
Zadanie 0. 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 270409 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Sedacja w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym jest to stosowanie 
środków: 

A. farmakologicznych, 
B. bodźcowych, 
C. psychoterapeutycznych, 
D. komplementarnych. 

Zadanie 0. 
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec pacjenta: 

A. z rozpoznaniem cukrzycy, 
B. z rozpoznaniem marskości wątroby,  
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej, 
D.  w śpiączce cukrzycowej. 

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
Dieta pacjentów z rozpoznaniem przewlekłego zapaleniem pęcherzyka 
żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać: 

A. produktów z dużą zawartością błonnika, 
B. węglowodanów prostych, 
C. produktów z niską zawartością tłuszczu, 
D. warzyw i owoców gotowanych. 

 
 
 
 



Zadanie 0. 

 

Zadanie 0. 
Formalną edukację pielęgniarską chorego hospitalizowanego zapoczątkowała: 

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

Zadanie 0. 
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 0. 
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie 
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując skalę: 

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

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
We wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca, największe 
znaczenie posiada oznaczenie: 

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

Zadanie 0. 
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków 
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to: 

A. ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg, 
B. ciśnienie skurczowe 120-129 mmHg, rozkurczowe 80-84 mmHg, 
C. ciśnienie skurczowe 130-139 mmHg, rozkurczowe 85-89 mmHg, 
D. ciśnienie skurczowe 140-149 mmHg, rozkurczowe 90-95 mmHg. 

Zadanie 0. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

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

Zadanie 0. 
U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych zwiększa: 

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

Zadanie 0. 
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 0. 



 

 

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 0. 
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 0. 
Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z 
tętnic wieńcowych, to: 

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

Zadanie 0. 
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 0. 
Palce pałeczkowate występują u osób z:  

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

 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca 
należy: 

A. przebyty udar krwotoczny mózgu, 
B. aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,  
C.  niekontrolowane nadciśnienie, 
D.  czynna nisza wrzodowa. 

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek: 

A. zmiany ciśnienia onkotycznego  i hydrostatycznego, pogorszenia 
ukrwienia tkanek, 

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

Zadanie 0. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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



 

 

Zadanie 0. 
Który  rodzaj sportu NIE jest wskazany u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym? 

A. pływanie, 
B. jazda na rowerze, 
C. turystyka piesza, 
D. gimnastyka przyrządowa. 

Zadanie 0. 
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 0. 
Podstawowym leczeniem zmierzającym do uzyskania reperfuzji w świeżym 
zawale serca, jest/są: 

A. wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych, 
B. angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,  
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne, 
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Pacjent po niepowikłanym zawale mięśnia sercowego, poddany rehabilitacji 
kardiologicznej w momencie wypisu ze szpitala powinien: 

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

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

Zadanie 0. 
Która grupa produktów żywnościowych jest przeciwwskazana w nadciśnieniu 
tętniczym? 

A. pomidory, ogórki, sałata, 
B. groszek konserwowy, ketchup, konserwy mięsne,  
C.  warzywa strączkowe, świeże mięso wołowe, 
D.  kapusta biała i czerwona, świeże ryby. 

Zadanie 0. 



 

 

Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji: 
A. Trendelenburga, 
B. bezpiecznej, 
C. Fowlera pod kątem 30°, 
D. płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową. 

Zadanie 0. 
Leczenie lekami z grupy receptorów Beta2-mimetyków w postaci wziewnej, 
może prowadzić do istotnego spadku w surowicy krwi poziomu: 

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

Zadanie 0. 
Brachyterapia jest to wprowadzenie do zajętego chorobowo odcinka oskrzela: 

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

Zadanie 0. 
W celu wykrycia alergii, testy skórne wykonuje się metodą: 

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

Zadanie 0. 
Duszność pochodzenia oddechowego - wydechowa o charakterze 
obturacyjnym (zaporowym) występuje w: 

A. zwłóknieniu płuc, 
B. odmie opłucnowej, 
C. astmie oskrzelowej, 
D. zrostach opłucnej. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej płynu niż: 



 

 

A. 600 ml, 
B. 1500 ml, 
C. 1800 ml, 
D. 2000 ml. 

 
Zadanie 0. 
W zaburzeniach wentylacji typu obturacyjnego stosuje się: 

A. zwiększanie zakresu ruchów części kostnych klatki 
piersiowej, 

B. wzmacnianie siły mięśni klatki piersiowej,  
C.  inhalacje, ułożenie drenażowe, oklepywanie, 
D.  rozciąganie zmian w opłucnej (zrostów). 

