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Zadanie 1. 
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 2. 
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie należy 
ograniczyć: 

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

Zadanie 3. 
Pacjentowi z hemofilią, staw objęty wylewem krwi, należy unieruchomić, w 
celu: 

A. zniesienia bólu, 
B. zahamowania krwawienia, 
C. zniesienia obrzęku, 
D. ograniczenia ruchu w stawie. 

Zadanie 4. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

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

Zadanie 5. 
Ze względu na etiopatogenezę, niedobory odporności dzielimy, na: 

A. lekkie i ciężkie postacie, 
B. krótkotrwałe i długotrwałe, 
C. pierwotne i wtórne, 
D. wszystkie wymienione. 



Zadanie 6. 
Programy rehabilitacji chorych na POChP obejmują: 

A. ćwiczenia oddechowe, 
B. ogólnousprawniające ćwiczenia fizyczne, 
C. edukację chorego i jego bliskich, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 7. 
Przeciwwskazaniem do nakłucia stawu jest: 

A. obecność zwiększonej ilości płynu w stawie w chorobach o innej 
patogenezie, 

B. zakażenie tkanek okolicy stawu, 
C. podejrzenie krystalopatii, 
D. podejrzenie bakteryjnego zapalenia stawu, 

Zadanie 8. 
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 9. 
Proszę zaznaczyć twierdzenie FAŁSZYWE. Zwieracz cewki moczowej: 

A. jest zależny od naszej woli, 
B. jest mięśniem poprzecznie prążkowanym, 
C. jest niezależny od naszej woli, 
D. znajduje się na granicy między pęcherzem moczowym, a cewką 

moczową. 

Zadanie 10. 
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 11. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

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

Zadanie 12. 
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 13. 
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 14. 
Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z: 

A. chorobą Graves-Basedowa, 
B. niedoczynnością tarczycy, 
C. chorobą Hashimoto, 
D. zapaleniem tarczycy. 

Zadanie 15. 
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 16. 



Pojęcie prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej i trzeciorzędnej do pracy 
pielęgniarki wprowadziła: 

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

Zadanie 17. 
Palce pałeczkowate występują u osób z: A. 

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

Zadanie 18. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

Zadanie 19. 
U pacjentów w wieku podeszłym nietrzymanie stolca, rzekoma biegunka, 
upośledzone oddawanie moczu, częstomocz, nietrzymanie moczu, są 
objawami: 

A. zakażenia układu moczowego, 
B. zakażenia Clostridium deficille, C. biegunki, 
D. zaparć. 

Zadanie 20. 
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 21. 



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 22. 
Wskaż, który z drobnoustrojów jest przyczyną atypowego zakażenia układu 
moczowego? 

A. Chlamydia trachomatis, 
B. Staphylococcus,  
C.  Escherichia Coli, 
D.  Enterococcus. 

Zadanie 23. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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

Zadanie 24. 
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 25. 
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 26. 
Fibrynogen - białko, które bierze udział w mechanizmie krzepnięcia krwi, jest 
wytwarzany w: 

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

 
Zadanie 27. 
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 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 
Pacjent po bronchoskopii pierwszy posiłek może zjeść: 

A. bezpośrednio po badaniu, 
B. ~0,5 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła, 
C. ~1 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła, 
D. ~2 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła. 

Zadanie 32. 
Hiperurykemia nabyta może być wywołana poprzez: 

A. zwiększoną podaż puryn w diecie, 
B. zwiększoną podaż fruktozy w codziennym żywieniu, 
C. nadużywanie alkoholu, 
D. wszystkie wyżej wymienione. 

 
Zadanie 33. 
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 34. 
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 35. 
Objawem niecharakterystycznym dla astmy oskrzelowej jest: 

A. duszność, głównie wdechowa, 
B. duszność odczuwana jako ściskanie w klatce piersiowej, 
C. świszczący oddech, suchy napadowy kaszel, 
D. duszność napadowa występująca w nocy i nad ranem. 

