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Zadanie 1. 
Alergią typu opóźnionego jest: 

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

Zadanie 2. 
W ostrym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów NIE jest zalecane 
prowadzenie ćwiczeń: 

A. oddechowych, 
B. biernych, 
C. izomerycznych, 
D. oporowych. 

Zadanie 3. 
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 4. 
Powiększenie rąk i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy, 
obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała to obraz kliniczny: 

A. zespołu lub choroby Cushinga, 
B. obrzęku  śluzowatego w przebiegu niedoczynności tarczycy,  
C.  akromegalii, 
D.  otyłości. 

Zadanie 5. 
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki 
przełyku, jest: 

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



Zadanie 6. 
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 7. 
Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

Zadanie 8. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

Zadanie 9. 
Przeprowadzenie,  których  badań  pozwoli  rozpoznać  okres 
zaostrzeń zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa? 

A. poziom gammaglobulin, 
B. morfologia krwi, GGTP, OB, 
C. OB, poziom leukocytów, CRP, 
D. obecność antygenu HLA B 27. 

Zadanie 10. 
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje: 

A. lamblioza, 
B. przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa, 
C. niewydolność żylna, 
D. przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa. 

 
Zadanie 11. 



W opracowywaniu standardów uwzględniane są następujące kryteria: 
A. wiedzy, zamierzeń, celów organizacji, 
B. struktury, procesu, wyników, 
C. zamierzeń, jakości, doświadczenia, 
D. informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa. 

 
Zadanie 12. 
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 13. 
Koronarografia polega na obrazowaniu za pomocą promieni rentgenowskich 
po wybiórczym podaniu środka cieniującego: 

A. tylko dużych naczyń żylnych, 
B. zmiany w krążeniu płucnym, 
C. zarysu i wielkość serca, 
D. tętnic lub pomostów aortalnych. 

Zadanie 14. 
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem: 

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

Zadanie 15. 
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na: 

A. podskórnym podaniu tuberkuliny, 
B. śródskórnym podaniu tuberkuliny, 
C. podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23, 
D. wykonaniu wstrzyknięcia śródskórnego z tuberkuliną na prawym lub 

lewym przedramieniu. 

 
 
Zadanie 16. 
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 17. 
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 18. 
U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych zwiększa: 

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

Zadanie 19. 
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać: 

A. rano po obudzeniu się, 
B. po spożyciu posiłku, 
C. wieczorem, 
D. o dowolnej porze dnia. 

Zadanie 20. 
Metformina jest lekiem należącym do grupy: 

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

 
Zadanie 21. 
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 22. 
W RZS III stopień klasyfikacji fizycznej obejmuje: 

A. zdolność wykonywania tylko nielicznych czynności codziennych i 
samoobsługi lub całkowite upośledzenie, 

B. dużego stopnia lub całkowite unieruchomienie w łóżku lub na 
wózku; częściowe lub całkowite zniesienie samoobsługi, 

C. zdolność wykonywania bez trudności wszystkich codziennych 
czynności, 

D. zdolność wykonywania normalnych czynności pomimo utrudnień 
spowodowanych ograniczeniem ruchomości jednego lub kilku 
stawów. 

 
Zadanie 23. 
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są: 

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

Zadanie 24. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

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

Zadanie 25. 
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 26. 
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 27. 
Glukagonu  NIE  należy stosować w przypadku śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

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

Zadanie 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 
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 32. 
Zakażenie chorobami pasożytniczymi poprzez samozarażenie jest 
charakterystyczne dla: 

A. owsicy, 
B. giardiozy, 
C. askariozy, 
D. glistnicy. 

Zadanie 33. 
Napad dny moczanowej spowodowany, jest: 

A. występowaniem  złogów  kryształów  w  jamie  
stawu, owrzodzeniem, 

B. ostrym stanem zapalnym stawu, niedokrwieniem, 
C. niedokrwieniem tkanki łącznej i owrzodzeniami, 
D. ostrym stanem zapalnym i złogami kryształów w jamie stawu. 

