
 

 

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE 
TEST NR 300412 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. 
Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 14 
fundamentalnych potrzeb, jeśli on sam nie ma ku temu odpowiedniej siły, woli 
lub wiedzy - to rola pielęgniarki według teorii: 

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

Zadanie 0. 
Główną rolę w tworzeniu w 1911 r. w Krakowie pierwszej szkoły 
nowoczesnego pielęgnowania odegrały: 

A. Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier, 
B. Maria Epstein, Anna Rydlówna, 
C. Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska, 
D. Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska. 

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

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

Zadanie 0. 
Do roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka według modelu 
adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola: 

A. matki, 
B. wychowawcza, 
C. opiekuńcza, 



 

 

D. terapeutyczna. 
 
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. 
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. 
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. 
Długość i jakość życia osób przewlekle chorych zależy od: 

A. dostępności do dobrej jakości świadczeń leczniczych i 
pielęgniarskich, 

B. dostępności do dobrej jakości świadczeń rehabilitacyjnych i 
opiekuńczych, 

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

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 
Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca 
należy: 



 

 

A. przebyty udar krwotoczny mózgu, 
B. aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,  
C. niekontrolowane nadciśnienie, 
D. czynna nisza wrzodowa. 



 

 

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. 
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. 
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. 
Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującego do każdej z 
tętnic wieńcowych, to: 

A. echokardiografia, 
B. scyntygrafia serca,  
C. koronarografia, 
D. angioplastyka. 

 



 

 

Zadanie 0. 
Próba Trendelenburga służy do oceny: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 0. 
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. 
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. 
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. 
U osób powyżej 18 r.ż.,  które  nie przyjmują leków hipotensyjnych, 
optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to: 

A. ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg, 
B. ciśnienie skurczowe 120-129 mmHg, rozkurczowe 80-84 mmHg, 
C. ciśnienie skurczowe 130-139 mmHg, rozkurczowe 85-89 mmHg, 
D. ciśnienie skurczowe 140-149 mmHg, rozkurczowe 90-95 mmHg. 
 

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

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



 

 

Zadanie 0. 
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia mięśnia 
sercowego, są: 

A. wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A, 
B. gorączka  reumatyczna, zespół SARS, naświetlania śródpiersia, 
C. reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o charakterze 

autoimmunologicznym, naświetlania śródpiersia, 
D. reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A, zespół SARS. 

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

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

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. 
We wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca, największe 
znaczenie posiada oznaczenie: 

A. troponiny sercowej, 
B. dehydrogenazy mleczanowej, 
C. aminotransferazy asparaginowej, 
D. aminotransferazy alaninowej. 

 
 
 
Zadanie 0. 
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z 
WYJĄTKIEM: 

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

Zadanie 0. 



 

 

Samolot jest niezalecanym środkiem lokomocji dla pacjentów z POCHP, 
ponieważ: 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Brachyterapia jest to wprowadzenie do zajętego chorobowo odcinka oskrzela: 

A. wewnątrz oskrzelowego stentu, 
B. izotopu promieniotwórczego, 
C. platyny, 
D. substancji z grupy porfiryn. 

Zadanie 0. 
Objawami klinicznymi astmy są wszystkie wymienione, Z WYJĄTKIEM:  

A. ortopnoe, 
B. duszności wdechowej,  
C. męczącego suchego kaszlu, 
D. przedłużonego wydechu. 
 

 
 
 
Zadanie 0. 
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na: 

A. podskórnym podaniu tuberkuliny, 
B. śródskórnym podaniu tuberkuliny, 
C. podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23, 
D. wykonaniu wstrzyknięcia śródskórnego z tuberkuliną na prawym lub 

lewym przedramieniu. 

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. 
W celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze posiadać 
przy sobie lek: 

A. rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko, 
B. rozszerzający oskrzela, działający przez dłuży czas, żeby zapobiec 

kolejnym zaostrzeniom choroby, 
C. działający silnie przeciwzapalnie, miejscowo w obrębie płuc, 
D. zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. 