Zadanie 36. 
Typowym objawem w moczówce prostej jest: 

A. polyuria, 
B. anuria, 
C. oliguria, 
D. nykturia. 

Zadanie 37. 
Po wykonaniu trepanobiopsji, pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej 
minimum przez: 

A. 24 godziny, 
B. 10 do 12 godzin, 
C. 6 do 8 godzin,  
D.  2 do 4 godzin. 

Zadanie 38. 
Klasycznymi objawami guza nerki (triada Virchowa) NIE jest: 

A. guz wyczuwalny przez powłoki, 
B. ból w okolicy lędźwiowej, 
C. krwiomocz zwykle okresowy, 
D. zimno-brunatny odcień skóry. 

 
 
 
 
Zadanie 39. 
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 40. 
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać: 

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

Zadanie 41. 
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 42. 
Klasycznym niebiologicznym lekiem pierwszego wyboru, modyfikującym 
przebieg choroby w RZS jest: 

A. adalimumab, 
B. infliksymab, 
C. metotreksat, 
D. abatacept. 

Zadanie 43. 
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 44. 
Obrzęk śluzowaty występuje w:  

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



 
Zadanie 45. 
W żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest spożywanie produktów o 
niskim indeksie glikemicznym /IG/. Wskaż, co wpływa na obniżenie indeksu 
glikemicznego w spożywanym produkcie? 

A. obecność białek i tłuszczów, 
B. stopień rozdrobnienia, 
C. stopień dojrzałości, 
D. stopień przetworzenia produktu. 

Zadanie 46. 
Ból i nagłe zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka 
przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod 
wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich 
tętnic to: 

A. objaw Raynauda, 
B. objaw próby Rumpla – Leede’a,  
C. objaw opaskowy, 
D. objaw Coombsa. 

Zadanie 47. 
Grzybice właściwe dotyczące naskórka, włosów i paznokci wywołane są 
przez: 

A. dermatofity, 
B. drożdżaki, 
C. grzyby drożdżopodobne, 
D. pleśniowce. 

Zadanie 48. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

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

Zadanie 49. 
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są: 

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



D. teoria zegara biologicznego. 
 
Zadanie 50. 
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 51. 
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 52. 
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są: 

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

Zadanie 53. 
W edukacji chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) zarówno w 
profilaktyce, jak i w leczeniu podtrzymującym należy zwrócić uwagę na: 

A. nawilżanie skóry emolientami, środkami zawierającymi mocznik, 
B. unikanie szorstkich  ręczników,  ekstremalnych temperatur, 
C. stosowanie miejscowe GKS, inhibitorów kalcyneuryny, 
D. stosowanie wszystkich powyższych zabiegów. 

Zadanie 54. 
Na wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej u chorego leczonego  
metodą intensywne funkcjonalnej insulinoterapii /FIT/, mają wpływ: 

A. kaloryczność posiłku, 
B. stosunek wymienników białkowo-tłuszczowych do węglowodanów, 
C. zachowanie proporcji pomiędzy białkami, tłuszczami i 

węglowodanami, 



D. poziom glikemii przed posiłkiem, ilość wymienników 
węglowodanowych w posiłku, zaplanowany wysiłek fizyczny. 

Zadanie 55. 
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 56. 
Uraz naskórka (np. zadrapanie) po upływie 6 - 12 dni wywołuje powstanie w 
uszkodzonym miejscu zmian łuszczycowych. Jest to objaw charakterystyczny 
dla aktywnej łuszczycy i określa się go mianem: 

A. objawu świecy stearynowej, 
B. objawu Auspitza,  
C.  objawu Kobnera, 
D.  objawu błonki. 

Zadanie 57. 
Według teorii D. Orem, działanie "za" i "dla" pacjenta to metoda pracy 
pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku: 

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

 
 
 
 
 
Zadanie 58. 
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 59. 
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 60. 
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni: 

