
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 100410 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Długość i jakość życia osób przewlekle chorych zależy od: 

A. dostępności do dobrej jakości świadczeń leczniczych i 
pielęgniarskich, 

B. dostępności do dobrej jakości świadczeń rehabilitacyjnych i 
opiekuńczych, 

C. prawidłowe odpowiedzi A i B, 
D. żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

Zadanie 0. 
Pacjent z rozpoznaną astmą oskrzelową, nie posiada wiedzy dotyczącej 
czynników wyzwalających objawy astmy, ani też motywacji do podjęcia 
zgłębienia wiedzy. Który z systemów pielęgnowania wg Orem, powinien być 
zastosowany w opiece nad pacjentem? 

A. system w pełni kompensacyjny, 
B. system częściowo-kompensacyjny,  
C.  system wspierająco-uczący, 
D.  system rozwojowy. 

Zadanie 0. 
Astenia jest, to: 

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

Zadanie 0. 
Pojęcie prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej i trzeciorzędnej do pracy 
pielęgniarki wprowadziła: 

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

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Sedacja w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym jest to stosowanie 
środków: 

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

 
Zadanie 0. 
Model relacji międzyludzkich pielęgniarka - pacjent został opracowany przez: 

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

Zadanie 0. 
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 0. 
Nurt filozoficzny, który wywiera największy wpływ na przemiany zachodzące 
w pielęgniarstwie to: 

A. ascetyzm, 
B. romantyzm, 
C. pragmatyzm, 
D. humanizm. 

Zadanie 0. 
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii: 

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

 
 
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. 
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. 
Przy kolejnym pobieraniu krwi do badań biochemicznych pacjent powinien 
przyjąć pozycję: 

A. siedzącą, 
B. leżącą, 
C. jak w poprzednim badaniu, 
D. jakąkolwiek. 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

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

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

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

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. 



 

 

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 0. 
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 0. 
Czynnikami zakłócającymi impulsy pochodzące  z układu 
elektrostymulującego są: 

A. rezonans magnetyczny, telefon komórkowy, 
B. promieniowanie jonizujące, odkurzacz elektryczny, 
C. defibrylacja, golarka elektryczna, 
D. żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

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. 
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. 
Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia rehabilitacji u pacjenta po zawale mięśnia 
sercowego jest: 

A. brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń rytmu, 
B. normalizacja ciśnienia i tętna, wskaźników biochemicznych 

martwicy mięśnia sercowego, 
C. powrót do prawidłowo ukształtowanego zespołu QRS, załamka Q, 

załamka T, 
D. postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji. 

 
Zadanie 0. 
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 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. 
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 0. 



 

 

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 0. 
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć: 

A. na boku po stronie odmy, 
B. na plecach, 
C. na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma, 
D. na brzuchu. 

 
Zadanie 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. 
Przy doustnym leczeniu przeciwzakrzepowym zatorowości płucnej INR 
powinien wynosić: 

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

 
 
 
Zadanie 0. 
Pulsoksymetria jest nieinwazyjną metodą przezskórnego monitorowania: 



 

 

A. wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2), 
B. ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2), 
C. wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) i 

częstotliwości tętna, 
D. ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) i częstotliwości 

tętna. 
 
Zadanie 0. 
Samolot jest niezalecanym środkiem lokomocji dla pacjentów z POCHP, 
ponieważ: 

A. podczas podróży samolotem może dojść do wzrostu ciśnienia 
parcjalnego tlenu powyżej 95 mmHg i wystąpienia hipoksji bez 
wcześniejszej niewydolności oddechowej, 

B. podczas podróży samolotem może dojść do spadków ciśnienia 
parcjalnego tlenu <25 mmHg i wystąpienia ischemii z 
wcześniejszymi objawami niewydolności oddechowej, 

C. podczas podróży samolotem może dojść do wzrostu ciśnienia 
parcjalnego tlenu powyżej 95 mmHg i wystąpienia hipoksemii z 
wcześniejszymi objawami niewydolności oddechowej, 

D. podczas podróży samolotem może dojść do spadków ciśnienia 
parcjalnego tlenu <25 mmHg i wystąpienia hipoksemii bez 
wcześniejszej niewydolności oddechowej. 

