
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 060411 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Stan zdrowia ludzi uwarunkowany jest od:  

A. dostępności do systemu opieki zdrowotnej, 
B. zachowań zdrowotnych,  
C. warunków środowiskowych, 
D. cech dziedzicznych. 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
W planowaniu działań opiekuńczych, mających na celu zapobieganie 
skutkom długotrwałego unieruchomienia wobec obłożnie chorych, 
pielęgniarka powinna uwzględnić: 

A. zmianę pozycji ułożeniowej oraz masaż i natłuszczenie miejsc 
narażonych na występowanie odleżyn przy każdej zmianie pozycji, 

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

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. 
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. 
Charakterystyczne cechy choroby przewlekłej, to: 

A. krótkotrwałość, pogorszenie sprawności umysłowej, 
B. krótkotrwałość, uzależnienie pacjenta od pomocy innych osób, 
C. długotrwałość, polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej 

pacjenta, 
D. długotrwałość, nieodwracalność zmian patologicznych. 

Zadanie 0. 
Opis zdrowia, najbliższy współczesnej definicji zdrowia WHO, ujęła: 

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

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. 
Palce pałeczkowate występują u osób z:  

A.  chorobą niedokrwienną serca, 
B. zapaleniem mięśnia sercowego, 
C. ostrą niewydolnością serca, 



 

 

D. przewlekłym zespołem płucno-sercowym. 



 

 

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

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

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. 
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. 
Próba Trendelenburga służy do oceny: 

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

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. 
Który z objawów fizykalnych i dolegliwości jest najbardziej charakterystyczny 
dla niewydolności lewokomorowej? 

A. poszerzenie żył szyjnych, 
B. wodobrzusze, 
C. duszność w pozycji leżącej, 
D. obrzęki krążeniowe. 

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

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

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 profilaktyce chorób układu krążenia zaleca się ograniczenie podaży sodu do 
2-3 g na dobę, co oznacza, że: 

A. można dosalać potrawy solą kuchenną w ilości 2-3 g na dobę, 
B. nie należy dosalać potraw, 
C. należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny, 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

Zadanie 0. 
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi 
następujące objawy: 

A. tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, duszność, 
B. bradykardia, spadek  ciśnienia tętniczego krwi, niepokój, 
C. znaczne poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego, 

spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
D. bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, poszerzenie żył 

szyjnych. 

Zadanie 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. 
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. 
Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powietrze z mankietu powinno być 
wypuszczane z prędkością: 



 

 

A. dobrze tolerowaną przez chorego, 
B. aby nie przekroczyć ogółem 90 sekund, 
C. powodującą spadek słupa rtęci lub obniżenie wskazówki manometru 

o 2-3 mm Hg na sekundę, 
D. powodującą spadek słupa rtęci lub obniżenie wskazówki manometru 

o 4-5 mm Hg na sekundę. 

Zadanie 0. 
Obrzęki charakteryzujące się powstawaniem wolno zanikającego dołka w 
wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki: 

A. śluzowate, 
B. przelotne, 
C. rozlane, 
D. ciastowate. 

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. 
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. 
Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

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

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

Zadanie 0. 
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać: 

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

Zadanie 0. 
W zaburzeniach wentylacji typu obturacyjnego stosuje się: 

A. zwiększanie zakresu ruchów części kostnych klatki 
piersiowej, 

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

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

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

Zadanie 0. 
Poliglobulia jest powikłaniem: 

A. ostrej niewydolności oddechowej, 
B. przewlekłej niewydolności oddechowej, 
C. ostrej niewydolności lewokomorowej, 
D. przewlekłej niewydolności lewokomorowej. 

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. 
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. 
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. 
Terminem - szpitalne zapalenie płuc - określa się zapalenie płuc, które 
wystąpiło u chorego nie zaintubowanego, od przyjęcia do szpitala po: 

A. 48 godzinach, 
B. 24 godzinach, 
C. 12 godzinach, 
D. 6 godzinach. 

Zadanie 0. 
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy: 

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

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. 
Nakłucie jamy opłucnej, w celu pobrania płynu wolnego do badań 
diagnostycznych, należy wykonać w: 

A. 1 lub 2 przestrzeni międzyżebrowej przy dolnej krawędzi żebra, 
B. 1 lub 2 przestrzeni międzyżebrowej przy górnej krawędzi żebra, 
C. 3 lub 4 przestrzeni międzyżebrowej przy górnej krawędzi żebra, 
D. 3 lub 4 przestrzeni międzyżebrowej przy dolnej krawędzi żebra. 