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

Zadanie 61. 
Starczą dalekowzroczność, określa się jako: 

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

Zadanie 62. 
Alergią typu opóźnionego jest: 

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

 
Zadanie 63. 
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi: 

A. 150-400 mln/mm3, 
B. 150-400 tys./mm3, 
C. 100-150 tys./mm3, 
D. 4-10 tys./mm3. 



Zadanie 64. 
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około: 

A. 1-2 dni, 
B. 30 dni, 
C. 120 dni, 
D. 180 dni. 

Zadanie 65. 
W doustnym teście obciążenia glukozą /OGTT/ w drugiej godzinie testu 
uzyskano w badaniu laboratoryjnym poziom glukozy 173 mg%. 
Uzyskany wynik wskazuje na: 

A. nieprawidłową glikemię na czczo, 
B. cukrzycę, 
C. nietolerancję glukozy, 
D. normoglikemię. 

Zadanie 66. 
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 67. 
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej lub 
drugiej porannej porcji moczu. Po pobraniu próbki, badanie powinno być 
wykonane, nie później niż po: 

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

 
Zadanie 68. 
Warunkiem normalizacji funkcjonowania organizmu w niedoczynności 
tarczycy jest uzyskanie eutyreozy poprzez stosowanie indywidualnie dobranej 
dawki hormonu tarczycy. Pielęgniarka jest uczestnikiem w farmakoterapii 
pacjenta. Jaka zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy? 

A. lek powinien być przyjmowany na czczo 30-60 min. przed 
posiłkiem, 



B. zaleca się przyjmowanie w trakcie śniadania,  
C.  przed snem, co najmniej 3 godz. po ostatnim posiłku, 
D.  prawidłowa odp. A i C. 

Zadanie 69. 
W badaniu spirometrii do próby odwracalności obturacji stosuje się leki: 

A. Budesonid i Foradil, 
B. Flutikazon i Ipratropium, 
C. Salbutamol lub Fenoterol, 
D. Budesonid i Ipratropium. 

Zadanie 70. 
Wskaż grupę objawów, które świadczą o ostrym odrzuceniu przeszczepu nerki: 

A. spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie diurezy, gorączka, 
B. wzrost spadek ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie diurezy,  

stany podgorączkowe, ból w okolicy przeszczepu, 
C. zmiany w zachowaniu, drażliwość, podwyższony próg bólowy, 
D. nadwrażliwość na światło, nudności, wymioty. 

Zadanie 71. 
Leczenie działań niepożądanych, po uprzednio stosowanych lekach kolejnymi 
preparatami, u osób starszych, to: 

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

 
 
 
Zadanie 72. 
Otyłość typu centralnego, z otłuszczeniem tułowia i karku, z poduszeczkami 
tłuszczowymi w dołach nadobojczykowych, szczupłe kończyny, twarz 
"księżycowata" oraz "byczy kark" to cechy charakterystyczne dla: 

A. cukrzyca typu I, 
B. cukrzyca typu II, 
C. choroba Addisona, 
D. zespołu Cushinga. 

Zadanie 73. 



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 74. 
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 75. 
Zmiany pozastawowe charakterystyczne dla reumatoidalnego zapalenia 
stawów, to: 

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

Zadanie 76. 
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 77. 
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 78. 



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 79. 
Nagły bardzo silny ból stawu, często stawu śródstopno paliczkowego  
pierwszego,  obrzęk, bolesność dotykowa, zaczerwieniona i napięta skóra w 
okolicy stawu. Napad bólowy przeważnie zaczyna się nad ranem.  
Opis ten charakterystyczny jest dla: 

A. zespołu Sjogrena, 
B. poliglobulii, 
C. dny moczanowej, 
D. reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Zadanie 80. 
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać: 

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

 
Zadanie 81. 
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy: 

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

 
Zadanie 82. 
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 83. 
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów 
płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to: 

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

Zadanie 84. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

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

Zadanie 85. 
W przypadku tocznia rumieniowatego układowego: 

A. mężczyźni i kobiety w takim samym odsetku chorują, 
B. mężczyźni znacznie częściej chorują niż kobiety, 
C. kobiety znacznie częściej chorują niż mężczyźni, 
D. zachorowanie przypada głównie po 60 r.ż. 

