
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 180415 GRUPA 1 
Zadanie 1. 
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy: 

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

Zadanie 2. 
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje: 

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

Zadanie 3. 
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 4. 
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 5. 
Pierwsze zmiany chorobowe w grzybicy paznokci powstają zazwyczaj: 

A. na wolnym brzegu płytki paznokciowej, 
B. od strony prawego wału bocznego, 
C. od strony lewego wału bocznego, 



D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
Zadanie 6. 
W profilaktyce chorób układu krążenia zaleca się ograniczenie podaży sodu do 
2-3 g na dobę, co oznacza, że: 

A. można dosalać potrawy solą kuchenną w ilości 2-3 g na dobę, 
B. nie należy dosalać potraw, 
C. należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny, 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

Zadanie 7. 
Astenia jest, to: 

A. obniżenie łaknienia, 
B. zespół wyniszczenia psychicznego,  
C.  uczucie nasilonego zmęczenia, 
D.  utrata masy ciała. 

Zadanie 8. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

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

Zadanie 9. 
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 10. 
W ostrym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów NIE jest zalecane 
prowadzenie ćwiczeń: 

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

Zadanie 11. 



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 12. 
Nasilający się podczas zmiany pogody narastający tępy ból związany z 
aktywnością fizyczną, charakterystyczny jest dla: 

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

Zadanie 13. 
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 14. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 15. 
Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) to metoda polegająca na: 

A. chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z miedniczki 
nerkowej, 

B. chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z moczowodu 
poprzez jego nacięcie, 

C. kruszeniu kamieni nerkowych i moczowodowych falami 
uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo, 

D. usunięciu złogu z moczowodu za pomocą ureterorenoskopu. 
Zadanie 16. 
Zakażenia wirusem HIV najczęściej szerzą się drogą: 



A. seksualną, 
B. przez wspólne używanie przedmiotów życia codziennego, 
C. wertykalną, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i C. 

Zadanie 17. 
W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta do koronarografii należy 
uwzględnić odstawienie dostnych leków: 

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

Zadanie 18. 
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 19. 
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 20. 
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 21. 
Do bezwzględnych przeciwwskazań do przeszczepiania nerki należą: 



A. uszkodzenie wątroby, rozrost stercza, zakażenie wymagające 
leczenia, 

B. brak współpracy pacjenta, choroba psychiczna, choroba 
nowotworowa, 

C. choroba psychiczna, przebyta choroba nowotworowa, alkoholizm, 
D. uszkodzenie wątroby, zakażenie wymagające leczenia, choroba 

psychiczna. 

Zadanie 22. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

Zadanie 23. 
Leczenie działań niepożądanych, po uprzednio stosowanych lekach kolejnymi 
preparatami, u osób starszych, to: 

A. polipragmazja, 
B. politerapia, 
C. sedacja, 
D. kaskada lekowa. 

Zadanie 24. 
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki 
przełyku, jest: 

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

 
 
 
 
 
 
Zadanie 25. 



Obrzęki w najniżej położonych częściach ciała, ból i dyskomfort w jamie 
brzusznej, nykturia, nudności i zaparcia, nadmiernie wypełnione żyły szyjne, 
to objawy: 

A. lewokomorowej niewydolności serca, 
B. prawokomorowej niewydolności serca,  
C.  choroby niedokrwiennej serca, 
D.  nadciśnienia tętniczego. 
 

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. 
W edukacji  pacjenta z rozpoznaną  stopą  cukrzycową neuropatyczną, NIE 
należy zalecać: 

A. mycia stóp letnią wodą i osuszania, 
B. kontroli butów przed założeniem na stopy, 
C. używania termoforu gorącego i chodzenia boso, 
D. regularnej kontroli stóp w kierunku otarć. 

Zadanie 28. 
We wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca, największe 
znaczenie posiada oznaczenie: 

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

Zadanie 29. 
Określenie "eradykacja Helicobacter pylori" oznacza: 

A. brak bakterii w śluzówce żołądka co najmniej 4 tygodnie po 
zakończonym leczeniu, 

B. brak bakterii w śluzówce żołądka bezpośrednio po zakończeniu 
leczenia, 

C. stosowanie w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori schematu 
przyjętego w Raporcie Uzgodnionym w 
Maastricht, 



D. stosowanie skojarzonego leczenia inhibitorem pompy protonowej, 
amoxycyliną i klarytromycyną. 

Zadanie 30. 
Do typowych objawów gruźlicy zalicza się: 

A. podwyższenie temperatury ciała, 
B. nocne poty, 
C. utratę apetytu i spadek masy ciała, 
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

 
Zadanie 31. 
Przyczyną ostrej niewydolności ARDS NIE jest: 

A. aspiracja treści żołądkowej, 
B. zapalenie płuc,  
C.  urazy klatki piersiowej, 
D.  sepsa. 

Zadanie 32. 
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 33. 
Wymioty występujące kilka godzin po posiłku są charakterystyczne dla: 

A. choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
B. mocznicy, 
C. alergii pokarmowej, 
D. zwężenia odźwiernika. 

