
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 340411 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Według teorii D. Orem, działanie "za" i "dla" pacjenta to metoda pracy 
pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku: 

A. braku deficytów w samoopiece, 
B. ograniczeń w samoopiece, 
C. dużych deficytów w samoopiece, 
D. żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

Zadanie 0. 
Do skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn NIE należy 
skala: 

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Astenia jest, to: 

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

Zadanie 0. 
W opracowywaniu standardów uwzględniane są następujące kryteria: 

A. wiedzy, zamierzeń, celów organizacji, 
B. struktury, procesu, wyników, 
C. zamierzeń, jakości, doświadczenia, 
D. informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa. 

 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

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. 
Charakterystycznym objawem  przewlekłej niewydolności prawokomorowej 
NIE jest: 

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

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. 
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w klatce 
piersiowej, który: 

A. nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny, 
B. ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny, 
C. trwa 20-30 minut i więcej, 
D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

Zadanie 0. 
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający ramię 
należy wypełnić powietrzem: 

A. do poziomu około 10-20 mm Hg powyżej palpacyjnie stwierdzanego 
momentu zniknięcia tętna na tętnicy promieniowej, 

B. do poziomu około 20-30 mm Hg powyżej palpacyjnie stwierdzanego 
momentu zniknięcia tętna na tętnicy promieniowej, 

C. do momentu odczuwanego i zgłaszanego przez pacjenta bólu, 
D. zawsze do poziomu 180-190 mm Hg. 



 

 

Zadanie 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. 
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. 
Próba Trendelenburga służy do oceny: 

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

Zadanie 0. 
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest: 

A. CK, 
B. CK-MB, 
C. Troponina T, 
D. AspAT. 

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

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

Zadanie 0. 
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa: 

A. cukrzyca, 
B. wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,  
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL, 
D.  palenie papierosów. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Dzienne spożycie soli kuchennej przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, 
NIE powinno przekraczać na dobę: 

A. 6 g, 
B. 8 g, 
C. 10 g, 
D. 12 g. 

 
Zadanie 0. 
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. 
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. 



 

 

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. 
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. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

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

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. 
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. 
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. 
Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są: 

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

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

C. mukowiscydoza,  gruźlica,  osteoporoza,  niewydolność 
serca, 

D. przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, choroby płuc 
śródmiąższowe. 

Zadanie 0. 
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:  

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

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

zmiany w tkance mózgowej. 

Zadanie 0. 
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. 
Pulsoksymetria jest nieinwazyjną metodą przezskórnego monitorowania: 

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



 

 

C. wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) i 
częstotliwości tętna, 

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

Zadanie 0. 
Ostremu skurczowi oskrzeli towarzyszy: 

A. orthopnoδ, 
B. tachypnoδ, 
C. tachycardia, 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

 
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. 
Kaszel suchy może być wynikiem: 

A. zapalenia oskrzeli, 
B. naciekania guza na drzewo oskrzelowe, 
C. stosowania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę 

(ACE), 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

Zadanie 0. 
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na: 

A. przyspieszeniu czynności oddechowej, 
B. zwolnieniu czynności oddechowej, 
C. zwolnieniu, a czasem przyspieszeniu czynności oddechowej, 
D. braku zmian czynności oddechowej. 

 
 
Zadanie 0. 
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy: 

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



 

 

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

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

Zadanie 0. 
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są: 

A.  histydyna, lizyna,  
B.  kwasy fitynowe, 
C. białka kazeinowe, 
D. kwasy fosforanowe. 

 
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. 
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania: 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Obserwując chorego z niewydolnością wątroby pielęgniarka powinna zwrócić 
szczególną uwagę na: 

A. występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne, 
B. aktywność psychomotoryczną chorego  oraz stan świadomości, 
C. reakcje na bodźce zewnętrzne, 
D. rodzaj niewydolności wątroby. 

Zadanie 0. 



 

 

W 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. 
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. 
Do szpitala został przyjęty pacjent z bólami brzucha o charakterze 
napadowym (falowym), zatrzymaniem gazów i stolca (wzdęcia),  
wymiotujący treścią cuchnącą  o zabarwieniu brunatno-zielonym  
(tzw. "wymioty kałowe"). Powyższe objawy świadczą o: 

A. chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
B. krwawieniu z żylaków przełyku, 
C. niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego, 
D. atonii żołądka. 