Zadanie 0. 
Pielęgniarka obserwując  chorego długo unieruchomionego, zauważyła 
gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności, znaczne 
przyspieszenie tętna i spadek ciśnienia tętniczego krwi, pacjent zgłosił silny 
ból w klatce piersiowej. Może przypuszczać, że u chorego wystąpił: 

A. obrzęk płuc, 
B. napad dychawicy oskrzelowej, 
C. zator tętnicy płucnej, 
D. zespół hiperwentylacji. 

Zadanie 0. 
Oddech pogłębiony, tzw. oddech Kussmaula występuje m.in.: 

A. po zażyciu leków narkotycznych, 
B. w kwasicy metabolicznej, 
C. po udarze mózgu, 
D. jako objaw encefalopatii metabolicznej. 

Zadanie 0. 
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:  

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

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

zmiany w tkance mózgowej. 

Zadanie 0. 
Przed pobraniem krwi tętniczej z tętnicy promieniowej należy wykonać próbę: 



 

 

A. Allena, 
B. Petersa,  
C.  Trendelenburga, 
D.  opaskową. 
 

Zadanie 0. 
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy: 

A. odma opłucnowa, 
B. odruch wazowagalny,  
C.  krwawienie do jamy opłucnej, 
D.  ropniak opłucnej. 

Zadanie 0. 
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma: 

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

Zadanie 0. 
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji: 

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

Zadanie 0. 
Wymioty występujące kilka godzin po posiłku są charakterystyczne dla: 

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

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

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 0. 
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do 
wstrząsu: 

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

 
Zadanie 0. 
W żywieniu chorych z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 
należy ograniczyć: 

A. pieczywo jasne, czerstwe, 
B. mleko,  
C.  olej z oliwek, 
D.  chude ryby. 

Zadanie 0. 
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 0. 
Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki 
przełyku, jest: 

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



 

 

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
Które z niżej wymienionych badań NIE należy do endoskopowej diagnostyki 
gastroenterologicznej? 

A. sigmoidoskopia, 
B. endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,  
C.  ezofagoskopia, 
D.  cystoskopia. 

Zadanie 0. 
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 0. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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

Zadanie 0. 
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje: 



 

 

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

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
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 0. 
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 0. 
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 0. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 0. 



 

 

Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem: 
A. oligurii, 
B. anurii, 
C. pyurii, 
D. poliurii. 

Zadanie 0. 
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 0. 
W określaniu zapotrzebowania ilościowego na białko w diecie pacjenta z  
przewlekłą  niewydolnością nerek leczonego zachowawczo wykorzystuje 
się: 

A. stężenie mocznika i kreatyniny w osoczu krwi, klirens kreatyninowy 
oraz ilość białka wydalanego z moczem, 

B. ilość białka wydalanego z moczem, stężenie kreatyniny i mocznika 
w surowicy krwi, stan odżywienia pacjenta, 

C. stężenie kreatyniny i mocznika w moczu oraz ilość wydalanego 
białka z moczem, poziom sodu i potasu w surowicy krwi, 

D. stan odżywienia pacjenta i poziom elektrolitów w surowicy krwi. 

Zadanie 0. 
Śladowy białkomocz: 

A. najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek, 
B. może wystąpić fizjologicznie np. przy długotrwałej pozycji stojącej, 
C. odpowiedzi A i B są prawidłowe, 
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

Zadanie 0. 
Które z wymienionych działań jest/są istotne w prewencji chorób nerek? 

A. skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych, 
B. szczepienia ochronne przeciw grypie,  
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej, 
D.  wszystkie wymienione. 

 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Do cech fizykalnych moczu należy: 
A. zapach, przejrzystość, zabarwienie, gęstość względna i pH, 
B. zapach, przejrzystość, zabarwienie, białkomocz, cukromocz, 

wałeczkomocz, 
C. cukromocz, białkomocz, 
D. krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz. 

Zadanie 0. 
W diecie chorego na cukrzycę węglowodany powinny pokrywać 
zapotrzebowanie energetyczne w: 

A. 50û60%, 
B. 20û30%, 
C. 15%, 
D. 80%. 

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego 
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości: 

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

 
 
 
Zadanie 0. 
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 0. 
W ciągu ilu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia glukozą 
powinien wypić glukozę? 