 
 
 
Zadanie 34. 
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 35. 
Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla: 

A. nadczynności gruczołów przytarczycznych, 
B. niedoczynności gruczołów przytarczycznych,  
C.  choroby Cushinga, 
D. zespołu Conna. 

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. 
Do powikłań dializy otrzewnowej należy/ą: 

A. hipokaliemia, zakażenie wyjścia cewnika otrzewnowego, 
krwawienie do jamy otrzewnej, wysięk chłonny w jamie otrzewnej, 

B. dializacyjne zapalenie otrzewnej, nieadekwatna ultrafiltracja, ból 
odcinka krzyżowego i lędźwiowego, 

C. przepukliny brzuszne, zacieki płynu dializacyjnego do powłok 
brzucha, 

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 38. 
Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych, dotyczących przetaczania 
krwi, jej składników lub produktów krwiopochodnych zalicza się: 

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

Zadanie 39. 
Śpiączka hipometaboliczna przebiegająca z hipotermią, hipoksją, hiperkapnią
  i zaburzeniami elektrolitowymi, jest postacią nieleczonej: 

A. nadczynności tarczycy, 



B. niedoczynności tarczycy,  
C.  choroby Addisona, 
D.  cukrzycy. 

Zadanie 40. 
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 41. 
Krwioplucie występuje często w przebiegu: 

A. rozstrzeni skrzeli, 
B. aspergilozy, 
C. zapalenia naczyń i chorób tkanki łącznej, 
D. aspiracji ciała obcego. 

 
Zadanie 42. 
W przystosowaniu do starości, postawę konstruktywną charakteryzuje: 

A. liczne zainteresowania, życie towarzyskie, samodzielność, 
aktywność, tolerancja, 

B. samowystarczalność, nadmierna aktywność społeczna i rodzinna, 
nadmierna kontrola emocji, 

C. skłonność do nadmiernego optymizmu, bierność, małe ambicje, 
D. niechęć do aktywności, samodzielności, potrzeba przebywania w 

samotności. 

Zadanie 43. 
Skala Lovetta ocenia siłę: 

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

Zadanie 44. 
Jak należy prawidłowo obliczyć wskaźnik WHR (waist to hip ratio)? 

A. od wzrostu w centymetrach odjąć 100, 



B. podzielić wzrost w metrach do kwadratu przez masę ciała, 
C. podzielić masę ciała przez wzrost w metrach do kwadratu, 
D. obliczyć iloraz obwodu talii i bioder. 

Zadanie 45. 
Zakażenie chorobami pasożytniczymi poprzez samozarażenie jest 
charakterystyczne dla: 

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

 
Zadanie 46. 
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 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. 
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 49. 
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 50. 
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u 
dorosłych jest: 

A. asystolia, 
B. migotanie przedsionków, 
C. migotanie komór, 
D. trzepotanie komór. 

 
Zadanie 51. 
Witamina B12 zawarta jest w:  

A.  warzywach zielonych, 
B. owocach cytrusowych, 
C. produktach zbożowych, 
D. podrobach, produktach pochodzenia zwierzęcego. 

Zadanie 52. 
Przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii nie jest: 

A. tętniak aorty (średnica powyżej 6 cm), 
B. świeży zawał mięśnia sercowego, 
C. masywne krwioplucie, 
D. prawidłowo przebiegająca ciąża. 

 
Zadanie 53. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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



Zadanie 54. 
Pacjent, u którego rozpoznano dusznicę bolesną, w sytuacji napadu bólowego 
powinien: 

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

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

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

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

Zadanie 55. 
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 56. 
Leczenie niefarmakologczne zespołu nerczycowego obejmuje stosowanie 
diety m.in. z: 

A. ograniczeniem sodu do 50-100 mmol/d oraz podażą białka do 0,5 
g/kg, 

B. ograniczeniem sodu do 3-6 g/d oraz podażą białka 0,8 g/kg do 1g/kg, 
C. ograniczeniem sodu do 3-6 g/d oraz podażą białka do 0,8g/kg, 
D. ograniczeniem węglowodanów oraz podażą białka do 1 g/kg. 

