
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 100412 GRUPA 1 
Zadanie 0. 
Podwaliny do współczesnego procesu pielęgnowania na podstawie własnych 
obserwacji wprowadziła: 

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

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

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

Zadanie 0. 
Na pierwszy etap procesu pielęgnowania - rozpoznawanie stanu pacjenta i 
środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem: 

A. gromadzenia danych, 
B. określenia zasobów ludzkich, rzeczowych, 
C. stawiania diagnozy pielęgniarskiej, 
D. analizowania i syntetyzowanie danych, 

Zadanie 0. 
Który z wymienionych zakresów działań zawodowych pielęgniarki NIE 
zawiera się w definicji pielęgnowania Virginii Henderson? 

A. umacnianie zdrowia, 
B. przywracanie zdrowia, 
C. wsparcie podczas umierania, 
D. asystowanie lekarzowi w jego pracy z chorym. 

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

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

 



 

 

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

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

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

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

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

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

zastosowaniu kinezyterapii. 

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

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

Zadanie 0. 
W hierarchii potrzeb, A. Maslow wyszczególnia następujące potrzeby: 

A. bezpieczeństwa, biologiczne, odżywiania, uznania, pracy, 
szacunku, wysokiej pozycji społecznej 

B. miłości, bezpieczeństwa, informacji, samorealizacji, nauki, pracy, 
C. biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji, 
D. biologiczne, bezpieczeństwa, miłości, samorealizacji, szacunku. 

 
Zadanie 0. 
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. 
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa: 

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

Zadanie 0. 
Niedostosowanie szerokości mankietu do obwodu ramienia pacjenta, podczas 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje uzyskanie: 

A. niezmienionych wartości ciśnienia, 
B. zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt 

szerokiego u osób bardzo szczupłych, 
C. zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt 

szerokiego u osób bardzo szczupłych, 
D. zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu 

standardowego u osób otyłych. 

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

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

Zadanie 0. 
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy: 

A. wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni, 
B. wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną, 
C. podawać tylko leków antyarytmicznych, beta-adrenolitycznych, 
D. stosować kardiowersji elektrycznej bez uprzedniego przygotowania. 

Zadanie 0. 
Koronarografia polega na obrazowaniu za pomocą promieni rentgenowskich 
po wybiórczym podaniu środka cieniującego: 

A. tylko dużych naczyń żylnych, 
B. zmiany w krążeniu płucnym, 
C. zarysu i wielkość serca, 
D. tętnic lub pomostów aortalnych. 

Zadanie 0. 
Próba Trendelenburga służy do oceny: 

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

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

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

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

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



 

 

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

Zadanie 0. 
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. 
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek: 

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

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

Zadanie 0. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Pacjentka 50-letnia, od 20 dni jest unieruchomiona z powodu przewlekłej 
zastoinowej niewydolności krążenia. Przy próbie pionizacji pojawia się ból w 
łydce, lekkie zasinienie kończyny oraz różnica w obwodach kończyn. U 
chorej należy podejrzewać: 

A. hipotonię ortostatyczną, 
B. zakrzepicę żył głębokich,  
C.  zmiany w układzie ruchowym, 
D.  rwę kulszową. 

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

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



 

 

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. 
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. 
U chorych leczonych onkologicznie z powodu raka płuca stosuje się 
ułożenie: 

A. na boku nie objętym nacieczeniem nowotworowym, 
B. na boku, w który znajduje się nacieczenie nowotworowe, 
C. na plecach, 
D. na brzuchu. 

Zadanie 0. 
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma: 

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

Zadanie 0. 
U chorych na POChP najlepiej rozpocząć tlenoterapię stosując "wąsy 
tlenowe" o przepływie: 

A. 1-2 l/min, 
B. 2-3 l/min, 
C. 3-4 l/min, 
D. 4-5 l/min. 

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

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

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. 
W umiarkowanym i zaawansowanym okresie choroby, chorzy z rozpoznana 
chorobą układu oddechowego powinni mieć stosowaną rehabilitację 
polegającą na: 

A. nauce oddychania przeponą, 
B. nauce wydechu przez zwężone usta,  
C. prawidłowe odpowiedzi A i B, 
D. żadna z powyższych. 

