
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 260410 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii: 

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

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

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

Zadanie 0. 
Pielęgniarskie działania zapobiegające zesztywnieniu i deformacji stawów u 
pacjentów unieruchomionych, polegają na: 

A. wywoływaniu  przekrwienia skóry, zastosowaniu fizjoterapii, 
B. ograniczaniu pracy mięśni, unikaniu ucisku wywieranego prze 

kołdrę, 
C. częstej zmianie pozycji, ćwiczeniach biernych i czynnych stawów, 

zastosowaniu właściwej techniki ułożenia, 
D. długotrwałym unieruchomieniu kończyn w fizjologicznej pozycji, 

zastosowaniu kinezyterapii. 

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

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

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. 
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. 



 

 

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. 
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z 
WYJĄTKIEM: 

A. zaburzenia rytmu lub przewodzenia, najczęściej tachykardia, 
B. zazwyczaj bradykardia zatokowa, 
C. nudności, wymioty, biegunka, 
D. zawroty głowy, zaburzenia widzenia. 

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

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

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. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

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

 
Zadanie 0. 



 

 

Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest: 
A. podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z bólami w klatce 

piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym spoczynkowym zapisie 
EKG, 

B. wykrycie przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej 
serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania, 

C. ocena tolerancji wysiłku i rokowania po zawale serca, diagnostyka 
zaburzeń rytmu, 

D. świeży zawał mięśnia sercowego. 
 
Zadanie 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. 
Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

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. 
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane: 



 

 

A. przewlekłą farmakoterapią, 
B. powiększeniem wątroby, 
C. spadkiem aktywności fizycznej, 
D. zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit. 

Zadanie 0. 
O miażdżycy zarostowej kończyn dolnych świadczą następujące objawy: 

A. bóle kończyn dolnych, uczucie zimna, parestezje, zaburzenia 
troficzne, 

B. nagły silny ból w kończynie, zimna, blada skóra, zaburzenia czucia, 
C. symetryczne zblednięcie palców, obrzęk,  oziębienie, zaburzenia 

czucia, 
D. zaczerwienienie skóry, wzmożone ucieplenie, ból kończyny, obrzęk. 

 
Zadanie 0. 
U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy 
monitorować: 

A. tętno, ciśnienie tętnicze krwi, saturację, diurezę godzinową, 
B. tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG, 
C. diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi, 
D. oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację. 

Zadanie 0. 
Strategia populacyjna wdrożona w chorobie niedokrwiennej serca NIE wpływa 
na:  

A.  styl życia, 
B. świadomość społeczną, 
C. wiek człowieka, 
D. aktywność fizyczną. 

Zadanie 0. 
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie: 

A. 1-3 minut, 
B. 4-10 minut, 
C. 15-20 minut, 
D. 25-35 minut. 

 
 
Zadanie 0. 
Zespół MAS (Morgagniego-Adamsa-Stokesa) charakteryzuje się: 



 

 

A. długotrwałą uratą przytomności, której  towarzyszą objawy 
prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, również 
leżącej, 

B. długotrwałą uratą przytomności, której zwykle nie towarzyszą 
objawy prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, 

C. krótkotrwałą uratą przytomności, której towarzyszą objawy 
prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, 

D. krótkotrwałą uratą przytomności, której zwykle nie towarzyszą 
objawy prodromalne, może wystąpić w każdej pozycji chorego, 
również leżącej. 

Zadanie 0. 
Które  z wymienionych stwierdzeń dotyczących aktywności fizycznej 
chorego z niewydolnością serca, zaklasyfikowanego do II klasy 
czynnościowej wg NYHA, jest prawdziwe?  

A.  niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej, 
B. brak ograniczenia, 
C. niemożność wykonania jakiegokolwiek wysiłku, 
D. znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. 



 

 

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. 
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od: 

A. cyklu oddechowego, 
B. pozycji ciała, 
C. odpowiedzi A i B prawidłowe, 
D. brak prawidłowej odpowiedzi. 

Zadanie 0. 
Próba Trendelenburga służy do oceny: 

A. drożności tętnic, 
B. drożności żył przeszywających, 
C. wydolności żył głębokich, 
D. wydolności żył powierzchownych. 