A. 3 - 5, 
B. 5 - 10, 
C. 10 - 15,  
D.  25 - 30. 

Zadanie 0. 
HbA1C oznacza średni poziom: 

A. glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy, 
B. glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni, 
C. glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby, 
D. hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy. 

Zadanie 0. 
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać: 

A. w zamrażalniku, 
B. w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C, 
C. w temperaturze pokojowej bez dostępu światła, 
D. w apteczce domowej. 

Zadanie 0. 
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:  

A.  jest większe niż 30 kg/m2, 
B. wynosi 25,0-29,9 kg/m2, 
C. wynosi 18,5-24,9 kg/m2, 
D. jest mniejsze niż 19 kg/m2. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
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 0. 
Na pełnoobjawowy przełom tarczycowy składa się m.in. wysoka gorączka
  >38-40˚C. Pielęgniarka  uczestnicząc w procesie terapeutycznym powinna 
unikać: 

A. stosowania okładów chłodzących, 
B. podawania p/gorączkowo paracetamolu,  
C.  podawania p/gorączkowo salicylanów, 
D. podawania leków p/tarczycowych. 

Zadanie 0. 
Metformina jest lekiem należącym do grupy: 

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

Zadanie 0. 
Właściwa pielęgnacja stóp w cukrzycy polega m.in. na codziennym: 

A. myciu pod bieżącą wodą o temperaturze poniżej 37˚C i nawilżaniu 
kremem, z wyjątkiem przestrzeni między palcami, 

B. myciu w letniej wodzie, nie przepływającej, ponieważ powoduje 
zmiękczenie skóry i łatwiejsze usuwanie zrogowaciałego naskórka 
oraz nawilżanie kremem, zwłaszcza przestrzeni między palcami, 

C. myciu w wodzie o temperaturze 40˚C (w celu poprawienia krążenia) 
i natłuszczaniu głównie przestrzeni między palcami, 

D. moczeniu w gorącej wodzie z dodatkiem soli, w celu poprawy 
krążenia obwodowego. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Które z wymienionych produktów cechują się niskim indeksem 
glikemicznym? 

A. ziemniaki, banan, biały chleb pszenny, 
B. jabłko, mleko, fasola szparagowa, 



 

 

C. ryż, makaron, płatki kukurydziane, 
D. biały chleb pszenny, mleko, arbuz. 

Zadanie 0. 
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu: 

A. w obrębie brzucha, 
B. do tkanki podskórnej uda, 
C. do tkanki podskórnej ramion, 
D. do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej. 

Zadanie 0. 
W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy 
uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to: 

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

Zadanie 0. 
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 0. 
Które z wymienionych czynników NIE są uznanymi czynnikami ryzyka 
zachorowania na białaczkę? 

A. związki chemiczne - benzen, 
B. pleśnie produkujące aflatoksyny, 
C. kortykosteroidy, 
D. promieniowanie jonizujące. 

 
 
Zadanie 0. 
Źródłem żelaza hemowego są: 

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



 

 

Zadanie 0. 
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 0. 
Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru witaminy B12: 

A. rozwijają się bardzo szybko, 
B. dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych, 
C. dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego, 
D. rozwijają się bardzo powoli i podstępnie, co pozwala na fizjologiczną 

adaptację organizmu. 

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 



 

 

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 0. 
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 0. 
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 0. 
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla: 

A. niewydolności oddechowej, 
B. niewydolności krążenia, 
C. czerwienicy prawdziwej, 
D. przewlekłej białaczki szpikowej. 

Zadanie 0. 
Koncentrat krwinek czerwonych musi być przechowywany w temperaturze: 

A. od -5░C do -1░C, 
B. od 0░C do +1░C,  
C. od + 2░C do + 6░C, 
D. do 10░C. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

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 0. 
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 0. 
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 0. 
U chorego z czerwienicą prawdziwą w celu zmniejszenia czynności układu 
czerwonokrwinkowego należy zastosować dietę: 

A. bogatobiałkową z przewagą białek roślinnych, 
B. bogatobiałkową z przewagą białek zwierzęcych, 
C. wegetariańską, 
D. węglowodanowo-tłuszczową. 

Zadanie 0. 
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: 

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

 
Zadanie 0. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 



 

 

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

 
Zadanie 0. 
Który  z wymienionych składników pokarmowych zwiększa wchłanianie 
żelaza pokarmowego? 