 
Zadanie 34. 
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 35. 



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 36. 
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 37. 
Przygotowując pacjenta do badania spirometrycznego, należy go 
poinformować, aby nie wykonywał intensywnego wysiłku fizycznego przez: 

A. 90 minut przed badaniem, 
B. 60 minut przed badaniem, 
C. 30 minut przed badaniem, 
D. intensywny wysiłek fizyczny nie ma wpływu na wynik badania 

spirometrycznego. 

Zadanie 38. 
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać: 

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

 
 
 
Zadanie 39. 
Objawy niepożądane występujące w trakcie stosowania enalapril maleate, to: 

A. bóle i zawroty  głowy, kaszel, skurcz mięśni szkieletowych, 
B. niedociśnienie ortostatyczne, 
C. zawroty głowy, zmęczenie, nadciśnienie ortostyczne, 



D. odpowiedzi A i B prawidłowe. 

Zadanie 40. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

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

Zadanie 41. 
W przypadku przeszczepów autologicznych szpik kostny może być pobierany 
od chorego: 

A. w dowolnym momencie leczenia, 
B. po zakończeniu leczenia, 
C. przed rozpoczęciem leczenia lub w okresie remisji choroby, 
D. w okresie konsolidacji remisji. 

Zadanie 42. 
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 43. 
Zespół MAS (Morgagniego-Adamsa-Stokesa) charakteryzuje się: 

A. długotrwałą uratą przytomności, której  towarzyszą objawy 
prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, również 
leżącej, 

B. długotrwałą uratą przytomności, której zwykle nie towarzyszą 
objawy prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, 

C. krótkotrwałą uratą przytomności, której towarzyszą objawy 
prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, 

D. krótkotrwałą uratą przytomności, której zwykle nie towarzyszą 
objawy prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, 
również leżącej. 
 

Zadanie 44. 



W wywiadzie pacjent zgłasza nudności, wymioty następujące bezpośrednio po 
posiłku i zawierające nie strawione resztki pokarmowe o kwaśnym zapachu. 
Powyższe objawy wskazują o pochodzeniu wymiotów z: 

A. przełyku, 
B. żołądka,  
C.  jelit, 
D.  dwunastnicy. 

Zadanie 45. 
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 46. 
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 47. 
Do roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka według modelu 
adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola: 

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

Zadanie 48. 
Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w 
diecie: 

A. białka, 
B. fosforu, 
C. potasu, 



D. witamin. 
 

Zadanie 49. 
Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy: 

A. pojemność życiową płuc, 
B. szczytowy (maksymalny) przepływ wydechowy, 
C. natężoną  (maksymalną)  objętość  wydechową 

pierwszosekundową, 
D. natężoną (maksymalną) pojemność życiową płuc. 

Zadanie 50. 
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający ramię 
należy wypełnić powietrzem: 

A. do poziomu około 10-20 mm Hg powyżej palpacyjnie stwierdzanego 
momentu zniknięcia tętna na tętnicy promieniowej, 

B. do poziomu około 20-30 mm Hg powyżej palpacyjnie stwierdzanego 
momentu zniknięcia tętna na tętnicy promieniowej, 

C. do momentu odczuwanego i zgłaszanego przez pacjenta bólu, 
D. zawsze do poziomu 180-190 mm Hg. 

Zadanie 51. 
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 52. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 53. 
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie krwi 
obwodowej, nosi nazwę: 

A. odczynu białaczkowego, 
B. przerwy białaczkowej, 



C. pancytopenii, 
D. żadna z wymienionych. 

 
Zadanie 54. 
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 55. 
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 56. 
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 57. 
Główną rolę w leczeniu POChP odgrywają między innymi leki rozszerzające 
oskrzela, do których należą: 

A. beta2-mimetyki, leki przeciwcholinergiczne, metyloksantyny, 
B. leki antyhistaminowe, przeciwleukotrienowe, kromony, 
C. leki mukolityczne, glikokortykosteroidy, antybiotyki, 
D. leki antyhistaminowe, glikokortykosteroidy, beta-blokery. 