Zadanie 0. 
W leczeniu niestabilnej choroby wieńcowej, wskazaniem do pilnej 
koronarografii i leczenia interwencyjnego jest/są: 

A. narastanie lub utrzymywanie się bólu mimo pełnej farmakoterapii 
trwającej 12 godzin, 

B. nawracanie dławicy po wstępnym powodzeniu leczenia 
farmakologicznego, 

C. występowanie przewleklego zespołu wieńcowego, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h powinno 
być przeprowadzane za pomocą: 

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

 
Zadanie 0. 



 

 

Duszność pochodzenia oddechowego - wdechowa o charakterze 
restrykcyjnym występuje w: 

A. zwłóknieniu płuc, 
B. astmie oskrzelowej, 
C. rozedmie płuc, 
D. POCHP. 

Zadanie 0. 
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać: 

A. rano po obudzeniu się, 
B. po spożyciu posiłku, 
C. wieczorem, 
D. o dowolnej porze dnia. 

Zadanie 0. 
Szybka poprawa wydolności oddechowej po przyjęciu przez chorego pozycji 
siedzącej w czasie duszności nocnej, wskazuje na duszność pochodzenia: 

A. oddechowego, 
B. kardiogennego,  
C.  czynnościowego, 
D.  mieszanego. 

Zadanie 0. 
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma: 

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

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. 
W warunkach fizjologicznych na zmianę szybkości oddechu 
wpływa/wpływają: 

A. stany gorączkowe i bóle w klatce piersiowej, 
B. wzmożony wysiłek fizyczny i stany emocjonalne, 
C. zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, 
D. upośledzenie krążenia i zwiększona ilość hemoglobiny. 

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

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

Zadanie 0. 
Do czynników podwyższających próg bólowy należą: 

A. ciepło, komfort psychiczny, odwrócenie uwagi, odpoczynek, sen, 
dobry nastrój, alkohol, 

B. indywidualna wytrzymałość, komfort psychiczny i fizyczny, 
rozmowa, ograniczenie kontaktów z rodziną, 

C. czas trwania choroby, właściwe metody leczenia, depresja, 
zaburzenia świadomości, 

D. zły stan  ogólny, alkohol, czas trwania  choroby, wypoczynek, sen. 

Zadanie 0. 
Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy: 

A. pojemność życiową płuc, 
B. szczytowy (maksymalny) przepływ wydechowy, 
C. natężoną (maksymalną) objętość  wydechową pierwszosekundową, 
D. natężoną (maksymalną) pojemność życiową płuc. 

 
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. 
Wskazaniem bezwzględnym do leczenia tlenem w niewydolności oddechowej 
jest: 

A. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) w 
spoczynku <80 mm Hg, 

B. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) po 
wysiłku < 90 mm Hg, 

C. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) w 
spoczynku < 70mm Hg, 

D. obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) w 
spoczynku <60 mm Hg. 

Zadanie 0. 
W czasie trwania ataku dychawicy oskrzelowej NIE należy podawać: 

A. aminofiliny, 
B. clemastinu, 
C. diazepamu, 
D. salbutamolu. 

Zadanie 0. 
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania: 

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

Zadanie 0. 
W złagodzeniu dolegliwości nieżytowego zapalenia jamy ustnej, zaleca się: 

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

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

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



 

 

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

 
Zadanie 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. 
Jakie jest przygotowanie pacjenta do defekografii: 

A. dzień przed badaniem pacjent poowinien wypić Fortrans, 
B. dzień przed badaniem pacjent musi być na diecie płynnej, 
C. dzień przed badaniem należy wykonać pacjentowi wlewkę 

doodbytniczą, 
D. defekografia nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta. 