Zadanie 0. 
Pacjent, po wykonaniu bronchoskopii, może spożyć pierwszy posiłek w czasie: 

A. od 0,5 do 1 godziny, 
B. od 2 do 3 godzin, 
C. od 4 do 5 godzin, 
D. od 6 do 7 godzin. 

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



 

 

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

Zadanie 0. 
Dieta wysokoenergetyczna, niskoresztkowa, bogata w witaminy, białko, 
składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z: 

A. kamicą pęcherzyka żółciowego, 
B. zespołem jelita drażliwego, 
C. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, 
D. owsicą. 

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



 

 

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

 
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. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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

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. 
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 0. 
W opiece nad pacjentem z niedrożnością jelit, należy zwrócić szczególną 
uwagę na: 

A. bilans płynów, 



 

 

B. stan świadomości, 
C. zabarwienie powłok skórnych, 
D. temperaturę ciała. 

 
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. 
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. 
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 0. 
Określenie "eradykacja Helicobacter pylori" oznacza: 

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

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

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



 

 

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

 
Zadanie 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. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 0. 
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 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. 
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:  

A. nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego, 



 

 

B. nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego, 
C. w  nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna, hamujący 

wytwarzanie erytrocytów w szpiku,  
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B. 



 

 

Zadanie 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. 
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. 
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 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. 
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. 
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest: 

A. przystosowanie żywienia do upośledzonej czynności chorych nerek 
i dostarczenie ustrojowi wszystkich niezbędnych składników 
pokarmowych, 

B. całkowite wyeliminowanie białek i soli, a zastąpienie 
węglowodanami i tłuszczami, 

C. ograniczenie podaży soli i białka, a zwiększenie podaży 
węglowodanów i tłuszczów w celu uzupełnienia braków 
energetycznych, 

D. maksymalne ograniczenie podaży płynów, soli i białka ze względu 
na zmniejszenie zdolności przesączania osocza krwi, przez 
zmienione chorobowo nerki. 

Zadanie 0. 
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem: 

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

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. 
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. 



 

 

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. 
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. 
Pielęgniarka uczestnicząca w procesie diagnozowania moczówki prostej 
podejmie decyzję o przerwaniu wykonywania testu odwodnieniowego w 
sytuacji, gdy: 

A. chory zgłosi bardzo silne pragnienie, 
B. masa ciała pacjenta zmniejszy się o więcej niż 3%, 
C. stężenie sodu w surowicy krwi osiągnie dolną granicę zakresu 

normy, 
D. nie ma kryterium określającego warunki przerwania testu 

odwodnieniowego. 

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. 



 

 

Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania dużej ilości 
moczu i wzmożonego pragnienia oraz glikemii powyżej 11,1 mmol/l jest 
podstawą do: 

A. rozpoznania nietolerancji glukozy, 
B. wykonania doustnego testu obciążenia glukozą, 
C. rozpoznania cukrzycy, 
D. oznaczania poziomu glikemii przez co najmniej dwa kolejne dni. 

Zadanie 0. 
U pacjentów z cukrzycą  istnieje możliwość sprawdzenia wyrównania 
cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu: 

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

 
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. 
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. 
Insulina Mixtard 30: 

A. zawiera 30% insuliny o przedłużonym działaniu i 70% insuliny 
krótkodziałającej, 

B. zawiera 30% insuliny krótkodziałającej i 70% insuliny o 
przedłużonym działaniu, 

C. jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą, 
D. jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu. 

Zadanie 0. 
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana: 



 

 

A. bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w 
zależności od poziomu glikemii), 

B. bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,  
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem, 
D.  30 minut przed posiłkiem. 

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. 
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią glikemię 
w ciągu ostatnich: 

A. 2-3 dni, 
B. 2-3 tygodni, 
C. 2-3 miesięcy, 
D. 3-6 miesięcy, 

 
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. 
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. 
Profil glikemii wykonuje się w celu: 

A. oceny glikemii, 
B. oceny acetonurii, 
C. ustalenia prawidłowych dawek insuliny w cukrzycy jawnej, 
D. rozpoznania cukrzycy utajonej. 