Zadanie 58. 
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 59. 
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 60. 
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: 

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

Zadanie 61. 
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 62. 
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 63. 
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 64. 
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 65. 
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 66. 
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 67. 
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 68. 
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 69. 



Do czynników podwyższających próg bólowy należą: 
A. ciepło, komfort psychiczny, odwrócenie uwagi, odpoczynek, sen, 

dobry nastrój, alkohol, 
B. indywidualna wytrzymałość, komfort psychiczny i fizyczny, 

rozmowa, ograniczenie kontaktów z rodziną, 
C. czas trwania choroby, właściwe metody leczenia, depresja, 

zaburzenia świadomości, 
D. zły stan ogólny, alkohol, czas trwania choroby, wypoczynek, sen. 

 
Zadanie 70. 
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u osób 
starszych, na skutek hipoglikemii, hipoksji, niedożywienia, infekcji, chorób 
przewlekłych, zaburzeń wodno-elektrolitwych, a także zatruć, które zakłócają 
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić: 

A. depresja, 
B. majaczenie (delirium),  
C.  senność patologiczna, 
D.  udar mózgu. 

Zadanie 71. 
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 72. 
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji: 

A. bezpiecznej, 
B. Semi Fowlera, 
C. Trendelenburga, 
D. siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu. 

Zadanie 73. 
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane: 



A. przewlekłą farmakoterapią, 
B. powiększeniem wątroby, 
C. spadkiem aktywności fizycznej, 
D. zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit. 

Zadanie 74. 
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy: 

A. plamicę Henocha-Schonleina, 
B. chorobę Rendu-Oslera-Webera, 
C. plamicę starczą, 
D. żadna z wymienionych. 

 
Zadanie 75. 
Model relacji międzyludzkich pielęgniarka - pacjent został opracowany przez: 

A. C. Roy, 
B. F. Nightingale, 
C. H. Peplau, 
D. J. Watson. 

Zadanie 76. 
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest: 

A. przystosowanie żywienia do upośledzonej czynności chorych nerek 
i dostarczenie ustrojowi wszystkich niezbędnych składników 
pokarmowych, 

B. całkowite wyeliminowanie białek i soli, a zastąpienie 
węglowodanami i tłuszczami, 

C. ograniczenie podaży soli i białka, a zwiększenie podaży 
węglowodanów i tłuszczów w celu uzupełnienia braków 
energetycznych, 

D. maksymalne ograniczenie podaży płynów, soli i białka ze względu 
na zmniejszenie zdolności przesączania osocza krwi, przez 
zmienione chorobowo nerki. 

Zadanie 77. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

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



Zadanie 78. 
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie należy 
ograniczyć: 

A. mięso drobiowe, 
B. gotowane warzywa, 
C. chude ryby, 
D. mleko pasteryzowane. 

Zadanie 79. 
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest wynikiem 
palenia papierosów, ale także następstwem: 

A. uwolnieni mediatorów, m.in. histaminy, enzymów proteolitycznych, 
B. niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny, 
C. zwiększenia stężenia ogólnego IgE, 
D. wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny. 

 
Zadanie 80. 
Z wykwitów pierwotnych powstaje: 

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

Zadanie 81. 
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów 
NIE zalecane są kąpiele: 

A. borowinowe, 
B. solankowe, 
C. siarczkowe, 
D. siarkowodorowe. 

Zadanie 82. 
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest: 

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

Zadanie 83. 



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 84. 
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 85. 
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 86. 
Do najcięższych postaci skórnych, nadwrażliwości na leki, należy: 

A. zespół Stevensa i Johnsona, 
B. niedokrwistość hemolityczna, 
C. zapalenie mięśnia sercowego, 
D. śródmiąższowe zapalenie nerek. 