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. 
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 

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

 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie należy 
ograniczyć: 

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

 
Zadanie 0. 
Kał płynny pobrany do badania u pacjenta z biegunką, powinien być 
dostarczony do laboratorium: 

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

Zadanie 0. 
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać: 

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

Zadanie 0. 
W wywiadzie pacjent zgłasza nudności, wymioty następujące bezpośrednio po 
posiłku i zawierające nie strawione resztki pokarmowe o kwaśnym zapachu. 
Powyższe objawy wskazują o pochodzeniu wymiotów z: 

A. przełyku, 
B. żołądka,  
C.  jelit, 
D.  dwunastnicy. 

Zadanie 0. 
Przełyk Barreta, to: 

A. rak gruczołowy przełyku, 
B. zmiany bliznowate przełyku z powodu długoletniej choroby 

refluksowej przełyku, 
C. lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna, 
D. zmiana w obrębie nablonka przełyku o charakterze przedrakowym. 

 
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. 
Garbniki działają: 

A. osłaniająco, 
B. zapierająco, 
C. wypróżniająco, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i B. 

Zadanie 0. 
W trakcie leczniczego nakłucia otrzewnej usunięto 7 litrów płynu 
puchlinowego. W celu niedopuszczenia do powikłań hipowolemicznych 
należy podać droga dożylną: 

A. elektrolity, 
B. albuminy, 
C. 5% glukozę, 
D. krew i preparaty krwiopochodne. 

Zadanie 0. 
W encefalopatii wątrobowej wyróżniamy 5 stopni (stadiów). Zwolnienie 
reakcji na bodźce zewnętrzne z głębokim snem z możliwością wybudzania 
odpowiada:  

A.  II st. 
B. III st. 
C. IV st. 
D. V st. 

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

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

Zadanie 0. 



 

 

W zaparciach atonicznych celem leczenia dietetycznego jest: 
A. pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego, 
B. zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,  
C.  spowolnianie ruchów robaczkowych jelita, 
D.  żadna z powyższych. 

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. 
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu: 

A. stosunkowo wcześnie, 
B. dopiero w niewydolności schyłkowej, 
C. tylko w mocznicy przewlekłej, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

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. 
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. 
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 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. 
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 zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w 
profilaktyce schorzeń nerek? 

A. wykonywanie badania ogólnego moczu raz w roku oraz kontrola 
ciśnienia tętniczego krwi, 

B. unikanie infekcji górnych dróg oddechowych i bezwzględna sanacja 
ognisk zapalnych w organizmie, 

C. dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa razy w 
roku ciśnienia tętniczego krwi, 

D. stosowanie diety niskokalorycznej z ograniczeniem soli kuchennej. 
 
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. 
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem: 

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

Zadanie 0. 
Zmiany skórne o podłożu autoimmunologicznym tzw. obrzęk przedgoleniowy 
jest objawem patognomonicznym: 

A. obrzęku  śluzowatego w przebiegu  
niedoczynności tarczycy, 

B. choroby Hashimoto,  
C.  choroby Graves-Basedova, 
D.  choroby de Quervaina. 

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. 
Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem: 

A. kortykotropiny, 
B. aldosteronu, 
C. kortyzolu, 
D. tyroksyny. 

Zadanie 0. 
Poziom hemoglobiny glikozylowanej jest oznaczany w celu: 

A. wykrycia cukrzycy utajonej, 
B. oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy, 
C. rozpoznania typu cukrzycy, 
D. ustalenia doustnego leczenia cukrzycy. 

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. 
Obrzęk śluzowaty występuje w:  

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

Zadanie 0. 
Objawami stopy niedokrwiennejsą są niżej wymienione, Z WYJĄTKIEM: 

A. bolesności w ruchu, 
B. braku tętna,  
C. owrzodzenia,  
D. zimnej skóry. 
 
 

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

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

Zadanie 0. 
Przebarwienia skórne o barwie brunatnej powstałe po ekspozycji na słońce lub 
w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w okolicy narządu rodnego, 
błony śluzowe, w Chorobie Addisona spowodowane są: 

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

Zadanie 0. 
Węglowodany przyswajalne to wszystkie niżej wymienione, Z WYJĄTKIEM: 

A. skrobi, 
B. błonnika, 
C. laktozy, 
D. sacharozy. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają: 

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

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. 
Glukagonu  NIE  należy stosować w przypadku śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

A. lekami doustnymi,  
B. opuszczonym posiłkiem,  
C. wysiłkiem fizycznym, stresem 
D. emocjonalnym. 

 
 
 
Zadanie 0. 