 
 
Zadanie 86. 
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 87. 
Choroba Addisona polega na stopniowym niszczeniu gruczołów 
nadnerczowych. Wskaż znamienne objawy charakterystyczne dla tej choroby: 



A. ściemnienie zasłoniętych części skóry, 
B. nadmierna ochota na sól, 
C. spadek wartości RR zwłaszcza po zmianie pozycji ciała z leżącej na 

stojącą, 
D. poprawna odpowiedź B i C. 

Zadanie 88. 
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 89. 
Hiperaldosteronizm  jest  wynikiem  nadmiernego  wydzielania 
aldosteronu  przez  korę  nadnerczy.  Jakie  są  zalecenia dietetyczne dla 
chorych z tym schorzeniem? 

A. mało sodu, dużo potasu, 
B. dużo sodu, mało potasu, 
C. ograniczenie produktów mącznych pełnoziarnistych, 
D. wykluczenie suszonych śliwek, moreli. 

 
Zadanie 90. 
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to: 

A. zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu, 
B. 100 g białka i 100 g tłuszczu, 
C. każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów, 
D. 100 kcal pochodzące z węglowodanów. 

Zadanie 91. 
Fizjoterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej:  

A.  jest zależna od czasu trwania choroby. 
B. odgrywa tylko  pomocniczą rolę ponieważ leki są najważniejszym 

ogniwem w leczeniu, 
C. jest ważnym ogniwem w leczeniu natomiast leki odgrywają tylko 

pomocniczą rolę, 



D. nie jest dobierana indywidualnie lecz dobór zabiegów zależy od 
czasu trwania choroby, 

 
Zadanie 92. 
Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej nie jest: 

A. odma opłucnowa, 
B. zatorowość płucna, 
C. tętniak aorty, 
D. zapalenie oskrzeli. 

Zadanie 93. 
Podaj sposób postępowania z moczem pobranym do badania 
mikrobiologicznego na podłoże wzrostowo-transportowe: 

A. należy natychmiast przesłać materiał do laboratorium, 
B. materiał  przechowywany  w  temperaturze  pokojowej 

przesłać do badania po 24godz., 
C. może być przechowywany przez kilka godzin w temp pokojowej 

przed wysłaniem do badania,  
D. w temp +4 przez 24 godz. 

 
 
 
 
 
Zadanie 94. 
Nieadekwatna ultrafiltracja to stan, w którym ultrafiltracja dobowa NIE 
przekracza: 

A. 700 ml, 
B. 600 ml, 
C. 500 ml, 
D. 400 ml. 

Zadanie 95. 
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia mięśnia 
sercowego, są: 

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

autoimmunologicznym, naświetlania śródpiersia, 



D. reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A, zespół SARS. 

Zadanie 96. 
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 97. 
W patogenezie astmy alergicznej zasadniczą rolę odgrywają odczyny 
alergiczne, które powodują wewnątrzoskrzelowe zatkanie poprzez: 

A. skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej i jej nacieczenie, nadmierne 
wydzielanie lepkiego śluzu, 

B. skurcz oskrzeli, zaczerwienienie błony śluzowej i jej nadmierne 
wysychanie, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu, 

C. rozkurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej gardła, nadmierne 
wydzielanie rozrzedzonego śluzu, 

D. rozkurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej nosa, nadmierne 
wydzielanie rozrzedzonego śluzu. 

Zadanie 98. 
Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą się do opieki 
nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej białaczki szpikowej doszło do 
wylewu krwi do jamy stawowej? 

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

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

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

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

Zadanie 99. 



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

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

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

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

standardowego u osób otyłych. 
 
