
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 380416 GRUPA 1 
Zadanie 1. 
Osteofity to: 

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

Zadanie 2. 
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 3. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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

Zadanie 4. 
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 5. 
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 6. 



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

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

Zadanie 7. 
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 8. 
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają: 

A. związki fityny, 
B. związki fosforu,  
C.  witamina D, 
D.  cukier mleczny. 

Zadanie 9. 
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 10. 



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 11. 
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 12. 
Afazja, zaburzenia orientacji, zachowania i pamięci świeżej, a następnie  
odległe oraz powolny, podstępny początek charakteryzuje: 

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

Zadanie 13. 
Starczą dalekowzroczność, określa się jako: 

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

 
 
 
 
Zadanie 14. 
Fibrynogen - białko, które bierze udział w mechanizmie krzepnięcia krwi, jest 
wytwarzany w: 



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

Zadanie 15. 
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 16. 
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 17. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 18. 
Neisseria gonorrhoeae wywołuje: 

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

 
 
Zadanie 19. 
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 20. 
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 21. 
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy: 

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

 
Zadanie 22. 
Palce pałeczkowate występują u osób z:  

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

Zadanie 23. 
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest metodą inwazyjnego leczenia 
kardiologicznego w sytuacji: 

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

 
Zadanie 24. 
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym obejmuje: 

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



D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 25. 
Skala Lovetta ocenia siłę: 

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

Zadanie 26. 
Przy doustnym leczeniu przeciwzakrzepowym zatorowości płucnej INR 
(Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International 
Normalization Ratio) powinien wynosić: 

A. do 0.9, 
B. 1-1.9, 
C. 2.0 - 3.0, 
D. 3.1 - 4.0. 

Zadanie 27. 
Koronarografia polega na obrazowaniu za pomocą promieni rentgenowskich 
po wybiórczym podaniu środka cieniującego: 

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

 
Zadanie 28. 
Do szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE należy: 

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

 
Zadanie 29. 
Według teorii D. Orem system pielęgniarstwa wspierająco uczący jest typowy 
dla: 

A. kompensowania niezdolności do samoopieki, 
B. kompensowania ograniczeń w samoopiece, 
C. asystowania w samoopiece, 



D. asystowania tylko wtedy, gdy brak (podopiecznemu) sił, woli, 
wiedzy. 

Zadanie 30. 
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 31. 
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 32. 
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 33. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

Zadanie 34. 
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 35. 
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z: 

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

 
 
 
Zadanie 36. 
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 37. 
Na wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej u chorego leczonego  
metodą intensywnej 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 38. 
Charakterystycznym objawem przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

Zadanie 39. 
Kwasica oddechowa może powodować: 

A. hipokaliemię, 
B. hiperkaliemię, 
C. zwiększenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu, 
D. pobudzenie układu krążenia. 

Zadanie 40. 
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest: 

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

Zadanie 41. 
Mianem odczynu białaczkowego określa się: 

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

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



 
Zadanie 42. 
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 43. 
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u 
dorosłych jest: 

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

Zadanie 44. 
Obserwując chorego z niewydolnością wątroby pielęgniarka powinna zwrócić 
szczególną uwagę na: 

A. występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne, 
B. aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan 

świadomości, 
C. reakcje na bodźce zewnętrzne, 
D. rodzaj niewydolności wątroby. 

 
 
 
 
Zadanie 45. 
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 46. 
Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest: 

A. ostry odczyn hemolityczny, 



B. reakcja alergiczna, 
C. zakażenie bakteryjne, 
D. przeciążenie krążenia. 

Zadanie 47. 
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 48. 
U osób starszych, w wyniku podwyższonego stężenia glukozy we krwi, 
sporadycznie może wystąpić: 

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

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

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

Zadanie 51. 
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące aktywności fizycznej 
chorego z cukrzycą typu II: 



A. uwrażliwia komórki na insulinę, 
B. poprawia bilans energetyczny, 
C. obniża ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, 
D. zwiększa zagrożenie osteoporozą. 

Zadanie 52. 
We wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca, największe 
znaczenie posiada oznaczenie: 

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

 
Zadanie 53. 
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 54. 
Które z podanych pokarmów są przeciwwskazane dla chorego z zespołem 
jelita drażliwego w okresie biegunek? 

A. mocna herbata, 
B. woda mineralna niegazowana, 
C. gotowane warzywa, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i B. 