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. 
Zwykle początek gruźlicy pierwotnej, czyli gruźlicy po zakażeniu osoby 
niemającej dotąd kontaktu z prątkami, jest: 

A. gwałtowny, z wysoką gorączką, zlewnymi potami, 
B. ciężki, chorzy skarżą się na silny ból głowy, nudności i wymioty, 
C. bez- lub skąpoobjawowy, a występujące objawy choroby nie są 

specyficzne i mogą symulować grypę, 
D. niepokojący, symptomem wywołującym lęk u chorego jest 

pojawiające się kwrioplucie. 



 

 

Zadanie 0. 
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to: 

A. napadowa duszność, głównie wydechowa, świszczący oddech, 
kaszel, 

B. duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel, 
C. duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka, 
D. kaszel z odksztuszaniem, krwioplucie, przyspieszony oddech. 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
Przy doustnym leczeniu przeciwzakrzepowym zatorowości płucnej INR 
(Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International 
Normalization Ratio) powinien wynosić: 

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

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

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

 
 
Zadanie 0. 
Oddech pogłębiony, tzw. oddech Kussmaula występuje m.in.: 



 

 

A. po zażyciu leków narkotycznych, 
B. w kwasicy metabolicznej, 
C. po udarze mózgu, 
D. jako objaw encefalopatii metabolicznej. 

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

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

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. 
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. 
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie: 

A. zakażenie wirusem HCV ujawnia się często na etapie przewlekłego 
zapalenia wątroby lub marskości wątroby, 

B. w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C stosuje się 
interferon alfa, 

C. zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby, 
D. przetrwanie antygenemii HBs ponad 6 miesięcy wskazuje na 

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



 

 

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

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

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

Zadanie 0. 
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest: 

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

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. 
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. 
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. 
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest: 

A. natychmiastowe podanie antybiotyków bez określania antybiogramu, 
B. natychmiastowe podanie antybiotyków po określeniu antybiogramu, 
C. zastosowanie środków zapierających, 
D. wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych. 

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

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

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

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

 
 
Zadanie 0. 
Przy monitorowaniu dobowego bilansu płynów NIE należy uwzględniać: 

A. płynów podanych i.v., 
B. preparatów krwi i osocza, 
C. żywienia pozajelitowego, 



 

 

D. płynów podanych per os. 

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

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

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

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

 
 
Zadanie 0. 
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. 
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. 
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest 
niedoborem: 

A. żelaza, 
B. wapnia, 
C. fosforu, 
D. potasu. 

Zadanie 0. 
Czynnikami, które NIE podlegają modyfikacji w przewlekłej niewydolności 
nerek, to: 

A. niedokrwistość, hiperlipidemia, 
B. niskie wyjściowe GFR, starszy wiek, 
C. nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, 
D. niskie stężenie albuminy, hiperglikemia. 

 
 
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. 
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. 
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać: 

A. wzmożoną potliwość, 
B. drętwienie rąk, 
C. wilczy głód, 
D. wzmożone pragnienie. 

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. 
Glukagonu NIE należy stosować w przypadku śpiączki hipoglikemicznej 
wywołanej: 

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

 
 
 
 
Zadanie 0. 
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania dużej ilości 
moczu i wzmożonego pragnienia oraz glikemii powyżej 11,1 mmol/l jest 
podstawą do: 

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



 

 

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

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

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

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

Zadanie 0. 
Insulina Mixtard 30: 

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

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

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

Zadanie 0. 
W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać: 

A.  schłodzoną probówkę na skrzep, jak najszybciej pobrać krew i 
dostarczyć próbkę do laboratorium, 

B.  probówkę na skrzep, po pobraniu próbki krwi umieścić ją w wodzie 
z lodem, dostarczyć do laboratorium, 

C.  schłodzoną probówkę zawierającą EDTA, po pobraniu próbki krwi 
umieścić ją w wodzie z lodem, jak 
najszybciej dostarczyć do laboratorium, 

D.  probówkę zawierającą EDTA, pobrać krew, następnie umieścić w 
cieplarce, po ogrzaniu dostarczyć do laboratorium. 

Zadanie 0. 
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową: 

A. przyspiesza czas wchłaniania insuliny, 
B. zwalnia czas wchłaniania insuliny, 
C. powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia, 
D. powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia. 