 

  

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

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

Zadanie 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. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

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

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. 
Bladość skóry i śluzówek, osłabienie, skłonności do omdleń, bicie serca, 
zawroty i bóle głowy, szum w uszach, łatwe męczenie się - są bardzo 
charakterystyczne dla: 

A. niedokrwistości z niedoboru żelaza, 
B. niedokrwistości hemolitycznej, 
C. ostrej białaczki szpikowej, 
D. wszystkich niedokrwistości. 

 



 

  

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. 
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. 
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. 
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie krwi 
obwodowej, nosi nazwę: 

A. odczynu białaczkowego, 
B. przerwy białaczkowej, 
C. pancytopenii, 
D. żadna z wymienionych. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:  

A. hemofilii A,  



 

  

C. trombocytopenii,  
D. niedokrwistości aplastycznej,  
D. zespołu Schoenleina-Henocha. 

 
Zadanie 0. 
Źródłem żelaza hemowego są: 

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

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

A. niewystarczająca podaż, 



 

  

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



 

 

Zadanie 0. 
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE: 

A. leki cytostatyczne mogą być podawane tylko drogą doustną lub 
dożylną, 

B. celem leczenia cytostatycznego może być pełne wyleczenie chorego 
lub leczenie paliatywne, 

C. kombinacja kilku cytostatyków jest bardziej skuteczna niż 
monoterapia, 

D. efektem leczenia cytostatycznego może być pełna remisja 
(ustąpienie wszystkich objawów choroby) lub częściowa remisja 
(zmniejszenie liczby komórek nowotworowych) 

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

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

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. 
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. 



 

 

W edukacji pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) 
najważniejsze jest: 

A. poinformowanie o konieczności systematycznego przyjmowania 
leków, 

B. zapoznanie ze sprzętem rehabilitacyjnym, 
C. zapoznanie z istotą choroby, celowością stosowania leków, 

rehabilitacji, ćwiczeń, 
D. poinformowanie o grupach samopomocy. 

Zadanie 0. 
Który z podanych objawów, NIE stanowi kryterium diagnostycznego dla 
rozpoznania zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa? 

A. ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, 
B. zmiany radiologiczne w stawach krzyżowo-biodrowych, 
C. ból i sztywność w okolicy lędźwiowej utrzymujące się przez ponad 

3 miesiące, 
D. zniesienie czucia powierzchniowego i głębokiego. 

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. 
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. 



 

 

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. 
Objawy kliniczne, takie jak rumień o kształcie motyla na policzkach, liszaj 
krążkowy, nadwrażliwość skóry na światło, charakterystyczne są dla: 

A. reumatoidalnego zapalenia stawów, 
B. gorączki reumatycznej,  
C.  twardziny układowej, 
D.  tocznia układowego. 

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. 
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 jakim celu informujemy pacjenta ze zesztywniającym zapaleniem stawów 
kręgosłupa (ZZSK), o konieczności stałego prowadzenia ćwiczeń fizycznych? 

A. likwidacji sztywności porannej, 
B. zwiększenia napięcia mięśni, 
C. poprawy kondycji fizycznej, 
D. utrzymania odpowiedniej postaw oraz  ruchomości kręgosłupa i 

klatki piersiowej. 

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 jakiej pozycji należy ułożyć chorego do punkcji stawu kolanowego? 

A. leżącej na plecach, z podparciem stawu kolanowego wałkiem, 
B. siedzącej na krześle bez oparcia, z kończyną wyprostowaną w stawie 

kolanowym, 
C. siedzącej na krześle z oparciem, z kończyną zgiętą w stawie 

kolanowym, 
D. siedzącej na krześle z oparciem z lekkim odchyleniem tułowia ku 

tyłowi. 

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. 
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. 
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. 