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. 
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. 
Do czynników podwyższających próg bólowy należą: 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u  
pacjenta z podejrzeniem  niedrożności jelit,  wymaga zastosowania pozycji: 

A. stojącej i leżącej na plecach, 
B. Fowlera i leżącej na brzuchu, 
C. na lewym boku i leżącej na plecach, 
D. Trendelenburga i leżącej na plecach. 

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. 
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może 
wystąpić u osoby: 

A. stosującej często ibuprofen, 



 

 

B. leczonej hipotensyjnie, 
C. stosującej paracetamol, 
D. stosującej leki przeciwcukrzycowe. 

 
 



 

 

Zadanie 0. 
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. 
Garbniki działają: 

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

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

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

Zadanie 0. 
Który zestaw produktów spożywczych należy zaproponować na drugie 
śniadanie osobie z kamicą żółciową w okresie remisji objawów? 

A. czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek, 
B. kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym, 
C. czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną, 
D. kromkę razowego chleba z masłem i mały kefir z 3% zawartością 

tłuszczu. 

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

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

 
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. 
Wymioty występujące kilka godzin po posiłku są charakterystyczne dla: 

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

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

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

Zadanie 0. 
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. 
Następujące objawy - poranne zmęczenie, niechęć do pracy i wysiłku, 
uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, pobolewania brzucha, wzdęcia, 
stolce papkowate, gąbczaste, cuchnące, niekiedy biegunkowe, stany 
podgorączkowe, objawy alergiczne są charakterystyczne dla: 

A. owsicy, 
B. włośnicy, 
C. glistnicy, 
D. lambliozy. 

 
Zadanie 0. 
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji: 



 

 

A. na wznak, 
B. kolankowo-łokciowej,  

     C. Trendelenburga, 
     D. Fowlera. 

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

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

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

A. pieczywo jasne, czerstwe, 
B. mleko,  

     C. olej z oliwek, 
     D. chude ryby. 

Zadanie 0. 
Do najważniejszych działań pielęgniarskich u pcjenta 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. 
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez: 

A. 1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej, 
B. kilka godzin pozostawać w pozycji leżącej, najlepiej do rana dnia 

następnego, 
C. do 2 godzin pozostawać w pozycji siedzącej, po których może 

przyjąć dopiero pozycję leżącą, 
D. do 1 godziny pozostawać w pozycji siedzącej ze spuszczonymi 

nogami. 

Zadanie 0. 
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:  

A. nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego, 
B. nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego, 
C. w  nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna, hamujący 
wytwarzanie erytrocytów w szpiku,  
D. prawidlowe odpowiedzi A i B. 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w 
diecie: 

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

 



 

 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 



 

 

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. 
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany jest: 

A. niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
B. średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
C. dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
D. brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta. 

Zadanie 0. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

     D. kolki nerkowej. 

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. 
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać: 

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

Zadanie 0. 
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią glikemię 
w ciągu ostatnich: 

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

 
Zadanie 0. 



 

 

Powiększenie rąk i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy, 
obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała to obraz kliniczny: 

A. zespołu lub choroby Cushinga, 
B. obrzęku śluzowatego w przebiegu niedoczynności tarczycy,  

     C. akromegalii, 
     D. otyłości. 

Zadanie 0. 
Glukagonu NIE należy stosować w przypadku śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

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

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

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

     D. podawania leków p/tarczycowych. 

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

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

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

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

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



 

 

Zadanie 0. 
Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem: 

A. somatotropiny, 
B. wazopresyny, 
C. aldosteronu, 
D. folikulotropiny. 

Zadanie 0. 
Do objawów hipoglikemii NIE należy: 

A. głód, drżenie, osłabienie, 
B. podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy, 
C. nadmierne pragnienie, 
D. kołatanie, szybkie bicie serca. 