A. nienasycone kwasy tłuszczowe, 
B. białka pochodzenia zwierzęcego, 
C. kwas foliowy, 
D. kwas askorbinowy. 

Zadanie 0. 
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla: 

A. hemofilii A, 
B. trombocytopenii, 
C. niedokrwistości aplastycznej, 
D. zespołu Schoenleina-Henocha. 

Zadanie 0. 
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 0. 
Charakterystyczne zmiany skórne w toczniu rumieniowatym układowym, to: 

A. rumień na twarzy w kształcie motyla, 
B. błyszczące, duże oczy, 
C. ścieńczenie nosa, zwężenie czerwieni wargowej, 
D. zmiany trądzikowe. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Najczęstsze  odchylenia  w badaniach laboratoryjnych w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów (RZS) to: 



 

 

A. niedokrwistość, występowanie antygenu HLA B27, 
B. podwyższone wartości OB, CRP, obecność czynnika 

reumatoidalnego, 
C. podwyższone OB, obecność przeciwciał ANA, 
D. niedokrwistość, wzrost fosfatazy kwaśnej. 

Zadanie 0. 
Jedna z najbardziej typowych lokalizacji procesu zapalnego w 
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to: 

A. mięśnie obręczy barkowej, 
B. stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,  
C. stawy krzyżowo-biodrowe, 
D. stawy kolanowe. 
 

Zadanie 0. 
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:  

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby, 
B. grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba, 
C. chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy, 
D. sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata. 

Zadanie 0. 
Kinezyterapia to: 

A. forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatury poniżej 0 
stopni C, 

B. leczenie  ruchem (ćwiczenia bierne i czynne,  w odciążeniu i z 
oporem), 

C. forma rehabilitacji psycho-ruchowej, z zastosowaniem koni, 
D. terapia zajęciowa - rysunkowa. 

Zadanie 0. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

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

 
Zadanie 0. 
Do czynników ryzyka związanych z odżywianiem i stylem życia w rozwoju 
osteoporozy zaliczamy: 

A. aktywny tryb życia, 



 

 

B. ograniczenie spożycia kawy,  
C.  małą podaż wapnia, 
D.  niepalenie tytoniu. 

Zadanie 0. 
Zmiany w nerkach występujące u chorych z toczniem układowym dotyczą: 

A. kłębuszków nerkowych, cewek i naczyń nerkowych, 
B. cewek nerkowych, pęcherza moczowego,  
C.  pęcherza moczowego, przewodów moczowych, 
D.  wszystkich wymienionych. 

 
Zadanie 0. 
W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa dolegliwości bólowe 
podczas spoczynku nocnego: 

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

Zadanie 0. 
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:  

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

Zadanie 0. 
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 0. 
W reumatoidalnym zapaleniu stawów, pierwsze objawy dotyczą zwykle: 

A. dużych stawów dłoni i stóp, 
B. dużych stawów dłoni i małych stawów stóp, 
C. stawów kręgosłupa i małych stawów stóp, 



 

 

D. drobnych stawów dłoni, następnie stawów kolan i śródstopia. 

Zadanie 0. 
W pracowni radiologicznej pacjent otrzymał środek cieniujący, po czym 
wystąpiły u niego objawy wstrząsu anafilaktycznego. Pacjenta należy ułożyć 
w pozycji: 

A. siedzącej, podać wodę do picia i tlen do oddychania oraz leki 
przeciwbólowe, 

B. leżącej z uniesionymi lekko do góry nogami, utrzymać drożność dróg 
oddechowych, podać adrenalinę, phenazolinę, calcium, 
hydrocortison, płyn wieloelektrolitowy i tlen do oddychania, 

C. półwysokiej, podać tlen do oddychania, antybiotyk oraz phenazolinę, 
calcium, hydrocortison i płyn wieloelektrolitowy, 

D. płaskiej, podać leki uspokajające, adrenalinę, tlen do oddychania 
oraz płyn wieloelektrolitowy. 

 
Zadanie 0. 
Jeżeli niemożliwe jest stosowanie diety eliminacyjnej u chorego z alergią 
pokarmową, pacjent powinien: 

A. unikać potraw nieznanych i gotowych, alkoholu, soków owocowych, 
powinien spożywać w większości pokarmy gotowane, 

B. spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców, 
C. spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy, a także 

posiłki na zasadzie prób i błędów, 
D. sporządzić listę potraw "dozwolonych" i "niedozwolonych", może 

spożywać soki owocowe i owoce egzotyczne, mleko krowie i jaja 
kurze. 