Zadanie 0. 
Które z zachowań NIE jest charakterystyczne dla pacjenta z nadczynnością 
tarczycy? 

A. osłabienie i zmęczenie, 
B. spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach, 
C. nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość, 
D. drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów. 



 

 

 
Zadanie 0. 
Zespół chorobowy wywołany zwiększonym wytwarzaniem aldosteronu z 
jednoczesnym zahamowaniem aktywności reninowej osocza, to: 

A. zespół Cushinga, 
B. zespół Conna, 
C. choroba Addisona, 
D. akromegalia. 

Zadanie 0. 
W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy 
uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to: 

A. zaburzenia akomodacji oka, 
B. zaburzenia widzenia barwnego,  
C. ubytki w polu widzenia, 
D. dalekowzroczność. 

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. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

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

Zadanie 0. 
Witamina B12 zawarta jest w:  

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

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 działań niepożądanych, natychmiastowych, związanych z podawaniem 
cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM: 

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

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

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

Zadanie 0. 
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. 



 

 

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. 
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. 
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. 
Koncentrat krwinek czerwonych musi być przechowywany w temperaturze: 

A. od -5░C do -1░C, 
B. od 0░C do +1░C,  
C. od + 2░C do + 6░C, 
D. do 10░C. 

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

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

 
Zadanie 0. 
Mianem odczynu białaczkowego określa się: 

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



 

 

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

Zadanie 0. 
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. 
Celem działań pielęgniarki w opiece nad chorą z rozpoznaną ostrą białaczką 
szpikową jest: 

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

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

Zadanie 0. 
Bladość skóry i śluzówek, osłabienie, skłonności do omdleń, bicie serca, 
zawroty i bóle głowy, szum w uszach, łatwe męczenie się - są bardzo 
charakterystyczne dla: 

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

Zadanie 0. 
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. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,  



 

 

C.  choroby zwyrodnieniowej stawów, 
D.  osteoporozy. 

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

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

Zadanie 0. 
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej: 

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

Zadanie 0. 
Osteofity to: 

A. wyrośla kostne, 
B. owrzodzenia występujące wokół stawów, 
C. alergiczne odczyny skórne, 
D. stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów. 

 
 
Zadanie 0. 
Do deformacji ręki reumatoidalnej NIE zaliczamy deformacji typu: 

A. "palce butonierkowate", 
B. "łabędzia szyja", 
C. "palec młotowaty", 
C. "ręka mechanika", 

 



 

 

Zadanie 0. 
Skala Lovetta ocenia siłę: 

A. mięśni, 
B. chrząstki, 
C. ścięgien, 
D. prawidłowa odpowiedź A i B. 

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

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

Zadanie 0. 
Do czynników modyfikowalnych wywołujących podagrę NIE należy: 

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

Zadanie 0. 
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się i 
określa na podstawie pomiaru gęstości mineralnej kości, kiedy T-score jest: 

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

 
Zadanie 0. 
W jakiej pozycji należy ułożyć chorego do punkcji stawu kolanowego? 

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

kolanowym, 



 

 

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

D.  siedzącej na krześle z oparciem z lekkim odchyleniem tułowia ku 
tyłowi. 

Zadanie 0. 
Do szybko i krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE należy: 

A. salbutamol, 
B. fenoterol, 
C. salmeterol, 
D. terbutalina. 

Zadanie 0. 
Próbka krwi na oznaczenie histaminy powinna być transportowana do 
laboratorium: 

A. do 60 minut w pojemniku transportowym z lodem, 
B. do 2 h w pojemniku transportowym ogrzanym,  
C. do 3 h w pojemniku transportowym ciśnieniowym, 
D. do 4 h tylko w pojemniku transportowym. 