 

 

Zadanie 0. 
Przed  pobraniem plwociny indukowanej do badania bakteriologicznego NIE 
należy: 

A. wykonywać toalety jamy ustnej, 
B. wykonywać płukania jamy ustnej wodą przegotowaną, 
C. wykonywać inhalacji, 
D. rozpoczynać farmakoterapii antybiotykami. 

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

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

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. 
Bóle głodowe są objawem charakterystycznym występującym w chorobie: 

A. wrzodowej dwunastnicy, 
B. wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
C. wrzodowej żołądka, 
D. zapaleniu błony śluzowej żołądka. 

 
 
 
Zadanie 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. 



 

 

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

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

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

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

 
Zadanie 0. 



 

 

Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna dla chorego z 
zaawansowaną marskością wątroby? 

A. spadek odporności, brak łaknienia, bolesne parcie na stolec, 
B. uogólnione obrzęki, silny opasujący ból w nadbrzuszu, bóle głowy, 
C. odczuwanie świądu skóry, wodobrzusze, zaburzenia świadomości, 
D. spadek masy ciała, niepokój z powodu kołatania serca, częste 

oddawanie dużej ilości moczu. 

Zadanie 0. 
Garbniki działają: 

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

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. 
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są: 

A. apatia, stan splątania, nudności, 
B. tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,  
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne, 
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia. 

 
 
Zadanie 0. 
Do późnych  objawów przewlekłego zapalenia trzustki, należy/należą: 

A. utrata masy ciała, 
B. wymioty, 
C. tłuszczowe stolce, 
D. żółtaczka. 

 
Zadanie 0. 
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są: 

A.  histydyna, lizyna,  



 

 

B.  kwasy fitynowe, 
C. białka kazeinowe, 
D. kwasy fosforanowe. 

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. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 

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

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. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 0. 



 

 

Do powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego, szczególnie 
predysponuje: 

A. płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie poniżej 1000 
ml. płynów na dobę, 

B. przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, otyłość, 
długotrwała hospitalizacja, 

C. długotrwała antybiotykoterapia, niesprawność w poruszaniu się, 
klimakterium, 

D. płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona odporność. 

Zadanie 0. 
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię, co 
oznacza: 

A. bolesne oddawanie moczu, 
B. konieczność oddawania moczu w nocy, 
C. obecność białka w moczu, 
D. zwiększone wydalanie moczu. 

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

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

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
HbA1C oznacza średni poziom: 

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

Zadanie 0. 
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. 
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu: 

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

 
Zadanie 0. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

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

Zadanie 0. 
W edukacji pacjenta 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. 
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. 
Typowym objawem w moczówce prostej jest: 

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

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. 
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. 
Glukagonu NIE należy stosować w przypadku śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

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

Zadanie 0. 
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają: 

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

 
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. 
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. 
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. 
W napadzie tężyczki pacjentowi należy podać drogą dożylną roztwór: 

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

Zadanie 0. 
U chorego przebywającego w szpitalu wykonano doustny test tolerancji 
glukozy. Po 120 minutach poziom glikemii wyniósł 8,5 mmol/l (153mg%). 
Świadczy to o: 

A. prawidłowej tolerancji glukozy, 
B. nieprawidłowej tolerancji glukozy, 
C. cukrzycy, 
D. konieczności powtórnego wykonania testu, ze względu na błędny 

wynik. 
 



 

 

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. 
Źródłem żelaza hemowego są: 

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

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. 
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. 
Mianem odczynu białaczkowego określa się: 

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

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

niedokrwistości. 
 