Zadanie 0. 
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 0. 
Aby rozpoznać nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej należy pobrać do 
badania: 

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

obecność chlamydia trachomatis, 



 

 

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

D. próbkę krwi na PCR oraz posiew. 

Zadanie 0. 
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły: 

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

Zadanie 0. 
Zakażenie kiłą w sposób pośredni następuje poprzez: 

A. przedmioty zakażone Treponema pallidum oraz przez krew, 
B. gryzonie i owady, 
C. drogę kropelkową i przez krew, 
D. drogę pokarmową i przez krew. 

 
Zadanie 0. 
Pierwszym widocznym objawem kiły, występującym po około 3-4 tygodniach 
od momentu zakażenia jest: 

A. owrzodzenie pierwotne (objaw pierwotny) niebolesne z 
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych, 

B. owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów 
chłonnych, 

C. owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych, 
D. owrzodzenie żołądka i przełyku, wraz z powiększeniem narządów. 

Zadanie 0. 
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym: 

A. każde narzędzie i całe użyte wyposażenie musi być traktowane jako 
potencjalne źródło patogenów przenoszonych przez krew, 

B. każde narzędzie i całe użyte wyposażenie nie musi być traktowane 
jako potencjalne źródło patogenów, 

C. wyłącznie wyposażenie powinno być traktowane jako potencjalne 
źródło patogenów, 

D. wyłącznie narzędzia ostre powinny być traktowane jako źródło 
patogenów. 

Zadanie 0. 
Rozpoznanie AIDS stawia się w chwili zdiagnozowania u osoby wirusa HIV. 
O zaawansowanym niedoborze odporności stanowią również różne 



 

 

schorzenia, w tym nowotwory. Jednym z z nowotworów definiujących AIDS 
jest: 

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

Zadanie 0. 
Postawa pacjenta wobec starości charakteryzująca się brakiem zaufania do 
otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym patrzeniem na 
starość, to wg Bromleya postawa: 

A. aktywna, 
B. bierna, 
C. wyczekująca, obronna, 
D. agresywna. 



 

 

Zadanie 0. 
Pacjent walczący między depresją poprzedzoną beznadziejną pustką a nadzieją 
na wyzdrowienie, zahamowanie postępu choroby, bezbolesną śmierć, to 
pacjent będącyw fazie: 

A. negatywnych emocji, sprzeciwu, agresji i buntu, 
B. pokoju, zgody, akceptacji, pożegnania,  
C.  negocjacji dotyczących przeżycia, 
D.  wewnętrznego zmagania. 

Zadanie 0. 
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 0. 
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 0. 
W pielęgnacji chorego w stanie otępiennym do prawidłowych NIE należy 
następujący sposób postępowania: 

A. nadopiekuńczość, wyręczanie pacjenta ze wszystkich czynności, 
ograniczanie samodzielności chorego ze względu na jego 
bezpieczeństwo, 

B. zapewnienie dostatecznej ilości ruchu, właściwe leczenie, 
odżywianie, profilaktyka zaburzeń i schorzeń, optymalna podaż 
płynów, snu, kontrola konsumpcji używek i leków, 

C. unikanie częstych zmian, zbyt dużych wymagań wobec chorego, 
pośpiechu, zachowań i sytuacji, które mogą wzmagać niepewność 
pacjenta, 

D. dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc w 
przezwyciężaniu obciążeń psychicznych, stwarzanie możliwości 
utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej, Najczęstszą 
przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej 60 lat są: 

A. choroby układu krążenia, 



 

 

B. choroby nowotworowe, 
C. choroby otępienne, 
D. wypadki i zatrucia. 

Zadanie 0. 
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu, pomocy w 
rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić: 

A. ośrodki pomocy społecznej, 
B. pielęgniarka rodzinna, 
C. stowarzyszenia, instytucje kościelne, 
D. wszystkie wymienione podmioty. 

Zadanie 0. 
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się do: 

A. zaplanowania takiej ilości obowiązków domowych, aby zapobiec 
wystąpieniu wtórnej niesprawności funkcjonalnej, 

B. motywowania do samodzielnego wykonywania czynności życia 
codziennego mimo występujących trudności, 

C. wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych, aby 
zapobiec przemęczaniu się, 

D. spełniania wszystkich próśb pacjenta, aby nie pogarszać jego stanu 
emocjonalnego. 

Zadanie 0. 
Według WHO, populacja uważana jest za "dojrzałą" wówczas, gdy liczba osób 
powyżej 65 lat wynosi: 