Zadanie 0. 
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów 
płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to: 

A. dysfazja, 
B. dysfagia, 
C. dysplazja, 
D. dyzartria. 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
Do najważniejszych  działań pielęgniarskich u pacjenta z obrzękami 
pochodzenia nerkowego należy: 

A. ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi ułożonymi poniżej 
poziomu serca, prowadzenie dobowej zbiórki moczu, pędzlowanie 
jamy ustnej, 

B. ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej z zastosowaniem udogodnień, 
podanie leków rozkurczowych, kontrola parametrów 
hemodynamicznych, 

C. ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi uniesionymi na poziomie 
serca, prowadzenie bilansu wodnego, pomiar obrzęków, pomiar 
masy ciała, 

D. ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, prowadzenie dobowej 
zbiórki moczu, podawanie leków antyhistaminowych, natłuszczanie 
skóry. 

Zadanie 0. 
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej lub 
drugiej porannej porcji moczu. Po pobraniu próbki, badanie powinno być 
wykonane, nie później niż po: 

A. 1 godzinie, 
B. 2 godzinach, 
C. 3 godzinach, 
D. 4 godzinach. 

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. 
Żeby zwiększyć skuteczność leczenia moczopędnego u pacjenta z zespołem 
nerczycowym, należy zastosować pozycję: 

A. Trendelenburga z obniżonymi kończynami, 
B. półwysoką z obniżonymi kończynami,  
C.  płaską z uniesionymi kończynami, 
D.  boczną z obniżonymi kończynami. 
 

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

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

Zadanie 0. 
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są: 

A. zmęczenie, skąpomocz, 
B. pienienie się moczu, obrzęki, 
C. brak pragnienia, zapach amoniaku z ust, 
D. wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości 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. 
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony dodatni objaw 
Goldflama, który świadczy o schorzeniach w obrębie: 

A. pęcherzyka żółciowego, 
B. wątroby,  
C.  śledziony, 
D.  nerek. 

Zadanie 0. 
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej aseptyki: 

A. zawiera nieliczne bakterie, 



 

 

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

 
Zadanie 0. 
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest: 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w: 

A. cewce bliższej nerki, 
B. cewce dalszej nerki, 
C. pętli Henlego nerki, 
D. części korowej 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. 
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. 



 

 

Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w 
diecie: 

A. białka, 
B. fosforu, 
C. potasu, 
D. witamin. 

 
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. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

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

Zadanie 0. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

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

 
Zadanie 0. 
Jaka ilość glukozy (w gramach) jest podawana pacjentowi do wypicia w 
doustnym teście obciążenia glukozą? 

A. 150, 
B. 75, 
C. 50, 
D. 100. 

Zadanie 0. 
Typowym objawem w moczówce prostej jest: 

A. polyuria, 
B. anuria, 



 

 

C. oliguria, 
D. nykturia. 

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

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

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

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

normy, 
D. nie ma kryterium określającego warunki przerwania testu 

odwodnieniowego. 

Zadanie 0. 



 

 

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. 
Glukagonu NIE należy stosować w przypadku śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

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

 
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. 
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:  

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

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

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

Zadanie 0. 
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. 
Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem: 

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

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. 
Witamina B12 zawarta jest w:  

A.  warzywach zielonych, 
B. owocach cytrusowych, 
C. produktach zbożowych, 
D. podrobach, produktach pochodzenia zwierzęcego. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Pacjentowi po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu 
ogólnym, przetoczono 1 jednostkę koncentratu krwinek czerwonych (KCK). 
W ciągu 24h wystąpiły następujące objawy: gorączka, dreszcze, zaburzenia 
oddychania, pokrzywka, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zaobserwowano 
również, że pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o: 

A. ostrym odczynie hemolitycznym, 
B. ostrym zatorze powietrznym, 
C. ostrej reakcji anafilaktycznej, 
D. ostrym przeciążeniu żelazem. 

Zadanie 0. 
Objawami przedmiotowymi czerwienicy prawdziwej NIE jest: 



 

 

A. świąd skóry występujący po gorącej kąpieli, 
B. ciemnoczerwone zabarwienie skóry, błon śluzowych, 
C. powiększenie śledziony, wątroby, przekrwienie spojówek, 
D. przekrwienie i zaczerwienienie rąk, stóp, małżowin usznych. 