Zadanie 87. 
Istotnym założeniem modelu teoretycznego pielęgniarstwa Callisty Roy jest: 

A. humanistyczna troskliwość, 
B. adaptacja do środowiska, 
C. relacje pielęgniarka - pacjent, 



D. równowaga systemu otwartego. 

Zadanie 88. 
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 89. 
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u  
pacjenta z podejrzeniem  niedrożności jelit, wymaga zastosowania pozycji: 

A. stojącej i leżącej na plecach, 
B. Fowlera i leżącej na brzuchu, 
C. na lewym boku i leżącej na plecach, 
D. Trendelenburga i leżącej na plecach. 

 
Zadanie 90. 
Pacjent, po wykonaniu bronchoskopii, może spożyć pierwszy posiłek w czasie: 

A. od 0,5 do 1 godziny, 
B. od 2 do 3 godzin, 
C. od 4 do 5 godzin, 
D. od 6 do 7 godzin. 

 
 
Zadanie 91. 
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest: 

A. lamblioza, 
B. tasiemczyca, 
C. glistnica, 
D. wszawica. 

Zadanie 92. 
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 93. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

Zadanie 94. 
W przygotowaniu pacjenta do enteroklizy należy uwzględnić zastosowanie 
diety: 

A. ubogowęglowodanowej na 1 dzień przed badaniem, a w dniu 
poprzedzającym badanie - diety płynnej, 

B. ubogoresztkowej na 2 dni przed badaniem, w dniu poprzedzającym 
badanie - diety płynnej, 

C. ubogobiałkowej na 1 dzień przed badaniem, w dniu poprzedzającym 
badanie - diety płynnej, 

D. ubogotłuszczowej na 2 dni przed badaniem, w dniu poprzedzającym 
badanie - diety płynnej. 

 
 
Zadanie 95. 
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 96. 
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest: 

A. CK, 
B. CK-MB, 
C. Troponina T, 
D. AspAT. 

Zadanie 97. 
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 

A. alergią pokarmową, 
B. narastającymi niedoborami pokarmowymi,  
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, 
D.  otyłością. 

Zadanie 98. 
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 99. 
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest: 

A. pancytopenia, 
B. podejrzenie przerzutów nowotworowych do szpiku,  
C.  leukocytoza o niejasnej etiologii, 
D.  niedokrwistość makrocytowa. 

 
Zadanie 100. 
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 101. 
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest 
niedoborem: 

A. żelaza, 
B. wapnia, 
C. fosforu, 
D. potasu. 

Zadanie 102. 
Które z wymienionych poniżej leków, w połączeniu z doustnymi lekami  
hipoglikemizującymi, szczególnie pochodnymi sulfonylomocznika,  
wyzwalają  potencjalnie silniejszy efekt hipoglikemizujący u osób 
starszych? 

A. kortykosteroidy, 
B. niesteroidowe leki przeciwzapalne,  
C.  leki przeciwarytmiczne, 
D.  leki psychotropowe. 

Zadanie 103. 
W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy 
uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to: 

A. zaburzenia akomodacji oka, 
B. zaburzenia widzenia barwnego,  
C. ubytki w polu widzenia, 
D. dalekowzroczność. 

Zadanie 104. 
Skala Lovetta ocenia siłę: 

A. mięśni, 
B. chrząstki, 
C. ścięgien, 
D. prawidłowa odpowiedź A i B. 

 
Zadanie 105. 
Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem: 

A. somatotropiny, 
B. wazopresyny, 
C. aldosteronu, 
D. folikulotropiny. 



Zadanie 106. 
Efekt przeciwbólowy u osób w wieku podeszłym osiągany jest w wyniku 
stosowania: 

A. fizjoterapii, czyli niefarmakologicznego eliminowanie bólu, 
B. różnorodnych technik relaksacyjnych, 
C. mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często o połowę, 

przy czym skuteczna dawka leku zmniejsza się wraz z wiekiem, 
D. mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często o połowę, 

przy czym skuteczna dawka leku zwiększa się wraz z wiekiem. 