Zadanie 100. 
Astenia jest, to: 

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

Zadanie 101. 
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 102. 
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 103. 
W hierarchii potrzeb, A. Maslow wyszczególnia następujące potrzeby: 

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

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



D. biologiczne, bezpieczeństwa, miłości, samorealizacji, szacunku. 

Zadanie 104. 
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 105. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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

Zadanie 106. 
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 

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

Zadanie 107. 
Plwocina na badanie bakteriologiczne, wykrztuszana przez chorego 
spontanicznie, powinna być pobrana do badania: 

A. o dowolnej porze dnia, do jałowego pojemnika, po wykonaniu 
dokładnej toalety jamy ustnej, 

B. rano, do czystego pojemnika, po wykonaniu dokładnej toalety jamy 
ustnej, 

C. rano, do jałowego pojemnika, po przepłukaniu jamy ustnej 
przegotowaną wodą, 

D. rano, do jałowego pojemnika, po wykonaniu dokładnej toalety jamy 
ustnej. 

Zadanie 108. 
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek rozwija się w wyniku wcześniejszego 
paciorkowcowego zapalenia gardła (1-2 tygodnie wcześniej) i manifestuje się 



następującymi objawami: obrzęki, nadciśnienie  tętnicze i zmiany w moczu o 
charakterze krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady: 

A. Addisa, 
B. Virchofa, 
C. Becka, 
D. Charcotta. 

Zadanie 109. 
We wstrząsie anafilaktycznym u osób dorosłych, jako pierwszy lek, należy 
podać: 

A. adrenalinę i.m.,  
B. ranitydynę i.v., 
C. klemastynę i.v., 
D. metyloprednizolon i.v. 

 
Zadanie 110. 
Najczęstszą przyczyną ostrego obrzęku naczynioruchowego nabytego 
(acquired angioedema - AAE) wśród chorych zgłaszających się do szpitalnych 
oddziałów ratunkowych jest przyjmowanie: 

A. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ), 
B. inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE-I),  
C. radiologicznych środków cieniujących, 
D. penicyliny i sulfonamidów. 

Zadanie 111. 
O umiarkowanej niedokrwistości świadczy poziom hemoglobiny: 

A. w granicach 10,0-12,0 g/dl u kobiet, 10,0-13,5 g/dl u 
mężczyzn, 

B. w granicach 8,0-9,9 g/dl niezależnie od płci,  
C.  granicach 6,5-7,9 g/dl niezależnie od płci, 
D.  poniżej 6,5 g/dl niezależnie od płci. 

Zadanie 112. 
Skala Lovetta ocenia siłę: 

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

Zadanie 113. 



Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy zazwyczaj o 
zakażeniu: 

A. beztlenowcami, 
B. tlenowcami, 
C. prątkiem gruźlicy, 
D. wirusowym. 

Zadanie 114. 
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 115. 
Skuteczność prowadzenia samokontroli w cukrzycy zależy od wielu 
czynników, wskaż który z poniższych nie zależy od pacjenta: 

A. postawa wobec choroby, 
B. zrozumienie metody leczenia, 
C. wiedza na temat choroby, 
D. metoda nauczania i ewaluacja wiedzy. 

Zadanie 116. 
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest: 

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

Zadanie 117. 
Niedokrwistość złośliwa może być spowodowana zarażeniem tasiemcem: 

A. bruzdogłowym, 
B. nieuzbrojonym,  
C. uzbrojonym,  
D. karłowatym. 

Zadanie 118. 
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki 
przełyku, jest: 



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

Zadanie 119. 
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy: 

A. dodatni objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni po stronie kolki, 
B. ujemny objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni podbrzusza, 
C. dodatni objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni po stronie 

kolki, 
D. ujemny objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni podbrzusza. 