Zadanie 0. 
Obrzęk śluzowaty występuje w:  

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

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. 
Wysiłek fizyczny w cukrzycy typu II jest jedną z podstawowych metod 
leczenia mającą na celu: 

A. zmniejszenie masy ciała i oporności tkanek obwodowych na 
insulinę, 

B. zwiększenie produkcji insuliny przez komórki beta wysp 
Langerhansa, 

C. doraźne obniżenie poziomu glikemii, 
D. zwiększenie masy mięśniowej i poprawę wydolności fizycznej 

chorego. 

Zadanie 0. 



 

 

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

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

Zadanie 0. 
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. 
Analogi szybkodziałającej insuliny ludzkiej:  

A. wstrzykuje się 30 minut przed posiłkiem, 
B. wstrzykuje się chwilę przed rozpoczęciem posiłku,  
C. wstrzykuje się zaraz po zakończeniu posiłku, 
D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 

Zadanie 0. 
Test hydrokortyzonowy stosowany jest w celu oceny:  

A. rezerwy szpikowej i marginalizacji granulocytów, 
B. wchłaniania witaminy B12 z moczem, 
C. wysycenia transferyny żelazem, 
D. hemolizy w zakwaszonym glicerolu. 

 
 
 
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. 
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. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

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. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

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

 
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. 
Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru witaminy B12: 

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

fizjologiczną adaptację organizmu. 

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

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

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. 
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. 
Opiekując się pacjentką leczoną chemioterapeutykami w okresie 
intensywnego wypadania włosów, należy: 

A. wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej, 
B. zaproponować noszenie chusteczki lub peruki, 
C. poinformować chorą  o przejściowym charakterze dolegliwości, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
Pacjent z rozpoznaniem niedokrwistości z niedoboru żelaza ma zalecone 
przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów żelaza. 
Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie: 

A. magnezu, 
B. kwasu acetylosalicylowego,  
C. kwasu acetylocholinowego, 
D. kwasu askorbinowego. 

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

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

Zadanie 0. 



 

 

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. 
Postępowanie niefarmakologiczne w dnie moczanowej NIE obejmuje zaleceń 
dotyczących: 

A. zwiększenia wysiłku fizycznego, 
B. stosowania diety ubogo purynowej, 
C. unikania spożywania piwa i tytoniu, 
D. redukcji masy ciała u osób otyłych. 
 

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. 
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. 
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e: 

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem, 
B. silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu, 
C. dreszcze i gorączka, 
D. nudności i wymioty. 

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. 
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. 
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. 
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: 

A. czynnika RF i CRP, 
B. radiologiczne, 
C. biochemiczne, 
D. skriningowe. 

 
Zadanie 0. 
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:  
          A. uzyskanie materiału do badania, 

B. usunięcie płynu, 
C. podanie leku, 
D. wszystkie wymienione. 

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



 

 

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

Zadanie 0. 
W chorobie posurowiczej charakterystyczna jest: 

A. na skórze silnie swędząca, pokrzywkowata, odro- lub szkarlatyno- 
podobna osutka, gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle 
brzucha, 

B. gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle brzucha, 
C. złe samopoczucie, duszność i bóle brzucha, 
D. silnie swędząca, pokrzywkowata, odro- lub szkarlatynopodobna 

osutka. 
 
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. 
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem skóry 
NIE należy zalecać: 

A. noszenia luźnych, bawełnianych ubrań, 
B. przebywania w pomieszczeniach, w których temperatura oscyluje w 

granicach 20ºC, 
C. wycierania skóry szorstkim ręcznikiem, 
D. stosowania emolientów nawilżających skórę, 



 

 

Zadanie 0. 
Alergią typu opóźnionego jest: 

A. pokrzywka ostra, 
B. wstrząs anafilaktyczny, 
C. wyprysk zawodowy, 
D. obrzęk naczynioruchowy Quinckego. 

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. 
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. 
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. 
Jakie zmiany w przewodzie pokarmowym są charakterystyczne u osoby w 
wieku podeszłym? 

