
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 440414 GRUPA 1 
Zadanie 1. 
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 2. 
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 3. 
Aby rozpoznać nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej należy pobrać do 
badania: 

A. rozmaz z wydzieliny szyjki macicy barwiony metodą Gramma, 
B. wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać test na 

obecność chlamydia trachomatis, 
C. ślinę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia 

trachomatis, 
D. próbkę krwi na PCR oraz posiew. 

Zadanie 4. 
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 5. 
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 6. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

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

Zadanie 7. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

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

Zadanie 8. 
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 9. 
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 10. 



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 11. 
Zespół chorobowy wywołany zwiększonym wytwarzaniem aldosteronu z 
jednoczesnym zahamowaniem aktywności reninowej osocza, to: 

A. zespół Cushinga, 
B. zespół Conna, 
C. choroba Addisona, 
D. akromegalia. 

Zadanie 12. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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

Zadanie 13. 
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły: 

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

Zadanie 14. 
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 15. 
Starczą dalekowzroczność, określa się jako: 



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

Zadanie 16. 
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 17. 
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 18. 
W umiarkowanym i zaawansowanym okresie choroby, chorzy z rozpoznana 
chorobą układu oddechowego powinni mieć stosowaną rehabilitację 
polegającą na: 

A. nauce oddychania przeponą, 
B. nauce wydechu przez zwężone usta,  
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B, 
D.  żadna z powyższych. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 19. 
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 20. 
Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z 
tętnic wieńcowych, to: 

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

Zadanie 21. 
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 22. 
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 23. 
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 24. 
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 25. 
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje: 

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

Zadanie 26. 
Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

 
Zadanie 27. 
Do czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE należą: 

A. predyspozycje genetyczne, 
B. palenie bierne i czynne,  
C.  nadreaktywność oskrzeli, 
D. alergie, płeć żeńska. 

Zadanie 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 
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 32. 
Fibrynogen - białko, które bierze udział w mechanizmie krzepnięcia krwi, jest 
wytwarzany w: 

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

 
 
Zadanie 33. 
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 34. 
Do działań niepożądanych, natychmiastowych, związanych z podawaniem 
cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM: 

A. nudności, 
B. wymiotów, 
C. odczynu uczuleniowego, 
D. mielotoksyczności. 

Zadanie 35. 
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z: 

A. dwunastnicy, jelita cienkiego, 
B. jelita grubego, żołądka, 
C. żołądka, kątnicy, 
D. okrężnicy, jelita cienkiego. 

Zadanie 36. 
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 37. 
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 38. 
Poziom samodzielności chorego przewlekle, w zakresie podstawowych 
czynności życia codziennego, można ocenić stosując skalę: 

A. Lawton, 



B. Barthel,  
C.  Norton, 
D.  IADL. 

Zadanie 39. 
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 40. 
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 41. 
Osteofity to: 

A. wyrośla kostne, 
B. owrzodzenia występujące wokół stawów, 
C. alergiczne odczyny skórne, 
D. stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 42. 
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 43. 
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 44. 
W ostrym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów NIE jest zalecane 
prowadzenie ćwiczeń: 

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

Zadanie 45. 
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 46. 
Jednym z czynników wystąpienia ostrego napadu dny moczanowej są 
nadużycia w spożywaniu posiłków z duża zwartością: 

A. węglowodanów, 
B. białek, 
C. tłuszczy, 
D. puryn. 

 
Zadanie 47. 
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 48. 
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 49. 
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 50. 
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 51. 
Do roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka według modelu 
adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola: 

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



Zadanie 52. 
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:  

A.  ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność, 
B. uzależnienie od tlenoterapii, duszność wdechowa, 
C. wytwarzanie dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, silny 

odruch kaszlowy, 
D. wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie płuc, 

zmiany w tkance mózgowej. 