 
Zadanie 120. 
W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta do koronarografii należy 
uwzględnić odstawienie dostnych leków: 

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

Zadanie 121. 
Model relacji międzyludzkich pielęgniarka - pacjent został opracowany przez: 

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

Zadanie 122. 
Krzywą żelazową wykonuje się: 

A. na czczo podając preparat żelaza dożylnie, 
B. pół godziny po posiłku podając preparat żelaza dożylnie, 
C. na czczo podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego, 
D. bezpośrednio po posiłku podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego. 

Zadanie 123. 
Dzienne spożycie soli kuchennej przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, 
NIE powinno przekraczać na dobę: 

A. 6 g, 
B. 8 g, 



C. 10 g, 
D. 12 g. 

Zadanie 124. 
W sprawowaniu opieki nad pacjentem z niedoczynnością przytarczyc 
istotnym elementem w przebiegu choroby jest ryzyko napadu tężyczki. 
Wskaż cechę charakterystyczną dotyczącą napadów tężyczki: 

A. zaczynają się od klatki piersiowej, a kończą na mięśniach kłębu 
kciuka, 

B. skurcze cofają się w odwrotnej kolejności niż się pojawiają, 
C. skurcze cofają się w tej samej kolejności co się pojawiały, 
D. występują skurcze kloniczne. 

 
Zadanie 125. 
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 126. 
U chorego obserwuje się częste oddawanie moczu, w niewielkiej ilości, w 
czasie mikcji pojawia się ból, pieczenie, czasami krwiomocz. Są to objawy: 

A. zakażenia dróg moczowych, 
B.  wstępującego odmiedniczkowego zapalenia nerek,  
C.  ostrej niewydolności nerek przednerkowej, 
D.  zapalenia pęcherza moczowego. 

Zadanie 127. 
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii: 

A. potrzeby, 
B. środowisko, 
C. systemy, 
D. interakcje. 

Zadanie 128. 
W chorobie posurowiczej charakterystyczna jest: 



A. na skórze silnie swędząca, pokrzywkowata, odro- lub szkarlatyno- 
podobna osutka, gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle 
brzucha, 

B. gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle brzucha, 
C. złe samopoczucie, duszność i bóle brzucha, 
D. silnie swędząca, pokrzywkowata, odro- lub szkarlatynopodobna 

osutka. 

Zadanie 129. 
Zaznacz NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie dotyczące cukrzycy: 

A. do typowych objawów zaliczamy poliurię, polidypsję, osłabienie, 
B. cukrzyca często przebiega bezobjawowo, 
C. badaniem przesiewowym w kierunku cukrzycy jest oznaczenie 

wartości HbA1c, 
D. leczenie jest kompleksowe i wymaga zastosowania kilku metod 

jednocześnie. 
 
 
 
Zadanie 130. 
Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego jest 
objawem przedmiotowym? 

A. ból w podbrzuszu, 
B. nykturia, 
C. dyzuria, 
D. wyciek z cewki moczowej. 

Zadanie 131. 
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 132. 
Wskaż zasadę, która w znacznym stopniu zapobiega zakażeniu układu 
moczowego przy instrumentacji pęcherza moczowego poprzez cewnikowanie: 



A. unikanie wielokrotnego, jednorazowego cewnikowania pęcherza 
moczowego, 

B. wielokrotne, jednorazowe cewnikowanie o najmniejszej średnicy 
cewnika, 

C. częsta wymiana cewnika, drenów i worka do moczu, 
D. monitorowanie objawów wskazujących na zakażenie. 

Zadanie 133. 
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u 
dorosłych jest: 

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

 
 
 
Zadanie 134. 
Badaniem koniecznym do rozpoznania i monitorowania POChP jest: 

A. echo serca, 
B. spirometria, 
C. HRCT, 
D. test 6 minutowego marszu. 

 
Zadanie 135. 
Chory w czasie drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji Trendelenbura 
powinien pozostawać nie dłużej niż: 

A. 30 min, 
B. 60 min, 
C. 90 min, 
D.  5 min.



 