 
 
Zadanie 57. 
Charakterystyczne dla niedokrwistości Addisona-Biermera, jest/są: 

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

Zadanie 58. 



Jakie jest często występujące powikłanie po 
 nakłuciu lędźwiowym? 

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

Zadanie 59. 
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla: 

A. sarkoidozy, 
B. tocznia układowego, 
C. zapalenia tkanki łącznej, 
D. rumienia wielopostaciowego. 

Zadanie 60. 
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany jest: 

A. niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
B. średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
C. dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
D. brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta. 

 
Zadanie 61. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

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

 
 
 
Zadanie 62. 
Głównym objawem klinicznym rozstrzeni oskrzeli jest/są: 

A. suchy kaszel, 
B. krwioplucie, 
C. przewlekły kaszel z wykrztuszaniem dużej ilości plwociny, 

zazwyczaj ropnej,  
D. stany podgorączkowe. 

Zadanie 63. 



Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są: 
A. teoria ludzkich potrzeb, 
B. teorie osobowości człowieka, 
C. zasady organizacji pracy, 
D. teoria zegara biologicznego. 

Zadanie 64. 
Metformina jest lekiem należącym do grupy: 

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

Zadanie 65. 
Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z 
tętnic wieńcowych, to: 

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

Zadanie 66. 
Która z poniższych wartości glikemii w drugiej godzinie po doustnym podaniu 
75 g glukozy świadczy o nieprawidłowej tolerancji węglowodanów: 

A. 90 mg/dl, 
B. 110 mg/dl, 
C. 150 mg/dl, 
D. 250 mg/dl. 

 
 
Zadanie 67. 
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 68. 
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są: 

A. histydyna, lizyna,  



B. kwasy fitynowe, 
C. białka kazeinowe, 
D. kwasy fosforanowe. 

Zadanie 69. 
Dla tocznia rumieniowatego układowego, typowe są przeciwciała: 

A. ANA, 
B. ANCA,  
C.  anty-CCP, 
D.  anty-TPO. 

Zadanie 70. 
Istotnym  założeniem  modelu  teoretycznego  pielęgniarstwa 
Callisty Roy jest: 

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

Zadanie 71. 
W złagodzeniu dolegliwości nieżytowego zapalenia jamy ustnej, zaleca się: 

A. pędzlowanie jamy ustnej 1% roztworem gencjany, środki miejscowo 
znieczulające i dezynfekujące, 

B. pędzlowanie jamy ustnej 2% roztworem błękitu metylowego oraz 
nystatyną w zawiesinie, preparaty witaminowe, 

C. pędzlowanie jamy ustnej boraksem z gliceryną i anestezyną, 
płukanki zasadowe i ściągające, np. szałwia, kwas borny, 

D. płukanie jamy ustnej wodą mineralną gazowaną, stosowanie 
łagodnych past do mycia zębów, przymoczki z 1% roztworu azotanu 
srebra. 
 

Zadanie 72. 
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek: 

A. zmiany ciśnienia onkotycznego hydrostatycznegopogorszenia 
ukrwienia tkanek, 

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

Zadanie 73. 



Nadczynność tarczycy może wystąpić na skutek stosowania: 
A. amiodaronu, 
B. hydrocortyzonu, 
C. cortineffu, 
D. solu-medrolu. 

Zadanie 74. 
W edukacji chorych na OBS (obturacyjny bezdech senny) w celu opanowania 
lub złagodzenia objawów zaleca się zmianę stylu życia poprzez: 

A. zmniejszenie masy ciała (osoby otyłe lub z nadwagą), 
B. unikanie spania na plecach, 
C. unikanie picia alkoholu i przyjmowania leków uspakajających w 

godzinach nocnych,  
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 75. 
Próbki kału pobrane w kierunku rozpoznania giardazy powinny być zaniesione 
do laboratorium bezpośrednio po pobraniu. W sytuacjach wyjątkowych można 
pozostawić w oddziale w temperaturze pokojowej lub lodówce do +4 ˚C prze 
okres: 

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

 
Zadanie 76. 
Obrzęk śluzowaty występuje w:  