Zadanie 55. 
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 56. 
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 57. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

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

Zadanie 58. 
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje: 

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

 
Zadanie 59. 
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 60. 
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest wynikiem 
palenia papierosów, ale także następstwem: 

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

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

Zadanie 61. 
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma: 

A. prężna, 



B. obustronna, 
C. z krwiakiem opłucnej, 
D. podskórna. 

Zadanie 62. 
Zespół Lyella oraz zespół Stevensa i Johnsona: 

A. to ciężkie, zagrażające życiu stany, rozwijające się w wyniku 
wielonarządowej niepożądanej reakcji na leki, 

B. charakteryzują się martwicą naskórka prowadzącą do jego spełzania, 
tworzeniem się nadżerek na błonach śluzowych, 

C. są to postaci tej samej choroby, a głównym kryterium podziału jest 
pole powierzchni spełzania naskórka, D. wszystkie powyższe 
stwierdzenia są prawdziwe. 

Zadanie 63. 
Nadczynność tarczycy może wystąpić na skutek stosowania: 

A. amiodaronu, 
B. hydrocortyzonu, 
C. cortineffu, 
D. solu-medrolu. 

 
Zadanie 64. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

Zadanie 65. 
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 66. 
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 67. 
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 68. 
Które z podanych poniżej produktów może spożywać pacjent z rozpoznaną 
kamicą wapniową nerek? 

A. gruszki, sery topione, ziemniaki, 
B. jabłka, masło, marchew, 
C. sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana, 
D. wszystkie wymienione. 

 
Zadanie 69. 
Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są: 

A. nowotwór w obrębie klatki piersiowej, odma opłucnowa, zatorowość 
płucna, ostra niewydolność płucna, 

B. zapalenie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość 
płucna, ostra niewydolność płucna, 

C. mukowiscydoza, gruźlica, osteoporoza, niewydolność serca, 
D. przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, choroby płuc 

śródmiąższowe. 

Zadanie 70. 
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 71. 
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 72. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

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

Zadanie 73. 
Spirometria podstawowa, jako badanie czynnościowe układu oddechowego, 
służy między innymi do oceny wskaźnika Tiffaneau, który jest: 

A. natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1), 
B. ilorazem FEV1 i VC, 
C. szczytowym przepływem wydechowym (PEF), 
D. pojemnością życiową (VC). 

 
Zadanie 74. 
Brachyterapia jest to wprowadzenie do zajętego chorobowo odcinka oskrzela: 

A. wewnątrz oskrzelowego stentu, 
B. izotopu promieniotwórczego, 
C. platyny, 
D. substancji z grupy porfiryn. 

Zadanie 75. 
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:  

A.  uzyskanie materiału do badania, 
B. usunięcie płynu, 
C. podanie leku, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 76. 
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 77. 
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 78. 
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 79. 
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 80. 
Źródłem żelaza hemowego są: 

A. orzechy, 
B. brokuły,  
C.  podroby, 
D.  ryby. 

Zadanie 81. 
U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania na APTT, 
INR, liczbę płytek krwi, oraz: 

A. odstawić acenokumarol, 
B. podać lek rozszerzający oskrzela, 
C. podać heparynę, 



D. wykonać gazometrię z krwi tętniczej. 

Zadanie 82. 
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 83. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

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

Zadanie 84. 
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania: 

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

 
Zadanie 85. 
W edukacji pacjentki z rozpoznanym toczniem układowym NIE należy 
zalecać: 

A. ekspozycji na słońce i promieniowanie UVB., 
B. stosowania odzieży bawełnianej, przewiewnej,  
C. stosowania kremów z filtrem ochronnym <15, 
D.  stosowania hormonalnej terapii estrogennej. 

Zadanie 86. 
U  pacjentów  z  cukrzycą  istnieje  możliwość  sprawdzenia 
wyrównania cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu: 

A. hemoglobiny glikozylowanej, 
B. hemoglobiny rekombinowanej,  
C.  retikulocytów, 
D.  leukocytozy. 



Zadanie 87. 
Wskazaniem do leczenia bariatrycznego otyłości jest: 

A. otyłość III stopnia, 
B. otyłość II stopnia, 
C. otyłość II stopnia, połączona z przynajmniej jedną poważną chorobą 

związaną z otyłością,  
D. prawidłowe odpowiedzi A i C. 

Zadanie 88. 
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około: 

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

Zadanie 89. 
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 90. 
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 91. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

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

Zadanie 92. 



Które z zachowań NIE jest charakterystyczne dla pacjenta z nadczynnością 
tarczycy? 

A. osłabienie i zmęczenie, 
B. spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach, 
C. nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość, 
D. drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów. 