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. 
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla: 

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

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

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

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. 
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. 
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. 
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. 
Celem działań pielęgniarki w opiece nad chorą z rozpoznaną ostrą białaczką 
szpikową jest: 

A. ograniczenie ilości osób kontaktujących się bezpośrednio z chorą, 
B. zapobieganie infekcjom, podnoszenie odporności, 
C. stosowanie diety bogatobiałkowej zawierającej mikroelementy, sole 

mineralne, witaminy, 
D. zachowanie sterylnej czystości najbliższego otoczenia chorej. 

Zadanie 0. 
Źródłem żelaza hemowego są: 

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

Zadanie 0. 
Pacjent po nakłuciu talerza kości biodrowej, powinien pozostać w pozycji 
leżącej przez minimum: 

A. 1 godzinę, 
B. 4 godziny, 
C. 12 godzin, 
D. 24 godziny. 

Zadanie 0. 
Charakterystyczne dla niedokrwistości Addisona-Biermera, jest/są: 

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

Zadanie 0. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

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

 
 
Zadanie 0. 
Pacjenta do trepanobiopsji szpiku należy ułożyć w pozycji leżącej na: 



 

 

A. plecach, z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych, 
B. plecach, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych, 
C. boku, z kolanami podgiętymi do przodu, 
D. boku, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych. 

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. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

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. 
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. 
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. 
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. 
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym obejmuje: 

A. unikanie zakażeń, 
B. regularne kontrole lekarskie, 
C. ochronę przed promieniowaniem słonecznym, 
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. 
Ból w  okolicy odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, promieniujący 
do obu pośladków oraz pachwin, nasilający się w spoczynku, z  
towarzyszącym uczuciem sztywności, charakterystyczny jest dla: 

A. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 
B. dyskopatii, 
C. ostrego napadu dny moczanowej, 
D. ataku kamicy nerkowej. 

 
 
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. 
W okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) zaleca się: 

A. uruchomienie stawów, ciepłe okłady, dbanie o wyprost w stawach 
kolanowych, 

B. leżenie w łóżku, prawidłowe ułożenie chorego, profilaktyka 
przykurczy, walka z bólem, 

C. rehabilitacja lecznicza, włączenie jak najszybciej ćwiczeń, zalecana 
krioterapia, 

D. leczenie przeciwbólowe, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni. 

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. 
Hiperurykemia to: 

A. zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem, 
B. zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,  
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem, 
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy. 

Zadanie 0. 
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej: 

A. w godzinach popołudniowych, 
B. we wczesnych godzinach rannych, 
C. w godzinach wieczornych, 
D. pora dnia nie ma znaczenia. 

 
 
 
Zadanie 0. 
W postępowaniu z chorym w okresie znacznego zaostrzenia dolegliwości, w 
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, należy: 

A. bezwzględnie unieruchomić pacjenta w łóżku, 
B. zastosować zabiegi fizykalne i ćwiczenia czynne, 



 

 

C. utrzymywać aktywność ruchową z okresu przed chorobą, 
D. stosować ćwiczenia izometryczne i wolne we wszystkich stawach 

oraz ćwiczenia oddechowe. 

Zadanie 0. 
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do: 

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

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. 
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. 
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. 
Objawy w chorobie posurowiczej występują: 

A. natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny, 
B. po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny, 
C. po dobie od podania surowicy lub penicyliny, 



 

 

D. po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny. 

Zadanie 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. 
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. 
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. 
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. 
Choremu na kiłę należy pobrać krew w celu wykrycia: 

A. poziomu elektrolitów, 
B. przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym, 
C. przeciwciał typu IgE, 
D. przeciwciał typu IgG. 

 
 
 
 
 
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, 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Do oceny sprawności funkcjonalnej osoby starszej stosowane są następujące 
narzędzia: 

A. skale: CBO, Barthel, Katza, 
B. skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE, 
C. skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i chodu, 
D. test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas. 