A. do 4%, 
B. od 4 do 7%, 
C. od 7% - 16%, 
D. powyżej 16%. 

Zadanie 0. 
Mediator NIE powinien:  

A. być bezstronny, 
B. podejmować decyzji, 
C. zbierać i porządkować informacji, 
D. być akceptowany przez obie strony. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Idealnym typem kierownika jest: 



 

 

A. dyktator, 
B. autokrata, 
C. liberał, 
D. demokrata. 

Zadanie 0. 
Istotą kształcenia ustawicznego zaakceptowaną przez UNESCO jest: 

A. idea obejmująca całe życie człowieka i służąca jego rozwojowi, 
B. idea obejmująca doskonalenie zawodowe uczących, 
C. doskonalenie zawodowe pracujących, 
D. doskonalenie  zawodowe  pracujących w zakresie wychowania. 

Zadanie 0. 
Najlepsze efekty procesu kształcenia i samokształcenia powstają w sytuacji, 
gdy osobie uczącej się: 

A. nie stawia się żadnych wymagań i dostarcza się dużego wsparcia, 
B. stawia się wymagania i dostarcza odpowiedniego wsparcia, 
C. stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia, 
D. nie stawia się żadnych wymagań i nie dostarcza się wsparcia. 

Zadanie 0. 
Podstawowym kryterium zdrowia w ujęciu socjologicznym jest: 

A. brak choroby, 
B. brak niepełnosprawności, 
C. funkcjonowanie społeczne jednostki, 
D. stosowanie profilaktyki w działaniach ochrony zdrowia. 

Zadanie 0. 
Siedliskowa koncepcja promocji zdrowia dotyczy następujących obszarów: 

A. szkoła, 
B. rodzina, 
C. zakład pracy, 
D. wszystkie wymienione. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 0. 
Oprócz funkcji ochronnej autonomii zawodu, kodeksy etyki zawodowej 
spełniają funkcję/funkcje: 



 

 

A. dyrektywną, 
B. oceniającą, 
C. umacniającą i podtrzymującą identyfikację zawodową, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 0. 
Przedmiotem zainteresowania deontologii pielęgniarstwa są: 

A. kwestie związane z wykonywaniem zawodu, 
B. prawa, obowiązki i powinności moralne pielęgniarki, 
C. czynniki decydujące o moralnej wartości działań grupy zawodowej, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 0. 
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie: 

A. struktury, 
B. kryteriów, 
C. wyniku, 
D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

Zadanie 0. 
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to: 

A. licencja dla zakładów opieki zdrowotnej, posiadanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia uzyskiwana 
po spełnieniu określonych wymagań, 

B. zewnętrzny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej, dobrowolnie 
poddających się takiej ocenie, który polega na ustalaniu stopnia 
zgodności z wcześniej znanymi standardami, 

C. określone wymagania stawiane jednostkom  opieki zdrowotnej, 
D. podejmowanie działań w przypadkach ocen negatywnych, 

otrzymanych od ankietowanych pacjentów. 

Zadanie 0. 
Istotą systemu rozliczania wg Jednorodnych Grup Pacjentów jest opłacanie 
świadczeń zdrowotnych na podstawie: 

A. liczby osobodni, 
B. liczby wypisanych pacjentów, 
C. liczby i rodzaju przyjętych pacjentów, 
D. tabeli cenowej w zależności od schorzenia. 

Zadanie 0. 
Które z wymienionych działań NIE należy do zadań kadry kierowniczej? 

A. znalezienie odpowiedzi dlaczego nie osiągnięto w tym roku 
zaplanowanego poziomu realizacji świadczeń zdrowotnych, 



 

 

B. ustalenie ilości możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych, 
C. wyjaśnienie pracownikom w jaki sposób należy wykonać nowe 

zadanie, 
D. pomoc pracownikom w wykonywaniu zadań. 

Zadanie 0. 
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność? 

A. pozytywnych, określających liczbę nowych przypadków choroby 
zaistniałych w analizowanym czasie, 

B. negatywnych, określających liczbę nowych przypadków choroby 
zaistniałych w analizowanym czasie, 

C. negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym czasie, 
D. narażenia, określających liczbę nowych przypadków choroby w 

analizowanym czasie. 

Zadanie 0. 
Umieralność to miernik stanu zdrowia, który określa liczbę zgonów: 

A. zaistniałych w danej populacji, w danym czasie, 
B. z powodu określonej jednostki chorobowej w danym czasie, 
C. zaistniałych tylko wśród populacji osób po 70 roku życia, 
D. wyłącznie niemowląt w badanej populacji, w danym czasie. 