Zadanie 0. 
Objawy w chorobie posurowiczej występują: 

A. natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny, 
B. po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny, 
C. po dobie od podania surowicy lub penicyliny, 
D. po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny. 

Zadanie 0. 
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej: 

A. twarz, wargi, błony śluzowe jamy ustnej, gardła, krtani, części 
odsiebne kończyn, narządy płciowe, 

B. klatkę piersiową i kończyny górne, 
C. klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe, 
D. brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą. 

 
Zadanie 0. 
Z wykwitów pierwotnych powstaje: 

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



 

 

Zadanie 0. 
Alergią typu opóźnionego jest: 

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

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. 
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, 

C. wyłącznie narzędzia ostre powinny być traktowane jako źródło 
patogenów. 

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

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

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

trachomatis, 
D. próbkę krwi na PCR oraz posiew. 
 



 

 

Zadanie 0. 
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. 
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. 
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. 
Utrata masy i siły mięśniowej powstająca w procesie starzenia, potęgowana
  przez  zmniejszenie aktywności fizycznej i współistniejące choroby, to: 



 

 

A. kserostomia, 
B. fizjoskleroza, 
C. sarkopenia, 
D. polipragmazja. 

 
Zadanie 0. 
Które z wymienionych poniżej leków, w połączeniu z doustnymi lekami  
hipoglikemizującymi, szczególnie pochodnymi sulfonylomocznika,  
wyzwalają potencjalnie silniejszy efekt hipoglikemizujący u osób starszych? 

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

Zadanie 0. 
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. 
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. 
Starczą dalekowzroczność, określa się jako: 

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

Zadanie 0. 
Postawa pacjenta wobec starości charakteryzująca się brakiem zaufania do 
otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym patrzeniem na 
starość, to wg Bromleya postawa: 

A. aktywna, 



 

 

B. bierna, 
C. wyczekująca, obronna, 
D. agresywna. 

 
Zadanie 0. 
Rodzaj konfliktu, który wyraża się negatywnym stosunkiem do ludzi, z 
którymi znaleźliśmy się w sytuacji konfliktu i towarzyszą  mu  silne  
negatywne  emocje,  niezrozumiałe stereotypowe spostrzeganie ludzi, z 
którymi się zgadzamy to konflikt: 

A. relacji, 
B. danych, 
C. wartości, 
D. interesów. 

Zadanie 0. 
Herbert Fensterheim to: 

A. autorytet w sferze negocjacji, 
B. autor koncepcji analizy transakcyjnej,  
C. jeden z pionierów treningu asertywności, 
D. twórca psychoanalizy. 

Zadanie 0. 
Wybór formy organizacyjnej w edukacji zdrowotnej, zależy od: 

A. celów, wieku, liczby osób, miejsca i czasu, 
B. sugestii osób związanych zawodowo z edukatorem, 
C. oddziaływania  społecznego, mającego  na celu internalizowanie, 
D. propozycji grupy poddawanej edukacji. 

 
Zadanie 0. 
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie: 

A. mobilizacji pacjenta do czytania przekazywanych mu ulotek 
traktujących o zdrowiu, 

B. wyuczenia samoobserwacji, 
C. umacniania w pozytywnym nastawieniu do procesu zdrowienia, 
D. pożądanych zmian w zachowaniu człowieka chorego i zdrowego. 