A. wzmożenie produkcji soków trawiennych, 
B. obniżona kwaśność soku żołądkowego, 
C. zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego, 
D. rozrost błony śluzowej i włókien mięśniowych przewodu 

pokarmowego. 
 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
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. 



 

 

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

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

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

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

D. dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc w 
przezwyciężaniu obciążeń psychicznych, stwarzanie możliwości 
utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej, 

 
 



 

 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
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. 
Który z niżej podanych sposobów podejścia do pracy wyrażający się w 
nadmiernym zaangażowaniu w nią, sprzyja rozwojowi zespołu wypalenia 
zawodowego? 

A. pracownicy, którzy w nadmierny sposób poświęcają się pracy, nie 
przywiązując należytej wagi do odpoczynku, 

B. osoby, dla których zaangażowanie w pracę stanowi substytut 
niezadowalającego życia osobistego, 

C. osoby  przepracowane które wyrobiły w sobie przekonanie, że  są 
jedynymi kompetentnymi i niezastąpionymi,  

    D. wszystkie wymienione wyżej. 
 
Zadanie 0. 
Aktywne słuchanie polega na używaniu sformułowania: 

A. nigdy mnie nie słuchasz, 
B. "czy dobrze rozumiem, że...", 
C. proszę mi nie przerywać, 



 

 

D. zawsze podnosisz głos podczas rozmowy. 

Zadanie 0. 
W edukacji zdrowotnej edukator NIE może się obejść bez zasady: 

A. świadomej aktywności, 
B. poglądowości, 
C. związku teorii z praktyką, 
D. systematyczności i stopniowania trudności. 

Zadanie 0. 
Celem stosowania tej metody w nauczaniu jest wypracowanie jak 
największej ilości twórczych i niekonwencjonalnych rozwiązań w jak 
najkrótszym czasie. Opis ten charakteryzuje: 

A. pogadankę, 
B. instruktaż,  

     C. metodę przypadków, 
     D. burzę mózgów. 

Zadanie 0. 
Klasyczny model opieki szpitalnej jest nastawiony na: 

A. zapewnienie opieki osobom przebywającym w placówce 
zamkniętej, 

B. leczenie ostrych stanów choroby,  
C. rehabilitację i usprawnianie pacjentów, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 0. 
Socjomedyczne wskaźniki zdrowia są miarami stanu zdrowia jednostki 
określającymi: 

A. stan zdrowia jednostki warunkowany pełnionymi rolami społecznymi, 
B. wpływ choroby na funkcjonowanie społeczne jednostki i pełnienie ról 

społecznych, 
C. ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z sytuacji  

społecznej (wykształcenie, zawód, sytuacja ekonomiczna), 
D. choroby specyficzne dla  pewnej kategorii osób charakteryzujących się 

podobnym rodzajem aktywności społecznej. 
 
 
 
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. 
Odpowiedzialność zawodową za postępowanie nieetyczne ponoszą 
pielęgniarki i położne przed: 

A. Sądem Pracy, 
B. Sądem Powszechnym, 
C. organami samorządu pielęgniarek i położnych, 
D. kierownictwem zakładu. 

Zadanie 0. 
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako 
indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do: 

A. posiadania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia, 

B. posiadania prawa wykonywania zawodu, 
C. uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
D. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

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. 
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie: 

A. struktury, 
B. kryteriów, 
C. wyniku, 



 

 

D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

Zadanie 0. 
Analizę kosztów i efektów przeprowadza się w dwóch przypadkach: 

A. kiedy nowa metoda postępowania jest skuteczniejsza, ale zarazem 
mniej skuteczna od innej metody, kiedy nowa metoda postępowania 
jest w niewielkim stopniu mniej skuteczna, ale tańsza (efektywna 
zdrowotnie), 