Zadanie 93. 
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 94. 
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 95. 
Powiększenie śledziony, bladość skóry, zażółcenie powiek i spojówek, to 
odchylenia w badaniu fizykalnym typowe dla niedokrwistości: 

A. z niedoboru kwasu foliowego, 
B. z niedoboru żelaza, 
C. hemolitycznej, 
D. pokrwotocznej. 

Zadanie 96. 
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej aseptyki: 

A. zawiera nieliczne bakterie, 
B. nie zawiera patogenów, 
C. zawiera nieliczne grzyby, 
D. zawiera nieliczne pierwotniaki. 

Zadanie 97. 



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 98. 
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 99. 
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 100. 
Określenie „leukocyty” obejmuje kilka rodzajów krwinek: 

A. granulocyty, monocyty, limfocyty, 
B. makrofagi, limfocyty, monocyty,  
C.  mieloblasty, promielocyty, mielocyty, 
D.  promielocyty, mielocyty, makrofagi. 

Zadanie 101. 
Pacjent po nocnym wypoczynku odkrztusza duże ilości ropnej wydzieliny, w 
której możemy odróżnić warstwy i jest to charakterystyczne dla: 

A. palaczy, 
B. nieżytu oskrzeli i ropnia płuc,  
C.  rozstrzeni oskrzeli, 
D.  nowotworu płuc. 



Zadanie 102. 
Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy zazwyczaj o 
zakażeniu: 

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

Zadanie 103. 
Opiekując się pacjentką leczoną chemioterapeutykami w okresie intensywnego 
wypadania włosów, należy: 

A. wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej, 
B. zaproponować noszenie chusteczki lub peruki, 
C. poinformować  chorą o przejściowym charakterze dolegliwości, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 104. 
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. 

 
Zadanie 105. 
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 106. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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

Zadanie 107. 



Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 
A. alergią pokarmową, 
B. narastającymi niedoborami pokarmowymi,  
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, 
D.  otyłością. 

Zadanie 108. 
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 109. 
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie należy 
ograniczyć: 

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

 
Zadanie 110. 
Czynnikami, które NIE podlegają modyfikacji w przewlekłej niewydolności 
nerek, to: 

A. niedokrwistość, hiperlipidemia, 
B. niskie wyjściowe GFR, starszy wiek, 
C. nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, 
D. niskie stężenie albuminy, hiperglikemia. 

Zadanie 111. 
Enteroskopia jest to badanie: 

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

Zadanie 112. 



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 113. 
Do skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn NIE należy 
skala: 

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

 
 
 
 
 
Zadanie 114. 
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 115. 
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 116. 



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 117. 
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 118. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

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

 
Zadanie 119. 
Najczęstsze  skutki uboczne stosowani 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. tachykardia, kaszel, gorzki smak w ustach, hiperkaliemia, 
hiperglikemia. 

Zadanie 120. 
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: 

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



D. skriningowe. 

Zadanie 121. 
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 122. 
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 123. 
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 124. 
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 125. 
Z wykwitów pierwotnych powstaje: 

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



Zadanie 126. 
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie: 

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

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

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

przewlekłe zapalenie wątroby. 

Zadanie 127. 
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 128. 
Objawy ze strony skóry takie jak: skóra nieznacznie zażółcona 
(cytrynowożółta, woskowa), włosy przedwcześnie posiwiałe są 
charakterystyczne dla niedokrwistości: 

A. aplastycznej, 
B. z niedoboru żelaza,  
C.  z niedoboru witaminy B12, 
D.  pokrwotocznej. 
 

Zadanie 129. 
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 130. 
Atopia to dziedziczna skłonność do nadmiernego wytwarzania 
immunoglobulin klasy: 

A. IgA, 
B. IgE, 



C. IgG, 
D. IgM. 

Zadanie 131. 
Grzybice właściwe dotyczące naskórka, włosów i paznokci wywołane są 
przez: 

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

 
 
 
 
 
 
Zadanie 132. 
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? 

A. zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji nerek, 
B. u chorych z przewlekłą mocznicą ilość wydalanego moczu w ciągu 

doby nie przekracza 400 ml, 
C. dieta bogata w mięso, sery, sól kuchenną, sprzyja powstawaniu 

kamicy szczawianowej, 
D. niedokrwistość towarzyszy zawsze objawom przewlekłej 

niewydolności nerek. 

Zadanie 133. 
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. prawidłowe odpowiedzi A i B. 
 

Zadanie 134. 
Który z objawów NIE występuje w obrazie klinicznym raka pęcherza 
moczowego? 

A. częstomocz, 
B. bolesne parcie na mocz, 



C. krwinkomocz, 
D. masywny krwiomocz. 

Zadanie 135. 
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia mięśnia 
sercowego, są: 

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

autoimmunologicznym, naświetlania śródpiersia, 
D. reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A, zespół SARS.



 