Zadanie 0. 
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza: 

A. proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie 
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i 
utrzymania, 

B. proces mający na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, 
C. system kształcenia jednostek i społeczeństwa w zakresie utrzymania 

pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej, 
D. działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na celu 

poprawę lub utrzymanie pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i 
społecznej. 



 

 

Zadanie 0. 
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek
  jest elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować: 

A. raka, 
B. torbiel, 
C. gruczolakowłókniaka, 
D. dysplazję włóknistą sutka. 

Zadanie 0. 
Miejscem fizjologicznego odgłosu opukowego stłumionego, w trakcie badania 
opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica: 

A. lewego łuku żebrowego i żołądka, 
B. prawego łuku żebrowego i serca, 
C. lewego i prawego łuku żebrowego, 
D. prawego łuku żebrowego i żołądka. 

Zadanie 0. 
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest: 

A. zawsze ujemny, 
B. zawsze dodatni, 
C. dwufazowy, 
D. "ukryty" w odcinku ST. 

Zadanie 0. 
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną należy: 

A. odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz, 
B. odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,  
C.  odciągnąć do dołu, do przodu, 
D.  pozostawić bez odciągania. 

Zadanie 0. 
Oddech Biota charakteryzuje się: 

A. zwiększeniem ruchów i objętości wdechowych i wydechowych bez 
przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem częstości oddechów, 

B. stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej do 
pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym 
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum, 

C. nieregularnymi oddechami o zmiennej częstości i amplitudzie, 
przerywanymi okresami bezdechu, 



 

 

D. w miarę stałą czynnością i głębokością oddechów przerywaną 
pojedynczymi, głębszymi oddechami. 

 
Zadanie 0. 
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol: 

A. frakcji HDL, 
B. frakcji LDL, 
C. VLDL, 
D. całkowity. 

Zadanie 0. 
Metodą badania fizykalnego jamy brzusznej, polegającą na głębokim 
uciskaniu brzucha w lewym dolnym kwadrancie i pojawienie się bólu w 
przeciwległym prawym dolnym kwadrancie brzucha określa się mianem 
objawu: 

A. Blumberga, 
B. Chełmońskiego, 
C. Rowsinga, 
D. Goldflama. 

Zadanie 0. 
Badanie bolesności brzucha, przy uciskaniu jego przedniej ściany ręką i 
gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu: 

A. Blumberga, 
B. Chełmońskiego,  
C.  Goldflama, 
D.  Chvostka. 

Zadanie 0. 
Badanie objawu Lasseque'a jest badaniem oceniającym nieprawidłowości: 

A. w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych, 
B. w obrębie nerwów okoruchowych,  
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi, 
D.  rotacji w stawie biodrowym. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Badanie chorych z podejrzeniem infekcji ośrodkowego układu nerwowego i 
opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów: 

A. Brudzińskiego i Kerniga, 
B. Goldflama i Blumberga, 
C. Chełmońskiego i Goldflama, 
D. Chvostka i Goldflama. 

 
Zadanie 0. 
W sytuacji podejrzenia kamicy pęcherzyka żółciowego, ból kolkowy 
umiejscowiony jest w: 

A. prawym podżebrzu lub śródbrzuszu, 
B. lewym podżebrzu, 
C. lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki, 
D. prawym podbrzuszu. 

Zadanie 0. 
Uniesiony odcinek ST, może przemawiać za niżej wymienionymi stanami, z 
WYJĄTKIEM: 

A. dusznicy bolesnej Prinzmetala, 
B. świeżego zawału pełnościennego,  
C.  zatrucia naparstnicą, 
D.  zapalenia osierdzia. 

Zadanie 0. 
Pole widzenia możemy ocenić:  

A. metodą konfrontacyjną, 
B. kierując strumień światła na źrenicę,  
C. przy pomocy tablic Snellena, 
D. przy pomocy oftalmoskopu. 

Zadanie 0. 
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są: 

A. zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka, 
B. przyspieszony oddech, szary cień wokół ust, ruch skrzydełkowy 

nosa, 
C. przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,  
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia. 

Zadanie 0. 



 

 

Pierwszy ton serca (T1) jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca. Powstaje 
on w następstwie zamknięcia zastawek: 

A. trójdzielnej i pnia płucnego, 
B. dwudzielnej i aorty,  
C.  dwudzielnej i pnia płucnego, 
D. dwudzielnej i trójdzielnej. 