Zadanie 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. 
Język (stosowane słownictwo i styl wypowiedzi) używany przez personel 
medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być: 

A. możliwie najbardziej naukowy-medyczny, stosowanie określeń 
naukowych-medycznych, zapewnia precyzję wypowiedzi, 



 

 

B. potoczny - stosowanie naukowego słownictwa nie jest sensowne, 
ponieważ pacjent go nie zrozumie, 

C. dostosowany do indywidualnych możliwości pacjenta tak, aby 
pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź, 

D. naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy 
autorytet u pacjenta. 

Zadanie 0. 
Skuteczny negocjator: 

A. preferuje walkę z innymi, aby mieć przewagę w negocjacjach, 
B. nie konsultuje się z innym co do koncepcji i stanowisk, 
C. koncentruje się na wspólnocie interesów, 
D. preferuje działania intuicyjne, nie przygotowuje się do negocjacji. 

Zadanie 0. 
Podające metody nauczania, to: 

A. referat, wykład problemowy, ćwiczenia, 
B. wykład informacyjny, odczyt, instruktaż, 
C. seminarium, metoda przypadków, referat, 
D. opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna. 

Zadanie 0. 
Do aktywizujących metod nauczania należy: 

A. odgrywanie ról, dyskusja panelowa, burza mózgów, studium 
przypadku, 

B. ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, wykład informacyjny, 
opowiadanie, 

C. metoda przypadków, referat, seminarium, opis, 
D. esej, referat, wykład problemowy, odczyt. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Postawy wobec osób niepełnosprawnych, które są wyrazem akceptacji i 
skłaniają ich otoczenie do różnego rodzaju działań ułatwiających im życie, to 
postawy: 

A. antyintegracyjne, 
B. asertywne, 
C. prointegracyjne, 
D. wszystkie odpowiedzi są błędne. 



 

 

Zadanie 0. 
Do zachowań antyzdrowotnych należą:  

A.  palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, 
B. brak aktywności fizycznej, 
C. nieracjonalne odżywianie, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Przymus bezpośredni może być zastosowany wobec pacjenta leczonego w 
zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, gdy osoby te dopuszczają się 
zamachu przeciwko: 

A. własnemu życiu lub zdrowiu, 
B. życiu lub zdrowiu innej osoby, 
C. bezpieczeństwu powszechnemu bądź w sposób gwałtowny niszczą 

lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, 
D. wszystkie powyższe. 

Zadanie 0. 
Wymóg  odbycia  przeszkolenia  zawodowego  obowiązuje 
pielęgniarkę/położną, która podejmuje wykonywanie zawodu po przerwie 
wynoszącej: 

A. 1 rok, 
B. 2 lata, 
C. 3 lata, 
D. 5 lat i dłużej. 

Zadanie 0. 
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata: 

A. stała, 
B. za liczbę osób objętych opieką, 
C. za przypadek chorobowy, 
D. za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów. 

Zadanie 0. 
Budżet jest jednym z elementów: 

A. planu operacyjnego, 
B. planu strategicznego, 
C. polityki organizacji, 
D. przepisów prawnych. 

Zadanie 0. 



 

 

Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:  
A.  planowanie, organizowanie, kontrolowanie, 
B. planowanie, organizowanie i zatrudnianie, 
C. pobudzanie, motywowanie i koordynowanie, 
D. motywowanie, komunikowanie i przywództwo. 

Zadanie 0. 
Akredytacja, to: 

A. wewnętrzny, dobrowolny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej 
i polega na ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi 
standardami, 

B. zewnętrzny, dobrowolny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej 
i polega na ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi 
standardami, 

C. zewnętrzny, obowiązkowy proces oceny zakładów opieki 
zdrowotnej i polega na ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej 
znanymi standardami, 

D. zewnętrzny, dobrowolny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej 
i polega na ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej nie znanymi 
standardami. 

Zadanie 0. 
Umieralność to iloraz liczby: 

A. zgonów z powodu danej choroby do liczby chorych na tę chorobę w 
tym samym czasie, 

B. zgonów w określonym czasie do liczby ludności w tym samym 
czasie, 

C. osób chorych w określonym czasie do liczby osób narażonych w tym 
samym czasie na zgon, 

D. osób, które zachorowały w danym czasie do liczby zgonów. 

Zadanie 0. 
Jaka organizacja wytycza główne kierunki polityki zdrowotnej w świecie 
mające odzwierciedlenie w narodowych programach strategicznych? 