 

 

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. 
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. 
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. 
Rozpoznanie AIDS stawia się w chwili zdiagnozowania u osoby wirusa HIV. 
O zaawansowanym niedoborze odporności stanowią również różne 
schorzenia, w tym nowotwory. Jednym z nowotworów definiujących AIDS 
jest: 

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

 
 
 
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. 
Neisseria gonorrhoeae wywołuje: 

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

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. 
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u osób 
starszych, na skutek hipoglikemii, hipoksji, niedożywienia, infekcji, chorób 
przewlekłych, zaburzeń wodno-elektrolitwych, a także zatruć, które zakłócają 
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić: 

A. depresja, 
B. majaczenie (delirium),  
C. senność patologiczna, 
D. udar mózgu. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
U osób starszych, w wyniku podwyższonego stężenia glukozy we krwi, 
sporadycznie może wystąpić: 



 

 

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

Zadanie 0. 
Pielęgniarka sprawująca  opiekę nad  pacjentem w stanie otępiennym, 
powinna: 

A. pozwalać pacjentowi robić to na co ma ochotę, nie skupiając na jego 
dysfunkcjach nadmiernej uwagi, 

B. stale korygować błędy będące skutkiem choroby, podtrzymywać z 
chorym kontakt werbalny, podpowiadając właściwe słowa, 
pomagając dokańczać wypowiedzi, 

C. wyręczać pacjenta we wszystkich czynnościach samoobsługowych 
oraz życia codziennego, 

D. trenować intelektualne i ruchowe zdolności, które chory jeszcze 
posiada, nie okazując pośpiechu i napięcia emocjonalnego. 

Zadanie 0. 
Starczą dalekowzroczność, określa się jako: 

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

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. 
Występowanie przynajmniej trzech z pięciu objawów, takich jak uczucie 
zmęczenia, osłabienie, niezamierzona utrata masy ciała, mała aktywność 
fizyczna, wolne tempo poruszania się, określane jest jako zespół: 



 

 

A. słabości (frailty), 
B. asteniczno-depresyjny, 
C. otępienny, 
D. geriatryczny. 

 
Zadanie 0. 
Proszę wskazać prawidłowy podział starości WHO: 

A. 48-59 lat (okres przedstarczy), 60-70 lat (okres stary), 70-80 lat 
(okres starczy), 80 i więcej lat (długowieczność), 

B. 60-70 lat ("młodzi starzy"), 71-80 lat ("starzy starzy"), 81- 90 lat 
("osoby długowieczne"), 

C. 60-74 lata (starość wczesna, wiek podeszły, wiek III), 75-89 lat 
(starość pośrednia lub późna), powyżej 90 lat (starość bardzo późna 
lub długowieczność), 

D. 60-75 lata (starość wczesna), 76-90 (starość pośrednia), powyżej 90 
(starość późna). 

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, 

Zadanie 0. 



 

 

Technika pozwalająca odmawiać i egzekwować swoje prawa polegające na 
wielokrotnym powtarzaniu kluczowego zdania, to technika: 

A. asertywnej odmowy, 
B. "zdartej płyty", 
C. sondowania, 
D. wskazania na rozbieżności. 

 
Zadanie 0. 
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest: 

A. czynnikami osobowościowymi, 
B. stopniem otrzymanego wsparcia społecznego, 
C. nabytą umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
D. wszystkimi wymienionymi. 

Zadanie 0. 
Samokształcenie polega na: 

A. udziale w zajęciach o ściśle określonym programie nauczania, 
B. umiejętności korzystania ze źródeł, wymaga pewnych zdolności, 

pracowitości i motywacji, 
C. kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw, 
D. procesie  zmian prowadzących do wykształcenia zawodowego. 

Zadanie 0. 
Zachowania zdrowotne, to: 

A. zachowania realizowane przez ludzi zdrowych, 
B. zachowania człowieka, które wpływają na jego zdrowie pozytywnie, 
C. wszystkie zachowania człowieka mające wpływ na jego zdrowie, 
D. zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia. 

Zadanie 0. 
Wskaźniki socjomedyczne mierzą:  

A.  zdrowie w ujęciu somatycznym, 
B. zdrowie w ujęciu psychicznym, 
C. zdrowie bio-psycho-społeczne, 
D. różne wymiary uczestnictwa w życiu społecznym. 

Zadanie 0. 
Co oznacza proces stygmatyzacji? 