Zadanie 107. 
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 108. 
Fibrynogen - białko, które bierze udział w mechanizmie krzepnięcia krwi, jest 
wytwarzany w: 

A. grasicy, 
B. śledzionie, 
C. wątrobie, 
D. kościach. 

Zadanie 109. 
Według teorii D. Orem system pielęgniarstwa wspierająco uczący jest typowy 
dla: 

A. kompensowania niezdolności do samoopieki, 
B. kompensowania ograniczeń w samoopiece, 
C. asystowania w samoopiece, 
D. asystowania tylko wtedy, gdy brak (podopiecznemu) sił, woli, 

wiedzy. 
 



Zadanie 110. 
Rozpoznanie AIDS stawia się w chwili zdiagnozowania u osoby wirusa HIV. 
O zaawansowanym niedoborze odporności stanowią również różne 
schorzenia, w tym nowotwory. Jednym z z nowotworów definiujących AIDS 
jest: 

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

Zadanie 111. 
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego 
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości: 

A. 10 gram, 
B. 50 gram, 
C. 100 gram, 
D. 150 gram. 

 
 
 
 
Zadanie 112. 
Formalną edukację pielęgniarską chorego hospitalizowanego zapoczątkowała: 

A. F. Nightingale, 
B. V. Henderson,  
C.  B. Neuman, 
D.  H. Peplau. 

Zadanie 113. 
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 114. 



Test hydrokortyzonowy stosowany jest w celu oceny:  
A.  rezerwy szpikowej i marginalizacji granulocytów, 
B. wchłaniania witaminy B12 z moczem, 
C. wysycenia transferyny żelazem, 
D. hemolizy w zakwaszonym glicerolu. 

 
Zadanie 115. 
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą: 

A. spowolnienie funkcji psychicznych i motorycznych, senność, 
suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej, 

B. uczucie gorąca, drżenie rąk, kołatanie serca, chudnięcie, wzmożona 
potliwość, 

C. drżenie rąk, kołatanie serca, spowolnienie funkcji psychicznych, 
chudnięcie, 

D. kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność, uczucie 
gorąca, nadmierna masa ciała. 

 
 
 
 
Zadanie 116. 
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 117. 
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 118. 



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 119. 
Skala do oceny ryzyka rozwoju odleżyn, uwzględniająca wiek, zażywane przez 
pacjenta leki, obecność cukrzycy, temperaturę ciała, to skala: 

A. CBO, 
B. Douglas, 
C. Gonsella, 
D. Norton. 

 
Zadanie 120. 
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 121. 
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi 
następujące objawy: 

A. tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, duszność, 
B. bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, niepokój, 
C. znaczne poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego, 

spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
D. bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, poszerzenie żył 

szyjnych. 

Zadanie 122. 
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres: 

A. opieki świeckiej, opieki zorganizowanej w służby zdrowotne, 
B. starożytny, nowożytny, 
C. przednowoczesny, nowoczesny, 
D. medycyny ludowej, medycyny naukowej. 



Zadanie 123. 
Pacjent, u którego w leczeniu stosuje się glikokortykosterydy, powinien 
stosować dietę: 

A. niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych, 
B. bogatą w produkty wysokoenergetyczne, 
C. bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów, 
D. warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników. 

Zadanie 124. 
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 125. 
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 126. 
Ból w okolicy odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, promieniujący do 
obu pośladków oraz pachwin, nasilający się w spoczynku, z towarzyszącym
 uczuciem sztywności, charakterystyczny jest dla: 

A. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 
B. dyskopatii, 
C. ostrego napadu dny moczanowej, 
D. ataku kamicy nerkowej. 

Zadanie 127. 
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 128. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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

Zadanie 129. 
Do szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE należy: 

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

 
 
Zadanie 130. 
Zwiększenie siły mięśni  u pacjenta z rozpoznaniem zesztywniającego 
zapalenia stawów kręgosłupa można uzyskać poprzez zalecenie 
wykonywania ćwiczeń: 

A. izometrycznych, czynnych wolnych, 
B. biernych, czynnych w odciążeniu, 
C. czynnych wolnych, prowadzonych, 
D. biernych, samo wspomaganych. 

Zadanie 131. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

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

Zadanie 132. 
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 133. 
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: 

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

Zadanie 134. 
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 135. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

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

 