Zadanie 53. 
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 54. 
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 55. 
Metformina jest lekiem należącym do grupy: 

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

Zadanie 56. 
W czasie trwania ataku dychawicy oskrzelowej NIE należy podawać: 

A. aminofiliny, 
B. clemastinu, 
C. diazepamu, 
D. salbutamolu. 

 
Zadanie 57. 



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 58. 
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 59. 
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 60. 
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 61. 
Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku podeszłym 
można dokonać przy użyciu: 

A. testu Tinetti, skali Bradena, 
B. testu rysowania zegara, MMSE, AMTS, 
C. skali Barthel, ADL, IADL, TUG, 
D. skali Norton, GDS, wskaźnika BMI. 

 
Zadanie 62. 



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 63. 
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 64. 
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 65. 
Podstawą rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawów jest występowanie 
objawów klinicznych oraz badanie: 

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

Zadanie 66. 
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać: 



A. pyralginy, 
B. morfiny, 
C. NLPZ, 
D. papaweryny. 

 
Zadanie 67. 
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 68. 
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 69. 
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 70. 
W napadzie tężyczki pacjentowi należy podać drogą dożylną roztwór: 

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

Zadanie 71. 
Do skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn NIE należy 
skala: 



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

 
Zadanie 72. 
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 73. 
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 74. 
U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy 
monitorować: 

A. tętno, ciśnienie tętnicze krwi, saturację, diurezę godzinową, 
B. tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG, 
C. diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi, 
D. oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację. 

Zadanie 75. 
W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa dolegliwości bólowe 
podczas spoczynku nocnego: 

A. nasilają się, 
B. zmniejszają się, 
C. ustępują całkowicie, 
D. pozostają bez zmian. 

Zadanie 76. 
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 77. 
Rozległe owrzodzenia w obrębie błony śluzowej jamy ustnej pokryte 
brudnoszarym nalotem, łatwo krwawiące, świadczą o zapaleniu jamy ustnej: 

A. grzybiczym, 
B. opryszczkowym,  
C.  wrzodziejącym, 
D. nieżytowym. 

Zadanie 78. 
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 79. 
Który z wymienionych zakresów działań zawodowych pielęgniarki NIE 
zawiera się w definicji pielęgnowania Virginii Henderson? 

A. umacnianie zdrowia, 
B. przywracanie zdrowia, 
C. wsparcie podczas umierania, 
D. asystowanie lekarzowi w jego pracy z chorym. 

Zadanie 80. 
Do objawów hipoglikemii NIE należy: 

A. głód, drżenie, osłabienie, 
B. podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy, 
C. nadmierne pragnienie, 
D. kołatanie, szybkie bicie serca. 

Zadanie 81. 
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 

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



D.  otyłością. 
 

Zadanie 82. 
Do  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z 
obrzękami pochodzenia nerkowego należy: 

A. ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi ułożonymi poniżej 
poziomu serca, prowadzenie dobowej zbiórki moczu, pędzlowanie 
jamy ustnej, 

B. ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej z zastosowaniem udogodnień, 
podanie leków rozkurczowych, kontrola parametrów 
hemodynamicznych, 

C. ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi uniesionymi na poziomie 
serca, prowadzenie bilansu wodnego, pomiar obrzęków, pomiar 
masy ciała, 

D. ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, prowadzenie dobowej 
zbiórki moczu, podawanie leków antyhistaminowych, natłuszczanie 
skóry. 

Zadanie 83. 
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 84. 
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 85. 
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 86. 
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 87. 
W celu wykrycia alergii, testy skórne wykonuje się metodą: 

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

Zadanie 88. 
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 89. 
Pacjent po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego, poddany rehabilitacji 
kardiologicznej w momencie wypisu ze szpitala powinien: 

A. pokonać dystans 200 m, idąc pod górę po powierzchni nachylonej 
pod kątem 30°, 

B. wstawać i chodzić z pomocą innych osób, 
C. pokonać dystans 200 m i wysokość 2 piętra, 
D. pokonać dystans do 200 m, idąc po płaskiej powierzchni. 