Zadanie 0. 
W czasie wstrząsu, nie tylko anafilaktycznego, ciśnienie tętnicze krwi jest: 

A. znacznie podwyższone, 
B. znacznie obniżone,  
C.  nieznacznie podwyższone, 
D.  w normie. 
 

Zadanie 0. 
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku: 

A. nacieku zapalnego płuc, 
B. guza płuc, 
C. marskości płuca, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Pacjent przywieziony przez karetkę oddycha regularnie ok. 8 razy na minutę, 
źrenice są znacznie zwężone. Oddech pacjenta jest prawdopodobnie wynikiem 
depresji ośrodka oddechowego spowodowanego przez: 

A. kokainę, 
B. opioidy,  
C.  benzodiazepiny, 
D.  cytostatyki. 

Zadanie 0. 
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest: 

A. poród przebyty w ostatnim czasie, 
B. stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, 
C. znaczna otyłość, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 
Zadanie 0. 



 

 

Prawidłowo wykonany pomiar obwodu głowy dziecka powinien obejmować 
obwód głowy zmierzony na wysokości: 

A. ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej, 
B. łuków brwiowych i guzowatości potylicznej, 
C. małżowin usznych i guzowatości potylicznej, 
D. guzów czołowych i guzowatości potylicznej. 

Zadanie 0. 
Świsty, to: 

A. przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie, 
B. skrzypiące, skrobiące odgłosy, występujące przy wykonywaniu 

ruchów oddechowych, 
C. ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia, 
D. odgłosy o względnie  niskim tonie z elementami chrapliwości. 

 
Zadanie 0. 
Znaczenie zdrowego środowiska dla zdrowia społeczeństwa było przedmiotem 
wyjaśnień: 

A. V. Henderson, 
B. F. G. Abdellah, C. F. Nightingale, 
D. P. Benner. 

Zadanie 0. 
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania: 

A. bez ślepej próby, 
B. randomizowane,  
C.  retrospektywne, 
D.  historyczne. 

Zadanie 0. 
Ankieta i kwestionariusz są to techniki, w których odpowiedź uzyskuje się w 
formie: 

A. ustnej, 
B. pisemnej, 
C. ustnej bądź pisemnej, 
D. ustalonej przez badacza. 

 
Zadanie 0. 



 

 

Instrukcja jest jednym z etapów konstruowania ankiet i kwestionariuszy i ma 
na celu: 

A. wyeliminowanie zbyt ogólnikowo postawionego problemu, 
B. zapobiec sugestiom w zakresie dobierania i formułowania pytań w 

sposób zbyt ogólnikowy, 
C. przygotowanie wstępnego wyjaśnienia, poprzedzającego 

odpowiedzi osób badanych na postawione im pytania, 
D. przygotowanie wstępnego wyjaśnienia w zakresie stosowanych 

metod statystycznych. 

Zadanie 0. 
Profesjonalizm  to  szczególny  przejaw  rozwoju  zawodu 
charakteryzujący się: 

A. pełną samodzielnością w spełnianiu zadań zawodowych, 
B. istnieniem specjalistycznego szkolnictwa zawodowego, 
C. prawem do kontroli własnej pracy, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 
Zadanie 0. 
Pierwszymi ustaleniami podstaw prawnych zawodu pielęgniarki w Polsce 
był/a: 

A. Standard programowy szkół pielęgniarskich w Warszawie i 
Wrocławiu z roku 1921, 

B. Statut Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych z roku 
1925, 

C. Ustawa o pielęgniarstwie z roku 1935, 
D. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z roku 1996. 

Zadanie 0. 
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w 
szczególności obliczania średnich, odchyleń od średnich, korelacji oraz 
sporządzania tabel i wykresów są: 

A. systemy operacyjne, 
B. edytory tekstu, 
C. bazy danych, 
D. arkusze kalkulacyjne. 

 
Zadanie 0. 
Poczta elektroniczna jest to: 



 

 

A. program do wysyłania wiadomości, 
B. usługa w sieci Internet, pozwalająca na przesyłanie wiadomości, 
C. elektroniczny edytor tekstu, 
D. program graficzny. 

Zadanie 0. 
Którą  z miar statystycznych należy wyznaczyć, aby scharakteryzować 
zmienność miesięcznej liczby wykonywanych operacji w roku, którego 
dotyczą dane? 

A. współczynnik asymetrii, 
B. medianę, 
C. modalną, 
D. odchylenie standardowe. 

 