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i 
Kultury (UNESCO), 

B. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), 
D. Unia Europejska (UE). 
 



 

 

Zadanie 0. 
Szczepienia ochronne społeczeństwa, to działania związane z profilaktyką: 

A. III fazy, 
B. II fazy, 
C. I fazy - działaniami nieswoistymi, 
D. I fazy - działaniami swoistymi. 

Zadanie 0. 
Za najwyższą dopuszczalną wartość ciśnienia tętniczego krwi u zdrowego 
dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość: 

A. 90/60 mmHg, 
B. 120/80 mmHg, 
C. 130/90 mmHg, 
D. 140/100 mmHg. 

Zadanie 0. 
Prawidłowa sekwencja działań w trakcie udzielania pierwszej pomocy osobie 
dorosłej z oznakami nagłego zatrzymania krążenia w ramach "łańcucha 
przeżycia", obejmuje: 

A. dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS, 
B. BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS, 
C. BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację, 
D. dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację. 

Zadanie 0. 
U osoby dorosłej doszło do zatrzymania krążenia, wezwano pogotowie i 
oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych czynności  
ratowniczych), przybyły  po 6 minutach zespół ratownictwa stwierdza 
migotanie komór. W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy: 

A. bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji, 
B. wykonać kardiowersję elektryczną, 
C. przez 2 minuty poprowadzić reanimację krążeniowo-oddechową, a 

następnie wykonać defibrylację, 
D. wykonać defibrylację energią 150 J i niezwłocznie podjąć pośredni 

masaż serca. 

 
Zadanie 0. 
Priorytetowym działaniem w nagłym zatrzymaniu krążenia, w mechanizmie 
migotania komór, mającego miejsce w warunkach pozaszpitalnych, jest: 



 

 

A. defibrylacja elektryczna, 
B. podanie adrenaliny, 
C. ułożenie w pozycji bezpiecznej, 
D. podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

 
Zadanie 0. 
Do lekarza rodzinnego zgłosiła się pacjentka, która wybadała u siebie guzek w 
prawej piersi. Badaniu należy poddać przede wszystkim węzły chłonne: 

A. pachowe i nadobojczykowe, 
B. położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,  
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym, 
D.  pachowe i szyjne. 

Zadanie 0. 
Pacjent - lat 65 - podaje w wywiadzie, że od pewnego czasu odczuwa ból w 
okolicy lędźwiowej podczas pochylania się do przodu oraz bóle łydek podczas 
spacerów. Podczas badania zwraca uwagę ochłodzenie kończyn dolnych. W 
wywiadzie istotne będzie pytanie o: 

A. sposób odżywiania pacjenta, 
B. palenie tytoniu, 
C. występowanie miażdżycy w rodzinie, 
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 

Zadanie 0. 
Pacjent - lat 65 - podaje w wywiadzie, że od pewnego czasu odczuwa ból "w 
krzyżu" przy pochylaniu się oraz bóle łydek podczas dłuższych spacerów. 
Uwagę zwraca także ochłodzenie kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać 
tętno na tętnicach: 

A. udowych i grzbietowych stóp, 
B. podkolanowych i piszczelowych tylnych,  
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich, 
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową wywoła: 

A. ucisk na przeciwskrawek małżowiny, 
B. ucisk za małżowiną,  



 

 

C.  poruszanie małżowiną, 
D.  próba Webera. 

Zadanie 0. 
Stridor sugeruje obecność: 

A. guza w szczytach płuc, 
B. dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych, 
C. skurczu naczyniowego, 
D. ciała obcego w górnych drogach oddechowych. 

 
Zadanie 0. 
Zmiana skórna wypełniona treścią ropną, jest określana potocznie jako: 

A. krosta, 
B. pęcherzyk, 
C. grudka, 
D. plamka. 

Zadanie 0. 
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne obrzęki 
oraz: 

A. brunatne przebarwienia w okolicy kostek, 
B. owrzodzenie palców, 
C. pogrubienie i pękanie paznokci, 
D. zmniejszone ucieplenie kończyn. 