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. 
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla: 

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

 
Zadanie 0. 
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z: 

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

 
Zadanie 0. 
Do działań niepożądanych, natychmiastowych, związanych z podawaniem 
cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM: 

A. nudności, 
B. wymiotów, 
C. odczynu uczuleniowego, 
D. mielotoksyczności. 

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. 
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. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

 
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. 
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: 

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

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

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

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. 
Dla pacjenta z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową w okresie zaostrzenia, 
charakterystyczne jest: 

A. wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel, 
B. suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność, 
C. tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej, 
D. wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona 

temperatura. 



 

 

Zadanie 0. 
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. 
W ostrym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów NIE jest zalecane 
prowadzenie ćwiczeń: 

A. oddechowych, 
B. biernych, 
C. izomerycznych, 
D. oporowych. 

Zadanie 0. 
W edukacji pacjentki z rozpoznanym toczniem układowym NIE należy 
zalecać: 

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

Zadanie 0. 
Do czynników modyfikowalnych wywołujących podagrę NIE należy: 

A. spożywanie alkoholu, 
B. dieta purynowa, 
C. pochodzenie społeczne, 
D. wysiłek fizyczny. 

 
 



 

 

Zadanie 0. 
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla: 

A. sarkoidozy, 
B. tocznia układowego, 
C. zapalenia tkanki łącznej, 
D. rumienia wielopostaciowego. 

Zadanie 0. 
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów 
NIE zalecane są kąpiele: 

A. borowinowe, 
B. solankowe, 
C. siarczkowe, 
D. siarkowodorowe. 

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 dnie moczanowej nadmierny wysiłek fizyczny, palenie tytoniu, stres, 
nadużywanie alkoholu powodują: 

A. znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
B. nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
C. wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

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. 



 

 

Wskazaniem terapeutycznym do badania płynu stawowego NIE jest: 
A. odbarczenie stawu, 
B. podanie leku, 
C. wykonanie synowektomii, 
D. podejrzenie zakażenia. 

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

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

Zadanie 0. 
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. 
Do czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE należą: 

A. predyspozycje genetyczne, 
B. palenie bierne i czynne,  
C.  nadreaktywność oskrzeli, 
D.  alergie, płeć żeńska. 

Zadanie 0. 
W patogenezie astmy alergicznej zasadniczą rolę odgrywają odczyny 
alergiczne, które powodują wewnątrzoskrzelowe zatkanie poprzez: 

A. skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej i jej nacieczenie, nadmierne 
wydzielanie lepkiego śluzu, 

B. skurcz oskrzeli, zaczerwienienie błony śluzowej i jej nadmierne 
wysychanie, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu, 

C. rozkurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej gardła, nadmierne 
wydzielanie rozrzedzonego śluzu, 

D. rozkurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej nosa, nadmierne 
wydzielanie rozrzedzonego śluzu. 

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. 
Osutka plamisto-grudkowa jest charakterystyczną reakcją alergiczną na: 

A. leki farmakologiczne, 
B. użądlenia owadów, 
C. nawozy sztuczne, 
D. substancje zapachowe. 

Zadanie 0. 
Niedokrwistość złośliwa może być spowodowana zarażeniem tasiemcem: 

A. bruzdogłowym, 
B. nieuzbrojonym,  
C.  uzbrojonym,  
D.  karłowatym. 

Zadanie 0. 
Zmiany wypryskowe, drobne plamki w miejscu ukłuć, świąd, któremu 
towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne są dla: 

A. węgrzycy, 
B. włosogłówczycy,  
C.  wszawicy, 
D.  włośnicy. 

Zadanie 0. 
Z wykwitów pierwotnych powstaje: 

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

 
Zadanie 0. 



 

 

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

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

Zadanie 0. 
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest: 

A. lamblioza, 
B. tasiemczyca, 
C. glistnica, 
D. wszawica. 

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. 
Drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz spowolnienie ruchowe to 
triada objawów klinicznych choroby Parkinsona. Pojawia się na skutek 
postępującego i znacznego niedoboru neuroprzekaźnika, którym jest: 

A. acetylocholina, 
B. dopamina, 
C. adrenalina, 
D. serotonina. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Konsekwencją upadków osób w wieku podeszłym, o charakterze 
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu: 

A. utrwalonych zaburzeń równowagi, 
B. splątaniowego, 
C. poupadkowego (post fall syndrome), 
D. nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing). 

