słabości (frailty), 
B. asteniczno-depresyjny, 
C. otępienny, 
D. geriatryczny. 

Zadanie 108. 
Alergią typu opóźnionego jest: 

A. pokrzywka ostra, 
B. wstrząs anafilaktyczny, 
C. wyprysk zawodowy, 
D. obrzęk naczynioruchowy Quinckego. 

 
 
 
Zadanie 109. 
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z 
WYJĄTKIEM: 

A. zaburzenia rytmu lub przewodzenia, najczęściej tachykardia, 
B. zazwyczaj bradykardia zatokowa, 
C. nudności, wymioty, biegunka, 
D. zawroty głowy, zaburzenia widzenia. 

Zadanie 110. 
W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu 
puchlinowego. W celu niedopuszczenia do powikłań hipowolemicznych 
należy podać droga dożylną: 

A. elektrolity, 
B. albuminy, 
C. 5% glukozę, 
D. krew i preparaty krwiopochodne. 

 
Zadanie 111. 
Objawami przedmiotowymi czerwienicy prawdziwej NIE jest: 

A. świąd skóry występujący po gorącej kąpieli, 
B. ciemnoczerwone zabarwienie skóry, błon śluzowych, 



C. powiększenie śledziony, wątroby, przekrwienie spojówek, 
D. przekrwienie i zaczerwienienie rąk, stóp, małżowin usznych. 

Zadanie 112. 
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy: 

A. wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni, 
B. wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną, 
C. podawać tylko leków antyarytmicznych, beta-adrenolitycznych, 
D. stosować kardiowersji elektrycznej bez uprzedniego przygotowania. 

Zadanie 113. 
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 114. 
Starczą dalekowzroczność, określa się jako: 

A. zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), 
B. presbyacusis, 
C. presbyopię, 
D. kataraktę. 

Zadanie 115. 
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń układowy, 
w trakcie podawania cyklofosfamidu, to: 

A. nudności, wymioty, wypadanie włosów, 
B. zmniejszona odporność na zakażenia,  
C.  uszkodzenie układu krwionośnego, 
D.  wszystkie wymienione. 

Zadanie 116. 
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do: 

A. usztywnienia kręgosłupa szyjnego, 
B. utrudnionego poruszania, 
C. ograniczenia pola widzenia, 
D. przykurczy mięśniowych. 

 



Zadanie 117. 
Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu D (Delta) dochodzi najczęściej 
u osób: 

A. zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), 
B. chorych w okresie ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub 

u nosicieli antygenu HBs, 
C. zakażonych wirusem cytomegalii (CMV), 
D. chorych w okresie ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu A 

powikłanego cholestazą. 

Zadanie 118. 
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie: 

A. zakażenie wirusem HCV ujawnia się często na etapie przewlekłego 
zapalenia wątroby lub marskości wątroby, 

B. w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C stosuje się 
interferon alfa, 

C. zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby, 
D. przetrwanie antygenemii HBs ponad 6 miesięcy wskazuje na 

przewlekłe zapalenie wątroby. 

Zadanie 119. 
W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać: 

A. schłodzoną probówkę na skrzep, jak najszybciej pobrać krew i 
dostarczyć próbkę do laboratorium, 

B. probówkę na skrzep, po pobraniu próbki krwi umieścić ją w wodzie 
z lodem, dostarczyć do laboratorium, 

C. schłodzoną probówkę zawierającą EDTA, po pobraniu próbki krwi 
umieścić ją w wodzie z lodem, jak 
najszybciej dostarczyć do laboratorium, 

D. probówkę zawierającą EDTA, pobrać krew, następnie umieścić w 
cieplarce, po ogrzaniu dostarczyć do laboratorium. 

Zadanie 120. 
Do późnych  objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą: 

A. utrata masy ciała, 
B. wymioty, 
C. tłuszczowe stolce, 
D. żółtaczka. 

 
Zadanie 121. 



U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania na APTT, 
INR, liczbę płytek krwi, oraz: 

A. odstawić acenokumarol, 
B. podać lek rozszerzający oskrzela, 
C. podać heparynę, 
D. wykonać gazometrię z krwi tętniczej. 

Zadanie 122. 
W śródmiąższowych schorzeniach płuc praktyczne znaczenie ma wykonanie 
badania: 

A. CT-tomografia komputerowa, 
B. HRCT-tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości, 
C. MR-rezonans magnetyczny, 
D. USG-badanie ultrasonograficzne. 

 
Zadanie 123. 
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla: 

A. niewydolności oddechowej, 
B. niewydolności krążenia, 
C. czerwienicy prawdziwej, 
D. przewlekłej białaczki szpikowej. 

Zadanie 124. 
Ostremu skurczowi oskrzeli towarzyszy: 

A. orthopnoδ, 
B. tachypnoδ, 
C. tachycardia, 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

Zadanie 125. 
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są: 

A. zmęczenie, skąpomocz, 
B. pienienie się moczu, obrzęki, 
C. brak pragnienia, zapach amoniaku z ust, 
D. wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu. 

Zadanie 126. 
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji: 

A. Trendelenburga, 



B. bezpiecznej, 
C. Fowlera pod kątem 30°, 
D. płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową. 

 
Zadanie 127. 
Pacjent z rozpoznaniem niedokrwistości z niedoboru żelaza ma zalecone 
przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów żelaza. Wchłanianie 
żelaza ułatwia przyjmowanie: 

A. magnezu, 
B. kwasu acetylosalicylowego,  
C.  kwasu acetylocholinowego, 
D.  kwasu askorbinowego. 

 
 
Zadanie 128. 
Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z 
tętnic wieńcowych, to: 

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

Zadanie 129. 
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 130. 
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony dodatni objaw 
Goldflama, który świadczy o schorzeniach w obrębie: 

A. pęcherzyka żółciowego, 
B. wątroby,  
C.  śledziony, 
D.  nerek. 
 



Zadanie 131. 
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 132. 
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu: 

A. stosunkowo wcześnie, 
B. dopiero w niewydolności schyłkowej, 
C. tylko w mocznicy przewlekłej, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

Zadanie 133. 
Zadaniem priorytetowym w pielęgnowaniu pacjenta z ostrą białaczką 
szpikową jest: 

A. przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego, 
B. ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym, 
C. poprawa kondycji fizycznej, 
D. właściwe odżywienie chorego. 

Zadanie 134. 
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 135. 



Który z podanych preparatów zawiera w składzie najmniejsze stężenie 
czynnika VIII? 

A. rekombinowany czynnik VIII, 
B. osocze mrożone, 
C. liofilizowane koncentraty ludzkiego czynnika VIII, 
D. krioprecypitat. 

 