B. kiedy stara metoda postępowania jest droższa, ale skuteczniejsza od 
innej metody, kiedy jednocześnie stara metoda postępowania jest mniej 
skuteczna, ale tańsza (efektywna kosztowo), 

C. kiedy nowa metoda postępowania jest droższa, ale skuteczniejsza od 
innej metody, kiedy nowa metoda postępowania jest mniej skuteczna, 
ale tańsza (efektywna kosztowo). Koszty wyrażone są w nakładach 
pieniężnych, 

D. kiedy nowa metoda postępowania jest tańsza, ale skuteczniejsza od 
innej metody, kiedy nowa metoda postępowania jest więcej skuteczna, 
ale tańsza (efektywna kosztowo). 

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

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

Zadanie 0. 
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. 
Gmina, przeznaczając środki finansowe na realizacje zadań z zakresu opieki 
społecznej, podejmuje decyzje z tego zakresu: 

A. po uprzednim uzgodnieniu z powiatem i Ministerstwem 
Finansów, 

B. samodzielnie jako zadanie własne gminy, 
C. samodzielnie jako zadanie zlecone gminie przez powiat, 



 

 

D. samodzielnie jako zadanie własne gminy po uprzednim 
uzgodnieniu z Wojewodą. 

Zadanie 0. 
Zwiększone stężenie PSA w surowicy krwi (powyżej 10 ng/ml), stwierdza się 
w: 

A. zawale mięśnia sercowego, 
B. raku gruczołu krokowego, 
C. ostrej niedokrwistości, 
D. nadczynności tarczycy. 

Zadanie 0. 
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o: 

A. optymalnej masie ciała, 
B. nadwadze, 
C. otyłości, 
D. otyłości chorobliwej. 

Zadanie 0. 
W badaniu fizykalnym skóry zwrócono uwagę na zmianę skórną 
zlokalizowaną w obrębie powieki górnej, o płaskiej powierzchni, uniesioną 
ponad powierzchnię skóry, o średnicy powyżej 0,5 cm. 
Wyżej opisana zmiana to: 

A. grudka, 
B. płytka,  

     C. guzek, 
     D. bąbel. 

Zadanie 0. 
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o: 

A. 5 uderzeń na minutę, 
B. 10 uderzeń na minutę,  
C. 15 uderzeń na minutę,  
D. 20 uderzeń na minutę. 

Zadanie 0. 
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami ze strony 
układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych czynności jest 
następująca: 

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



 

 

Zadanie 0. 
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 przewlekłych chorobach płuc, przebiegających z hipoksją, paznokcie są: 

A. pokryte dołkami, 
B. naznaczone białymi przebarwieniami,  

     C. zaokrąglone i wypukłe, 
     D. łamliwe i kruche. 

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 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. 
Stłumiony, krótki odgłos opukowy klatki piersiowej jest charakterystyczny 
dla: 

A. rozedmy, 
B. znacznego wysięku w opłucnej,  

     C. odmy opłucnowej, 
     D. zdrowego płuca. 

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. utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),  
C. szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg, 

     D. naprzemiennych biegunek i zaparć. 

Zadanie 0. 
W stawie kolanowym fizjologicznie można wykonać następujące ruchy: 

A. zginania i prostowania, 
B. pronacji i supinacji, 
C. odwodzenia i przywodzenia, 
D. rotacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

Zadanie 0. 
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc: 

A. pacjent oddycha przez otwarte usta, 
B. w jednym położeniu słuchawki osłuchujemy wdech i wydech, 
C. osłuchujemy najpierw lewą, potem prawą stronę klatki piersiowej, 
D. pacjent wykonuje pogłębione oddechy. 