 
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. 
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. 
Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku podeszłym 
można dokonać przy użyciu: 

A. testu Tinetti, skali Bradena, 
B. testu rysowania zegara, MMSE, AMTS, 
C. skali Barthel, ADL, IADL, TUG, 
D. skali Norton, GDS, wskaźnika BMI. 

Zadanie 0. 
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej 60 lat są: 

A. choroby układu krążenia, 
B. choroby nowotworowe, 
C. choroby otępienne, 
D. wypadki i zatrucia. 



 

 

Zadanie 0. 
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. 
Skala do oceny ryzyka rozwoju odleżyn, uwzględniająca wiek, zażywane przez 
pacjenta leki, obecność cukrzycy, temperaturę ciała, to skala: 

A. CBO, 
B. Douglas, 
C. Gonsella, 
D. Norton. 

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. 
Empatia to zdolność do: 

A. postawienia siebie na miejscu drugiej osoby, 
B. odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,  
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku), 
D.  wszystkie wymienione. 

Zadanie 0. 
Funkcją parafrazy jest: 

A. upewnienie partnera, że interesujesz się tym, co on ma do 
powiedzenia, 

B. lepsze zrozumienie i rozstrzygnięcie wątpliwości podczas rozmowy, 
C. umożliwienie lepszej koncentracji uwagi na temacie rozmowy, 
D. wszystkie wymienione. 

 
 
 



 

 

Zadanie 0. 
Podające metody nauczania, to: 

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

 
Zadanie 0. 
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. 
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki: 

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

Zadanie 0. 
Choroba w rodzinie powoduje zmiany w jej funkcjonowaniu, co objawia się: 

A. przejęciem obowiązków za chorego członka rodziny, 
B. wzrostem wydatków na leczenie, 
C. zmianą jakości więzi łączących członków rodziny, 
D. zamianą statutu społecznego chorego członka rodziny, 

Zadanie 0. 
Naczelną wartością w aksjologii pielęgniarstwa jest: 

A. wolność, 
B. zdrowie,  
C.  człowiek, 
D.  życie. 

 
 
 
 
Zadanie 0. 



 

 

Prawa pacjenta wywodzą się z: 
A. praw człowieka, 
B. ustroju politycznego państwa, 
C. systemu ochrony zdrowia, 
D. sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. 

 
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. 
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. 
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. 
"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. 
Polityka społeczna i polityka zdrowotna realizują wspólne cele dotyczące: 

A. działania na rzecz długiego życia i dobrego zdrowia całej populacji, 
B. bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej, 
C. ochrony zdrowia w środowisku pracy, 
D. sposobu organizowania instytucji wchodzących w skład systemu 

zdrowotnego. 

Zadanie 0. 
Zasady w zakresie organizacji publicznych placówek z zakresu ochrony 
zdrowia psychicznego należą do zadań: 

A. powiatu, 
B. województwa, 
C. rządu-Ministerstwa Zdrowia, 
D. gminy. 

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

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

Zadanie 0. 
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. 
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. 



 

 

Podczas postępowania resuscytacyjnego muszą być rozważone potencjalnie 
odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia, (4H i 4T). Do 
analizowanych 4H, NIE należy: 

A. hipoksja, 
B. hipowolemia, 
C. hiperchlorhydria, 
D. hipotermia. 



 

 

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. 
Przy zaburzeniach przewodzenia bodźców w uchu prawym, spowodowanych 
np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w próbie Webera pacjent: 

A. będzie słyszał lepiej uchem lewym, 
B. będzie słyszał lepiej uchem prawym,  
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo, 
D.  nie będzie słyszał wcale. 

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

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

Zadanie 0. 
Stwierdzając w badaniu  fizykalnym  różnicę w tętnie na kończynach 
górnych, przy towarzyszącym silnym, rozdzierającym bólu w klatce  
piersiowej, najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem, jest: 

A. zawał mięśnia sercowego, 
B. ostre zapalenie osierdzia,  
C.  tętniak rozwarstwiający aorty, 
D.  zator tętnicy płucnej. 