Zadanie 0. 
Bezpośrednio po rozpoznaniu zapalenia żył głębokich należy zastosować: 

A. uniesienie i unieruchomienie kończyny, środki przeciwbólowe, 
heparynę, 

B. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, 
heparynę, 

C. uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę, 
D. natychmiastowe uruchomienie pacjentki, środki przeciwbólowe, 

kortykosteroidy. 

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. 
Obserwując u chorego nagły spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 
90 mmHg, szybkie nitkowate tętno, zaczerwienienie lub pokrzywkę skórną, 
biegunkę, cechy obturacji dróg oddechowych, zaburzenia świadomości oraz 
wcześniej zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności: 

A. zatrucie pokarmowe, 
B. zatrucie alkoholem etylowym,  
C.  wstrząs anafilaktyczny, 
D.  wstrząs septyczny. 
 

Zadanie 0. 
Świsty i furczenia słyszalne w trakcie osłuchiwania płuc, mogą wystąpić w: 

A. przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), 
B. nieżycie oskrzeli, 
C. przekrwieniu biernym płuc, 
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Podczas oglądania gruczołów piersiowych należy poprosić pacjentkę o: 

A. położenie się i uniesienie rąk nad głowę, 
B. uniesienie rąk nad głowę, a następnie o oparcie rąk na biodrach, 
C. położenie się i oparcie rąk na biodrach, 
D. położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków. 

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. 
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić: 

A. w cukrzycy, 
B. podczas głodzenia się, 
C. podczas uporczywych wymiotów, 



 

 

D. podczas menstruacji. 

Zadanie 0. 
Pacjentka lat 20, w wywiadzie podaje: chudnięcie przy dużym apetycie, 
pocenie się, nerwowość, zaburzenia miesiączkowania, trudności w zasypianiu 
i koncentracji. Zwraca uwagę obustronny wytrzeszcz gałek ocznych. 
Wstępnie rozpoznajemy chorobę Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania 
wywiadu od pacjentki ważne będzie uzyskanie informacji o: 

A. urazie psychicznym lub fizycznym, 
B. paleniu tytoniu, 
C. warunkach bytowych, 
D. chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie. 

 
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. 
Pole widzenia możemy ocenić:  

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

Zadanie 0. 
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie: 

A. samoopieki, 
B. adaptacji, 
C. stresu i radzenia sobie z nim, 
D. holizmu. 

Zadanie 0. 
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"? 

A. M. Leininger, 
B. D. Orem, 
C. F. Nightingale, 
D. P. Benner. 



 

 

Zadanie 0. 
Badania pilotażowe dotyczą: 

A. uściślenia przyjętych hipotez, 
B. skontrolowania przydatności samych metod i narzędzi badawczych, 
C. zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości, 
D. ustalenia wskaźników świadczących o występowaniu pewnego 

zjawiska. 

Zadanie 0. 
Problemy badawcze mają postać: 

A. zdania twierdzącego, 
B. różną, to zależy od zagadnienia, którego dotyczy, 
C. pytania, 
D. twierdzenia lub pytania. 

 
Zadanie 0. 
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:  

A. 1935 roku jako wynik nacisków Międzynarodowej Rady   
Pielęgniarek, 
B. 1946 roku w miejsce Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Zawodowych, 
C. 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, 
D. 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych i  

gospodarczych interesów  zawodów  pielęgniarek i położnych. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 0. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U Nr 210, poz. 1540), pielęgniarka 
ma prawo bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie: 

A. badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie 
chorób sutka, 



 

 

B. szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień, 
C. defibrylację, 
D. zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka). 

Zadanie 0. 
Plik w polskiej terminologii informatycznej to: 

A. zbiór kart informacyjnych, 
B. zestaw cyfrowych nośników informacji, 
C. jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze, 
D. żadne z powyższych. 

Zadanie 0. 
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa? 

A. liczba dzieci w rodzinie, 
B. kolor oczu, 
C. wzrost, 
D. temperatura. 

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. 

 