Zadanie 0. 
W ocenie rozwoju cech płciowych u chłopców należy wziąć pod uwagę 
stopień rozwoju owłosienia łonowego oraz genitaliów. Typowymi cechami 
dla II fazy rozwoju wg skali Tannera są: 

A. rozpoczęcie procesu pigmentacji w obrębie włosów łonowych oraz 
zwiększenie długości i obwodu prącia, 

B. rozpoczęcie procesu wzrastania włosów, powiększenie moszny i 
zaczerwienienie skóry moszny, 

C. pojawienie się owłosienia typu meszek, genitalia nie powiększają 
się, 

D. owłosienie łonowe jak u osoby dorosłej, powiększenie długości i 
obwodu prącia oraz moszny. 

 



 

 

Zadanie 0. 
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną? 

A. w czwartej przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej, 
B. gdziekolwiek w okolicy serca, 
C. w drugiej przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka, 
D. w drugiej przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka. 

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

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

     D. zaczerwienienie nad żyłą. 

Zadanie 0. 
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy: 

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

Zadanie 0. 
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić: 

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

Zadanie 0. 
Po stwierdzeniu zatrzymania oddechu u ofiary tonięcia, jako pierwszą 
czynność należy wykonać: 

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

 
Zadanie 0. 
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe: 

A. jest prawidłowe, 
B. jest wzmożone,  

     C. jest zmniejszone, 



 

 

     D. zanika. 
 
Zadanie 0. 
Sprawując opiekę nad dorosłym chorym gorączkującym, pielęgniarka  
prowadząca bilans  płynów, musi uwzględnić niewidzialne parowanie, które 
zwiększa się przy wzroście temperatury o 1° Celsjusza i wynosi: 

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

Zadanie 0. 
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy: 

A. osoba, 
     B. pielęgniarka,  
     C. środowisko, 
     D. system. 

Zadanie 0. 
Do czterech  czołowych,  uznawanych za nadrzędne, pojęć pielęgniarstwa 
oprócz osoba/człowiek należą jeszcze: 

A. zdrowie, środowisko, pielęgniarstwo, 
B. choroba, środowisko, pielęgniarstwo,  

     C. zdrowie, adaptacja, środowisko, 
     D. zdrowie, choroba, środowisko. 

Zadanie 0. 
W czasie prezentacji ustnej wyników badań pilotażowych NIE należy 
koncentrować się na: 

A. własnej osobie, 
B. czasie prezentacji, 
C. sile wypowiedzi, 
D. modulacji głosu. 

 
 
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. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w 
sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, pielęgniarka nieposiadająca tytułu 
specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa,  może  wykonywać  
następujące czynności, Z WYJĄTKIEM: 

A. stosowania tlenoterapii, 
B. zakładania zgłębnika do żołądka i odbarczania treści, 
C. płukania pęcherza, 
D. wykonywania zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna. 

Zadanie 0. 
Paternalistyczny model opieki przejawia się w: 

A. ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na celu 
jego dobro, 

B. szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,  
     C. traktowaniu pacjenta jako partnera relacji, 
     D. żadne z powyższych. 

Zadanie 0. 
Mediana to: 

A. średnia geometryczna, 
B. średnia harmoniczna, 
C. wartość środkowa, 
D. wartość najbardziej istotna. 

Zadanie 0. 
Co to jest USB? 

A. Universal Serial Bus to typ gniazdka służący do podłączenia 
monitora, 

B. Uniwersalny System Bazy to znany program do obsługi relacyjnych 
baz danych, 

C. Universal Serial Bus jest uniwersalnym interfejsem do podłączenia 
do komputera urządzeń zewnętrznych typu drukarka, skaner, 
kamera cyfrowa, 

D. Uniwersalny System Bezpieczeństwa jest to program do ochrony 
komputera przed dostępem niepowołanych osób z sieci Internet. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli: 



 

 

A. liczba elementów wybranych do próby jest dostatecznie mała, 
B. elementy wybrane do próby mają dostatecznie wysoki współczynnik 

reprezentatywności, 
C. elementy populacji są wybierane w sposób losowy, a próba jest 

dostatecznie liczna, 
D. elementy populacji są wybierane w ściśle określonym porządku, a 

próba jest dostatecznie liczna. 