 

 

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

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

Zadanie 0. 
Najbardziej  charakterystycznym, patologicznym objawem neurologicznym w 
okresie noworodkowym jest/są: 

A. mała ruchliwość, 
B. wiotkość mięśni,  
C.  brak odruchu ssania, 
D.  drgawki. 

Zadanie 0. 
W czasie akcji resuscytacyjnej prowadzonej przez dwie osoby, proporcja 
uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych u osoby dorosłej wynosi: 

A. 15 ucisków/5 wdechów, 
B. 10 ucisków/2 wdechy, 
C. 5 ucisków/1 wdech, 
D. 30 ucisków/2 wdechy. 

Zadanie 0. 
Termin spodziectwo, określa: 

A. nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn, 
B. obecność powiększonych gruczołów piersiowych u mężczyzn, 
C. niemożność odprowadzenia napletka, 
D. brak jąder w worku mosznowym. 

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

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

Zadanie 0. 



 

 

Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku: 
A. nacieku zapalnego płuc, 
B. guza płuc, 
C. marskości płuca, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Pacjentka lat 17 w wywiadzie podaje przyrost masy ciała, wypadanie włosów, 
zaparcia, ciągłe zmęczenie. Mimo wysokiej temperatury panującej na 
zewnątrz, przyszła ciepło ubrana. 
Opisane objawy są charakterystyczne dla: 

A. choroby Gravesa-Basedowa, 
B. utraty miesiączki, 
C. niedoczynności tarczycy, 
D. upośledzonej czynności trzustki. 

Zadanie 0. 
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi: 

A. 100-140 uderzeń/minutę, 
B. 110-160 uderzeń/minutę, 
C. 120-160 uderzeń/minutę, 
D. 140-180 uderzeń/minutę. 

Zadanie 0. 
Zaburzenia obwodowego układu nerwowego, neuronu ruchowego, powodują: 

A. niedowład lub porażenie spastyczne, 
B. niedowład lub porażenie wiotkie,  
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych, 
D.  drżenia zamiarowe. 

Zadanie 0. 
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest: 

A. atropina, 
B. desferal, 
C. nalokson, 
D. dimerkaprol. 

 
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. 
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła: 

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

Zadanie 0. 
W Teorii Betty Neuman trzeci etap procesu pielęgnowania NIE obejmuje: 

A. interwencji pielęgniarskich w kategorii prewencji, 
B. oceny czy wystąpiły pożądane zmiany, 
C. określenia celów i wyników pielęgnowania, 
D. rozpoznanie środowiska i gromadzenia danych. 

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. 
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie 
powinny być: 

A. trafne, 
B. rzetelne, 
C. czułe, 
D. nieznormalizowane. 

 
Zadanie 0. 



 

 

W Polsce, podwaliny do powstania pielęgniarstwa w opiece domowej, 
wprowadziła: 

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

 
Zadanie 0. 
Poziom rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych przejawia się w
 wartościach  jakie  te osoby dają jednostkom i społeczeństwu. Są to między 
innymi: 

A. bezinteresowna życzliwość, 
B. troska o drugiego człowieka w chwilach chorób, cierpień, 
C. optymizm życiowy, którym obdarzają podopiecznych, 
D. wysoki poziom kompetencji zawodowych. 

Zadanie 0. 
Co to jest UPS? 

A. oprogramowanie pozwalające na przesuwanie ikon na pulpicie za 
pomocą myszki, 

B. zapora systemu Windows, chroniąca komputer przed 
nieautoryzowanym użytkownikiem, 

C. program komputerowy powodujący zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej przez jednostkę centralną komputera, 

D. urządzenie zewnętrzne, dostarczające energii elektrycznej do 
komputera podczas krótkich przerw w zasilaniu sieci energetycznej. 

Zadanie 0. 
Spamowanie, to: 

A. wysyłanie dużej ilości korespondencji za pomocą poczty 
elektronicznej do jednego adresata, 

B. czytanie różnego rodzaju pism i reklam z elektronicznej skrzynki 
odbiorczej, 

C. wysyłanie dużej ilości korespondencji za pomocą poczty 
elektronicznej do wielu adresatów, 

D. próba doręczenia wiadomości elektronicznej do osoby, która nie 
chciała jej otrzymać i nie prosiła o jej dostarczenie. 

Zadanie 0. 
Stan hibernacji komputera to stan: 



 

 

A. wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku, 
B. wyłączenia komputera, po wcześniejszym zapisaniu całej zawartości 

pamięci RAM na dysku, 
C. zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni Celsjusza, 
D. zatrzymania pracy komputera na określony czas, celem obniżenia 

temperatury procesora. 
 
 