A.  niedoczyności tarczycy, 
B. nadczynności tarczycy, 
C. wolu eutyreotycznym, 
D. przełomie tarczycowym. 

 
Zadanie 77. 
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 

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



Zadanie 78. 
Polidypsja oznacza: 

A. oddawanie moczu w nocy, 
B. wielomocz, 
C. wzmożone pragnienie, 
D. zmniejszenie masy ciała. 

Zadanie 79. 
Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w 
diecie: 

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

Zadanie 80. 
Afazja, zaburzenia orientacji, zachowania i pamięci świeżej, a następnie  
odległej oraz powolny, podstępny początek charakteryzuje: 

A. chorobę Alzheimera, 
B. otępienie czołowo-skroniowe,  
C.  stwardnienie rozsiane, 
D.  chorobę Lewy'ego. 

 
 
Zadanie 81. 
Które z wymienionych określeń NIE ma związku z elementami standardu 
opieki pielęgniarskiej? 

A. kryteria kontroli, 
B. oświadczenie standardowe, 
C. kryteria wyniku, 
D. kryteria struktury. 

Zadanie 82. 
Formalną edukację pielęgniarską chorego hospitalizowanego zapoczątkowała: 

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



Zadanie 83. 
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 84. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

Zadanie 85. 
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:  

A.  białkomocz o nieznanej etiologii, 
B. skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek, 
C. wodonercze, 
D. zdiagnozowany nowotwór nerek. 

 
Zadanie 86. 
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 87. 
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 88. 
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest: 

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

Zadanie 89. 
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 90. 
Do najczęstszych przyczyn zespołu nerczycowego nie zaliczamy: 

A. nefropatii cukrzycowej, 
B. błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek,  
C.  glomerulopatii toczniowej, 
D.  zatrucia lekami. 

 
Zadanie 91. 
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z: 

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

Zadanie 92. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

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

Zadanie 93. 
Fibrynogen - białko, które bierze udział w mechanizmie krzepnięcia krwi, jest 
wytwarzany w: 



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

Zadanie 94. 
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 95. 
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest 
niedoborem: 

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

 
 
Zadanie 96. 
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 97. 
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 98. 



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 99. 
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: 

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

 
Zadanie 100. 
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. 

Zadanie 101. 
Najczęstsze  skutki uboczne stosowania szybko i  krótko działających Beta2-
mimetyków wziewnych, to: 

A. bradykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie mięśniowe, 
hipokaliemia, 

B. tachykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie mięśniowe, 
hipokaliemia, 

C. bradykardia, uczucie suchości w jamie ustnej, drżenie mięśniowe, 
hipokaliemia, 

D. t 

E. achykardia, kaszel, gorzki smak w ustach, hiperkaliemia, 
hiperglikemia. 

Zadanie 102. 
Atopia to dziedziczna skłonność do nadmiernego wytwarzania 
immunoglobulin klasy: 

A. IgA, 



B. IgE, 
C. IgG, 
D. IgM. 

Zadanie 103. 
Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, cechujący się wysoką 
temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują na rozpoznanie: 

A. róży, 
B. trądzika różowatego, 
C. obrzęku naczynioruchowego Quinckego, 
D. wyprysku kontaktowego. 

Zadanie 104. 
Przebarwienia skórne o barwie brunatnej powstałe po ekspozycji na słońce lub 
w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w okolicy narządu rodnego, 
błony śluzowe, w Chorobie Addisona spowodowane są: 

A. niedoborem wydzielania hormonów kory nadnerczy, 
B. nadmiernym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy, 
C. niedoborem wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy, 
D. nadmiernym wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy. 

 
Zadanie 105. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

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

Zadanie 106. 
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: 

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

Zadanie 107. 
Osteofity to: 

A. wyrośla kostne, 



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

Zadanie 108. 
Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega, na: 

A. ułożeniu w pozycji bocznej ustalonej, odgięciu głowy do tyłu, 
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, 

B. ułożeniu w pozycji bezpiecznej, przygięciu głowy do przodu, 
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, 

C. ułożeniu na plecach, odgięciu głowy do tyłu, usunięciu ciał obcych z 
jamy ustnej, uniesieniu żuchwy, 

D. ułożeniu na plecach, przygięciu głowy do przodu, usunięciu ciał 
obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy. 