Zadanie 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. 
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla: 

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

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. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

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

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

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

 
Zadanie 0. 
Zadaniem priorytetowym w pielęgnowaniu pacjenta z ostrą białaczką 
szpikową jest: 

A. przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego, 



 

 

B. ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym, 
C. poprawa kondycji fizycznej, 
D. właściwe odżywienie chorego. 

 
Zadanie 0. 
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest: 

A. pancytopenia, 
B. podejrzenie przerzutów nowotworowych do szpiku,  
C.  leukocytoza o niejasnej etiologii, 
D.  niedokrwistość makrocytowa. 

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. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

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

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. 
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla: 

A. hemofilii A, 
B. trombocytopenii, 



 

 

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

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. 
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. 
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się i 
określa na podstawie pomiaru gęstości mineralnej kości, kiedy T-score jest: 

A. mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań, 
B. mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,  
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5, 
D.  od (-) 1.0. 

Zadanie 0. 
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:  

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

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. 



 

 

Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do: 
A. usztywnienia kręgosłupa szyjnego, 
B. utrudnionego poruszania, 
C. ograniczenia pola widzenia, 
D. przykurczy mięśniowych. 

 
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. 
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. 
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. 
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:  

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

 
Zadanie 0. 



 

 

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

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

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

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

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

trachomatis, 
D. próbkę krwi na PCR oraz posiew. 

Zadanie 0. 
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły: 

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

Zadanie 0. 
Neisseria gonorrhoeae wywołuje: 

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

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. 
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. 



 

 

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. 
Które z wymienionych poniżej leków, w połączeniu z doustnymi lekami  
hipoglikemizującymi, szczególnie pochodnymi sulfonylomocznika,  
wyzwalają potencjalnie silniejszy efekt hipoglikemizujący u osób starszych? 

A. kortykosteroidy, 
B. niesteroidowe leki przeciwzapalne,  
C.  leki przeciwarytmiczne, 
D. leki psychotropowe. 

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. 
Efekt przeciwbólowy u osób w wieku podeszłym osiągany jest w wyniku 
stosowania: 

A. fizjoterapii, czyli niefarmakologicznego eliminowanie bólu, 



 

 

B. różnorodnych technik relaksacyjnych, 
C. mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często o 

połowę, przy czym skuteczna dawka leku zmniejsza się wraz z 
wiekiem, 

D. mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często o 
połowę, przy czym skuteczna dawka leku zwiększa się wraz z 
wiekiem. 



 

 

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. 
Metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga uczestnictwa osób 
trzecich to metoda: 

A. mediacji, 
B. negocjacji, 
C. arbitrażu, 
D. koncyliacji. 

Zadanie 0. 
Które z zachowań rozmówcy - pacjenta można przyjąć za przyjazne? 

A. aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się, 
B. unikanie wymiany spojrzeń, 
C. pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy, 
D. pochylanie się, zaciskanie dłoni. 

Zadanie 0. 
Zadaniem kształcenia jako procesu zamierzonego, przebiegającego w sposób 
planowy i systematyczny, jest: 

A. tworzenie różnorodnych systemów wychowania, 
B. zmienianie, przekształcanie człowieka, tworzenie jego osobowości i 

charakteru, 
C. ustalanie systemów motywujących człowieka do uczenia się, 
D. utrzymanie  sztywnego,  programu  wymagającego 

"wyczerpania" zaplanowanych tematów. 
 
 
 
 
 
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. 
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki: 

A. umieralności, 
B. chorobowości, 
C. pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym, 
D. dostępu do lekarza. 

Zadanie 0. 
Stygmat, to: 

A. silnie negatywna tożsamość, którą społeczeństwo naznacza dana 
osobę, 

B. wykluczenie społeczne, spychanie na margines życia społecznego, 
C. pozbawienie prawa jednostki do uczestniczenia w życiu społecznym, 
D. separowanie, odrzucanie od sprawowania władzy i wpływu na 

pozycje w społeczeństwie. 

Zadanie 0. 
Czy w przypadku wyraźnego życzenia, pacjent ma prawo NIE być 
informowanym o swoim stanie zdrowia? 

A. tak, ma takie prawo, 
B. o przekazaniu informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia decyduje 

lekarz, 
C. nie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać się z 

informacją o swoim stanie zdrowia, 
D. fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta. 