A. silnie negatywną tożsamość, którą społeczeństwo naznacza daną 
osobę, 

B. emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby chorej 
lub niepełnosprawnej, 



 

 

C. integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną, 
D. pewien rodzaj wsparcia społecznego. 

 
Zadanie 0. 
W klasyfikacji hierarchii wartości M. Schelera wartości przyjemnościowe, 
cielesne wygody i przyjemności, w tym również wartości luksusu należą do 
najniżej usytuowanych. Określamy je mianem wartości: 

A. duchowych, 
B. witalnych, 
C. hedonicznych, 
D. religijnych. 

Zadanie 0. 
Proces przekazywania uprawnień nazywa się: 

A. więzią służbową, 
B. jednością kierownictwa,  
C.  podziałem pracy, 
D.  delegowaniem. 

Zadanie 0. 
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:  

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa, 
B. mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, 
C. konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku, 
D. zagrożenia konkurencji, pozycja rynkowa, szansa na rynku, ocena 

zysku. 

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. 
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.: 

A. są wydzielone z budżetu państwa, 
B. pochodzą ze składek  obywateli na ubezpieczenie zdrowotne, 
C. są w dyspozycji ministerstwa finansów, 
D. są w dyspozycji ministerstwa zdrowia. 



 

 

Zadanie 0. 
Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje 
w drodze niżej wymienionych odpowiedzi, z wyjatkiem: 

A. rozporządzenia, 
B. regulaminu właściwego organu podmiotu tworzącego,  
C.  uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego, 
D.  zarządzenia. 



 

 

Zadanie 0. 
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako: 

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

B. proces zmierzający do zapobiegania chorobom, 
C. proces prowadzący do zapobiegania niepełnosprawności i kalectwa, 
D. działania zmierzające do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia. 

Zadanie 0. 
Podział kompetencji w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce wskazuje 
jednoznacznie, że decydującym o kierunkach polityki zdrowotnej w skali 
państwa jest: 

A. wojewoda, 
B. właściwy minister, 
C. obywatel, 
D. marszałek województwa. 

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. 
Po stwierdzeniu zatrzymania oddechu u ofiary tonięcia, jako pierwszą 
czynność należy wykonać: 

A. usuwanie wody z płuc poprzez zastosowanie drenażu ułożeniowego, 
B. ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow, 
C. podjęcie oddechów ratowniczych, 
D. zabezpieczenie przed utratą ciepła. 

Zadanie 0. 
U pacjentki  z ostrym zakrzepowym  zapaleniem  żył powierzchownych, NIE 
występuje: 

A. ból i nadmierne ocieplenie żyły, 
B. tkliwy na ucisk powrózek żylny,  
C. zblednięcie całej kończyny, 
D. zaczerwienienie nad żyłą. 



 

 

 
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. 
Badając palpacyjnie okolicę uderzenia koniuszkowego należy wziąć pod 
uwagę efekt jego przemieszczenia. Stwierdzenie przesunięcia uderzenia 
koniuszkowego w lewą stronę, może przemawiać za: 

A. tętniakiem aorty wstępującej, 
B. niedomykalnością zastawki trójdzielnej,  
C.  przerośnięciem komór serca, 
D.  nadciśnieniem płucnym. 

Zadanie 0. 
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje: 

A. wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych, 
B. wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych, 
C. wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych, 
D. wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych. 

Zadanie 0. 
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą: 

A. suchość jamy ustnej i języka, zapadnięte gałki oczne i wolne 
rozprostowywanie się fałdu skórnego, 

B. czerwone śluzówki jamy ustnej, rozszerzenie źrenic i wiotka skóra, 
C. obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry, 
D. szary cień wokół ust, prawidłowo napięte gałki oczne i 

zaczerwienienie skóry. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

U chorego z astmą oskrzelową, nagłe pogorszenie się stanu klinicznego,  
wystąpienie  sinicy, zaburzeń orientacji, wyczerpania oddechowego, cechy 
niewydolności wentylacyjnej typu obturacyjnego, bezdechu, sugeruje 
rozpoznanie: 

A. wstrząsu anafilaktycznego, 
B. narastania płynu w jamie opłucnej,  
C.  stanu astmatycznego, 
D.  napadu histerii. 
 

Zadanie 0. 
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:  

A.  oburącz, stojąc przed pacjentem, 
B. palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem, 
C. oburącz, stojąc za pacjentem, 
D. prawą ręką, stojąc za pacjentem. 