Zadanie 109. 
Do metod leczenia nerkozastępczego zaliczamy: 

A. hemodializę, hemodiafiltrację, ciągłą cykliczną dializę otrzewnową, 
B. hemofiltrację,  hemodializę przerywaną, hemodializę otrzewnową, 
C. hemodializę wysokoprzepływową, automatyczną dializę 

otrzewnową, hemodializę ze zmiennym stężeniem potasu w płynie 
dializacyjnym, 

D. hemodiafiltrację otrzewnową, hemofiltrację, dializę otrzewnową. 
 
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. 
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 112. 
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 113. 
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 114. 
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 115. 
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 116. 
Objawami przedawkowania opioidów u pacjenta przewlekle chorego NIE jest: 

A. zwolnienie oddechów <10/min, 
B. słaba reakcja na światło,  



C.  zaburzenie świadomości, 
D.  biegunka. 

Zadanie 117. 
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać: 

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

Zadanie 118. 
Według Gella i Coombsa typ IV nadwrażliwości, którego przykładem może 
być odczyn na tuberkulinę, alergiczny wyprysk kontaktowy, to typ: 

A. anafilaktyczny, 
B. nieimmunologiczny, 
C. opóźniony, 
D. cytotoksyczny. 

Zadanie 119. 
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) uszkodzenie płuc jest 
wynikiem: 

A. przewlekłego zapalenia dróg oddechowych, miąższu płuc i naczyń 
płucnych, 

B. proteolizy, 
C. stresu oksydacyjnego, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 120. 
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h powinno 
być przeprowadzane za pomocą: 

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

 
Zadanie 121. 
Przetaczanie krwi pełnej może być uzasadnione tylko: 

A. w razie jednoczesnego niedoboru erytrocytów i znacznego 
zmniejszenia objętości krwi krążącej w sytuacji, gdy niedostępne są 
odpowiednie składniki krwi i środki krwiozastępcze, 



B. chorym z niedokrwistością, u których konieczne jest jedynie 
zwiększenie zdolności przenoszenia tlenu, 

C. w celu korygowania niedoboru czynników krzepnięcia, 
małopłytkowości lub leukopenii, 

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 122. 
Przełom tyreotoksyczny jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu do 
charakterystycznych objawów zaliczamy: 

A. drżenie rąk, kołatanie serca, bóle głowy, 
B. bradykardia, gorączka powyżej 38˚C, nudności, wymioty, 
C. gorączka powyżej 38˚C, biegunka, wymioty, zaburzenia rytmu serca, 

niepokój, drżenie mięśni, 
D. hipotermia, bradykardia, osłabienie, zaburzenia świadomości. 

 
 
Zadanie 123. 
Największe ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu nerki istnieje 
do: 

A. pierwszego miesiąca po przeszczepieniu, 
B. drugiego miesiąca po przeszczepieniu, 
C. trzeciego miesiąca po przeszczepieniu, 
D. czwartego miesiąca po przeszczepieniu. 

Zadanie 124. 
Do szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE należy: 

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

Zadanie 125. 
Po wykonaniu badania bronchoskopii, pierwszy posiłek pacjent może spożyć 
po: 

A. 0,5 godzinie, 
B. 1 godzinie, 
C. 2 godzinach, 
D. 3 godzinach. 

 



Zadanie 126. 
Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad 
podstawą płuc to objawy: 

A. lewokomorowej niewydolności serca, 
B. przewlekłej niewydolności serca,  
C.  choroby niedokrwienne serca, 
D.  nadciśnienia tętniczego. 

Zadanie 127. 
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 128. 
Enteroskopia jest to badanie: 

A. jelita cienkiego, 
B. dróg żółciowych, 
C. jelita grubego, 
D. dróg wątrobowych. 

Zadanie 129. 
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 130. 
Cystografia mikcyjna to badanie diagnostyczne służące ocenie: 

A. wewnętrznych zarysów ścian pęcherza moczowego, 
B. wydolności mechanizmów zastawkowych w  ujściach 

moczowodów do pęcherza moczowego, 
C. zwężeń i przetok pourazowych cewki moczowej, 
D. kształtów nerek oraz  budowy układu kielichowo-miedniczkowego. 

 



Zadanie 131. 
Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

Zadanie 132. 
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym obejmuje: 

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

 
Zadanie 133. 
Model relacji międzyludzkich pielęgniarka - pacjent został opracowany przez: 

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

Zadanie 134. 
W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa dolegliwości bólowe 
podczas spoczynku nocnego: 

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

Zadanie 135. 
Przyczyną suchego kaszlu może być: 

A. niedoczynność tarczycy, 
B. rozstrzenie oskrzeli, 
C. przyjmowanie inhibitorów konwertazy ACE, 
D. POChP. 

 