 
 
 
 
 
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. 
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz powstały ze 
składek sprawuje opiekę zgodnie, z którą publiczny system opieki zdrowotnej 
umożliwia finansowanie opieki nad ludźmi chorymi i/lub uboższymi przez 
ludzi zdrowych i/lub bogatszych, nosi nazwę: 

A. utylitaryzmu społeczego, 
B. solidaryzmu społecznego, 
C. indywidualizmu społeczego, 
D. egalitaryzmu społecznego. 

Zadanie 0. 
Wydatki na ochronę zdrowia pochodzą m.in. z następujących źródeł: 

A. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, gospodarstwa domowe, 

B. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, 
C. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, 

D. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości, 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstw Finansów, 
gospodarstwa domowe. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Zdrowie w aspekcie ekonomicznym jest: 



 

 

A. szczególnym dobrem ekonomicznym, społecznym i socjalnym które 
ma dla świadczeniobiorcy znaczną wartość, wynikającym z jego 
zarówno bezpośredniego jak i pośredniego wpływu na osiągany 
przez pacjenta poziom zadowolenia a tym samym na wartość jego 
funkcji użytecznych, 

B. dobrem, które ma dla państwa wartość, wynikającym z jego zarówno 
bezpośredniego wpływu na osiągany przez pacjenta poziom 
zadowolenia a tym samym na wartość jego funkcji użytecznych, 

C. dodatkowym, dodanym dobrem ekonomicznym, które ma dla 
społeczeństwa znaczną wartość, wynikającym z jego zarówno 
bezpośredniego jak i pośredniego wpływu na osiągany przez 
pacjenta poziom zadowolenia, 

D. szczególnym dobrem ekonomicznym, które ma dla pacjenta znaczną 
wartość, wynikającym z jego zarówno bezpośredniego jak i 
pośredniego wpływu na osiągany przez pacjenta poziom 
zadowolenia, a tym samym na wartość jego funkcji użytecznych. 

Zadanie 0. 
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa określa, 
że: 

A. wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować, 
B. wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i takie same priorytety, 
C. potrzeby jednostek są stałe, nigdy nie zmieniają się pod względem 

relatywnego znaczenia dla jednostki, 
D. spełnianie potrzeb zawsze podąża od potrzeb wyższego rzędu do 

potrzeb niższego rzędu. 

Zadanie 0. 
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela się osobom i 
rodzinom, m.in. z powodu: 

A. ubóstwa, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, choroby 
trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności, 

B. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej bez względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności, 

C. ubóstwa, bezdomności, długotrwałej choroby, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej, 

D. ubóstwa, bezradności, zgłoszenia biedy przez sąsiadów, długotrwałej 
choroby trwającej maksymalnie do 6 miesięcy, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej. 



 

 

Zadanie 0. 
Rozporządzenie Rady 1408/71 EWG dotyczące stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na 
własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie 
Wspólnoty, wprowadziło system opierający się na: 

A. trzech podstawowych zasadach - równości traktowania obywateli 
Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa, jednego państwa 
członkowskiego, 

B. czterech podstawowych zasadach - równości traktowania obywateli 
Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa jednego państwa 
członkowskiego, stosowanie praw nabytych i będących w trakcie ich 
nabywania oraz eksportu świadczeń, 

C. pięciu podstawowych zasadach-równości traktowania obywateli 
Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa jednego państwa 
członkowskiego, stosowanie praw nabytych i będących w trakcie ich 
nabywania oraz eksportu świadczeń a także swobody świadczenia 
usług, 

D. dwóch podstawowych zasadach-równości traktowania obywateli 
Wspólnoty, stosowanie praw nabytych i będących w trakcie ich 
nabywania. 

Zadanie 0. 
Zdrowie wg WHO, to: 

A. całkowity brak choroby, 
B. brak choroby i niepełnosprawności, 
C. dobra forma fizyczna i psychiczna, 
D. nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa ale także stan 

pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. 