Zadanie 90. 
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 91. 
Zmiany wypryskowe, drobne plamki w miejscu ukłuć, świąd, któremu 
towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne są dla: 

A. węgrzycy, 
B. włosogłówczycy,  
C.  wszawicy, 
D.  włośnicy. 
 

Zadanie 92. 
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 93. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 94. 
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 95. 
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do: 

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

Zadanie 96. 
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 97. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

 
Zadanie 98. 
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 99. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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



Zadanie 100. 
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 101. 
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 102. 
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 103. 
W dnie moczanowej nadmierny wysiłek fizyczny, palenie tytoniu, stres, 
nadużywanie alkoholu powodują: 

A. znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
B. nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
C. wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

Zadanie 104. 
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 105. 
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 106. 
Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem: 

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

 
Zadanie 107. 
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać: 

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

Zadanie 108. 
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 109. 
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 110. 



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 111. 
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem: 

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

Zadanie 112. 
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym obejmuje: 

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

 
 
Zadanie 113. 
Obrzęki charakteryzujące się powstawaniem wolno zanikającego dołka w 
wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki: 

A. śluzowate, 
B. przelotne, 
C. rozlane, 
D. ciastowate. 

Zadanie 114. 
Alergią typu opóźnionego jest: 

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

Zadanie 115. 
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 116. 
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest: 

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

Zadanie 117. 
Pielęgniarka sprawująca  opiekę nad  pacjentem w stanie otępiennym, 
powinna: 

A. pozwalać pacjentowi robić to na co ma ochotę, nie skupiając na jego 
dysfunkcjach nadmiernej uwagi, 

B. stale korygować błędy będące skutkiem choroby, podtrzymywać z 
chorym kontakt werbalny, podpowiadając właściwe słowa, 
pomagając dokańczać wypowiedzi, 

C. wyręczać pacjenta we wszystkich czynnościach samoobsługowych 
oraz życia codziennego, 

D. trenować intelektualne i ruchowe zdolności, które chory jeszcze 
posiada, nie okazując pośpiechu i napięcia emocjonalnego. 

 
Zadanie 118. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

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

Zadanie 119. 
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 120. 
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 121. 
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 122. 
Palce pałeczkowate występują u osób z:  

A. chorobą niedokrwienną serca, 
B. zapaleniem mięśnia sercowego, 
C. ostrą niewydolnością serca, 
D. przewlekłym zespołem płucno-sercowym. 

Zadanie 123. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

 
Zadanie 124. 
Opis zdrowia, najbliższy współczesnej definicji zdrowia WHO, ujęła: 

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



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. 
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są: 

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

 
 
 
Zadanie 127. 
Dla pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową w okresie zaostrzenia, 
charakterystyczne jest: 

A. wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel, 
B. suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność, 
C. tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej, 
D. wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona 

temperatura. 

Zadanie 128. 
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest metodą inwazyjnego leczenia 
kardiologicznego w sytuacji: 

A. niewydolności serca, 
B. zawału podwsierdziowego, 
C. zaburzeń rytmu serca, 
D. zaburzeń przewodzenia. 

 
Zadanie 129. 
W celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze posiadać 
przy sobie lek: 

A. rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko, 
B. rozszerzający oskrzela, działający przez dłuży czas, żeby zapobiec 

kolejnym zaostrzeniom choroby, 



C. działający silnie przeciwzapalnie, miejscowo w obrębie płuc, 
D. zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. 

Zadanie 130. 
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 131. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

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

Zadanie 132. 
Ciężkim powikłaniem nieleczonej niedoczynności tarczycy w wieku dorosłym 
jest: 

A. głębokie upośledzenie umysłowe, 
B. przełom tarczycowy, 
C. zespół tarczowo-sercowy, 
D. śpiączka hipometaboliczna. 

Zadanie 133. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 134. 
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 135. 
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. 