Zadanie 0. 
Palce pałeczkowate cechują się zniekształceniem dystalnych paliczków dłoni i 
stóp i występują najczęściej w przypadku: 

A. przewlekłych chorób nerek, 
B. niewydolności wątroby,  
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca, 
D.  astmy oskrzelowej. 

Zadanie 0. 
Podczas badania palpacyjnego przepukliny pachwinowej, pacjent powinien 
przyjąć pozycję: 

A. stojącą, 
B. siedzącą, 
C. leżącą płaską, 
D. leżącą półwysoką. 

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. 
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być: 



 

 

A. niewydolność serca, 
B. niedobór białka w pożywieniu, 
C. niedobór witamin B1 i K, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 
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. 
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. 
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami ze strony 
układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych czynności jest 
następująca: 

A. oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, badanie palpacyjne, 
B. oglądanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie, opukiwanie, 
C. oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie, 
D. oglądanie, opukiwanie, badanie palpacyjne, osłuchiwanie. 

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. 



 

 

Pielęgniarka dokonująca pomiaru ciśnienia tętniczego krwi upuszcza 
powietrze z mankietu z prędkością: 

A. 2 mmHg/sekundę, 
B. 10 mmHg/sekundę, 
C. 20 mmHg/sekundę, 
D. 30 mmHg/sekundę. 

Zadanie 0. 
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją: 

A. w pozycji bocznej ustalonej, 
B. na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°, 
C. na lewym boku, 
D. na plecach, podkładając wałek pod głowę. 

Zadanie 0. 
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:  

A.  wdechowo ustawionej klatki piersiowej, 
B. odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi, 
C. w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1, 
D. w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1. 

Zadanie 0. 
Sprawując opiekę nad chorym gorączkującym, pielęgniarka prowadząca bilans 
płynów musi uwzględnić poniesione straty przez parowanie, które przy 
wzroście temperatury o 1°C wynosi: 

A. 200 ml/dobę, 
B. 500 ml/dobę, 
C. 1000 ml/dobę, 
D. 1200 ml/dobę. 

Zadanie 0. 
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła: 

A. Teresa Kulczyńska, 
B. Hanna Chrzanowska, 
C. Rachela Hutner, 
D. Wiesława Ciechaniewicz. 

 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy: 
A. osoba, 
B. pielęgniarka,  
C.  środowisko, 
D.  system. 



 

 

Zadanie 0. 
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa z udziałem 
pacjentów, należy bezwzględnie: 

A. poinformować tylko o procedurach i warunkach badań, 
B. zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań, 
C. określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań, 
D. uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach. 

Zadanie 0. 
W teście sprawdzającym wiedzę z dziedziny pielęgniarstwa zadanie 
alternatywne polega na: 

A. wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi z wielu przedstawionych, 
B. jednoznacznym określeniu odpowiedzi prawdziwej lub fałszywej, 
C. przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi słownej do numerycznej, 
D. podkreśleniu  odpowiedzi z godnie z kombinacją zaszeregowania. 

Zadanie 0. 
Pierwsze polskie szkoły pielęgniarstwa w okresie powojennym powstały w: 

A. Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu, 
B. Krakowie, Warszawie, Gdańsku, 
C. Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, 
D. Lublinie, Poznaniu, Katowicach. 

Zadanie 0. 
W powojennej Polsce, autorką koncepcji podyplomowego kształcenia dla 
pielegniarek, była: 

A. Maria Staromiejska, 
B. Hanna Chrzanowska, 
C. Rachela Hutner, 
D. Teresa Kulczyńska. 

Zadanie 0. 
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), 
został przyjęty w roku: 

A. 1943, 
B. 1953,  
C.  1963,  
D.  1973. 

 
Zadanie 0. 



 

 

Modalna jest to: 
A. średnia arytmetyczna, 
B. środkowa w szeregu uporządkowanym,  
C.  wartość najczęściej występująca, 
D.  średnia geometryczna. 

Zadanie 0. 
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech: 

A. tylko jakościowych, 
B. tylko ilościowych, 
C. jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych, 
D. wszystkich jakościowych i ilościowych. 

Zadanie 0. 
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa? 

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