Zadanie 0. 
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów na minutę, 
to: 

A. tachypnoe, 
B. hypopnoe, 
C. bradypnoe, 
D. oddech Biota. 

 
 
 



 

 

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. 
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. 
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy: 

A. krwotok, oparzenie, 
B. ostra infekcja,  
C.  biegunka, wymioty, 
D.  niedrożność jelit. 

Zadanie 0. 
Oddech Biota charakteryzuje się: 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzewanym o raka przełyku należy 
zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw: 

A. niechęci do pokarmów mięsnych, 
B. dysfagii, 
C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg, 
D. naprzemiennych biegunek i zaparć. 



 

 

Zadanie 0. 
W badaniu EKG, cecha jest to: 

A. najwyższe wychylenie zespołu QRS, 
B. wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej, 
C. amplituda zespołu RS, 
D. szybkość przesuwu papieru. 

 
Zadanie 0. 
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się: 

A. zwiększeniem  ruchów i objętości wdechowych i wydechowych bez 
przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem częstości oddechów, 
może występować u chorych z kwasicą metaboliczną, 

B. stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej do 
pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym 
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum, 
następnie chwilowym brakiem czynności oddechowej do momentu 
podjęcia na nowo całego cyklu, 

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

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

Zadanie 0. 
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy: 

A. grudkę, 
B. strup, 
C. guzek, 
D. bąbel. 

Zadanie 0. 
Badanie odruchu rogówkowego polega na: 

A. oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu, 
B. zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,  
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki, 
D.  ocenie czucia temperatury. 

 
 
Zadanie 0. 



 

 

W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa, NIE 
występuje:  

A. drżenie języka, 
B. gładka i ciepła skóra,  
C. bradykardia, 
D. tachykardia. 

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. 
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. 
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku: 

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

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

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

Zadanie 0. 
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Badając u pacjenta orientację 
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące: 

A. wydarzeń otaczających pacjenta, 
B. nazwiska i zawodu pacjenta,  
C.  otaczających ludzi i przedmiotów, 
D.  miejsca i czasu. 
 

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

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

 
Zadanie 0. 
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. 
Hildegarda Peplau stworzyła teorię, która zaliczana jest do kategorii: 

A. środowiska, 
B. potrzeb, 
C. systemów, 
D. interakcji. 

 
Zadanie 0. 
Wskaż zakres "unikatowej funkcji" pielęgniarki według V. Henderson: 

A. asystowanie człowiekowi choremu bądź zdrowemu w 
podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie 
dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia (albo dla zapewnienia 
spokojnej śmierci), a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał 
potrzebną ku temu siłę, wolę i wiedzę, 

B. bycie świadomością dla tego, komu jej zabrakło, chęcią życia dla 
tego, kto chce popełnić samobójstwo, nogą dla tego, komu ją 
amputowano, 

C. wykonywanie na rzecz chorego bądź zdrowego tych wszystkich 
aktywności, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu 
do zdrowia (albo dla zapewnienia spokojnej śmierci), 

D. ustalanie wspólnie z pacjentem planu postępowania 
pielęgniarskiego. 

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. 
Metodologia jest nauką o: 



 

 

A. metodach badań naukowych, 
B. badaniach naukowych, 
C. narzędziach badawczych, 
D. technikach badawczych. 

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. 
Folderem w systemie Windows nazywamy:  

A. obrazek zapisany na dysku twardym, 
B. miejsce na dysku do zapisywania plików lub innych folderów, 
C. część systemu operacyjnego, 
D. urządzenie wejściowe komputera. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 0. 
Informacje o zakażeniach szpitalnych gromadzone są w komputerowej bazie 
danych. Baza ta zawiera informacje o pacjentach, wykonanych zabiegach itp. 
Którą z czynności należy wykonać, by przy pomocy takiej bazy danych 
przygotować zestawienie pacjentów operowanych w szpitalu? 



 

 

A. dodać nowy rekord do bazy zawierający zadane kryterium, 
B. sortowanie rekordów bazy według zadanego kryterium, 
C. wyszukiwanie rekordów spełniających zadane kryterium, 
D. kasowanie rekordów nie spełniających zadanego kryterium. 

Zadanie 0. 
Poczta elektroniczna jest to: 

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

 