 
Zadanie 0. 
Rodzaj konfliktu, który wyraża się negatywnym stosunkiem do ludzi, z 
którymi znaleźliśmy się w sytuacji konfliktu i towarzyszą mu silne  
negatywne emocje, niezrozumiałe stereotypowe spostrzeganie ludzi, z 
którymi się zgadzamy to konflikt: 

A. relacji, 



 

 

B. danych, 
C. wartości, 
D. interesów. 

Zadanie 0. 
Herbert Fensterheim to: 

A. autorytet w sferze negocjacji, 
B. autor koncepcji analizy transakcyjnej,  
C. jeden z pionierów treningu asertywności, 
D. twórca psychoanalizy. 

Zadanie 0. 
Wybór formy organizacyjnej w edukacji zdrowotnej, zależy od: 

A. celów, wieku, liczby osób, miejsca i czasu, 
B. sugestii osób związanych zawodowo z edukatorem, 
C. oddziaływania  społecznego, mającego na celu internalizowanie, 
D. propozycji grupy poddawanej edukacji. 

Zadanie 0. 
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie: 

A. mobilizacji pacjenta do czytania przekazywanych mu ulotek 
traktujących o zdrowiu, 

B. wyuczenia samoobserwacji, 
C. umacniania w pozytywnym nastawieniu do procesu zdrowienia, 
D. pożądanych zmian w zachowaniu człowieka chorego i zdrowego. 

 
 
Zadanie 0. 
Wsparcie społeczne jest to: 

A.  wszelkiego rodzaju dostępna pomoc płynąca z powiązań człowieka 
z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami, 

B.  pomoc udzielana ludziom ze strony instytucji społecznych, 
C.  pomoc w przystosowaniu do życia społecznego i wywiązywania się 

z ról społecznych osób niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie, 
D.  wspieranie rozwoju stowarzyszeń oraz grup samopomocowych  oraz 

ich uczestnictwa w życiu społecznym. 

Zadanie 0. 
Czym różni się grupa pierwotna od grupy wtórnej? 

A. rodzajem więzi społecznej, 
B. rodzajem roli społecznej, 
C. procesem socjalizacji, 



 

 

D. stosunkami społecznymi. 

Zadanie 0. 
Pielęgniarka, położna jest zwolniona z obowiązku zachowania w tajemnicy 
informacji związanych z pacjentem, w przypadku: 

A.  śmierci pacjenta, 
B.  zgody rodziny, 
C. gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla 

życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, 
D. we wszystkich wymienionych przypadkach. 

Zadanie 0. 
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma: 

A. osoba upoważniona przez pacjenta za życia, 
B. przedstawiciel ustawowy pacjenta,  
C. opiekun faktyczny pacjenta, 
D. wszyscy wymienieni. 

 
Zadanie 0. 
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to: 

A. licencja dla zakładów opieki zdrowotnej, posiadanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia uzyskiwana 
po spełnieniu określonych wymagań, 

B. zewnętrzny proces oceny zakładów opieki zdrowotnej, dobrowolnie 
poddających się takiej ocenie, który polega na ustalaniu stopnia 
zgodności z wcześniej znanymi standardami, 

C. określone wymagania stawiane jednostko opieki zdrowotnej, 
D. podejmowanie działań w przypadkach ocen negatywnych, 

otrzymanych od ankietowanych pacjentów. 

Zadanie 0. 
Który z etapów racjonalnego procesu rozwiązywania problemów wymaga 
podjęcia decyzji? 

A. zbadanie sytuacji, 
B. opracowanie wariantów, 
C. ocena wariantów i wybór najlepszego, 
D. wdrożenie działań i ich ocena. 

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. 
Wykres Ishikawy: 

A. pozwala na znalezienie przyczyn wad, 
B. jest narzędziem kontroli usług medycznych, 
C. jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle, 
D. jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem. 

 
Zadanie 0. 
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza: 

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

B.  proces mający na celu poprawę stanu  zdrowia społeczeństwa, 
C.  system kształcenia jednostek i społeczeństwa w zakresie utrzymania 

pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej, 
D.  działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na celu 

poprawę lub utrzymanie pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i 
społecznej. 

Zadanie 0. 
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają: 

A. ochrona zdrowia, 
B. styl życia, 
C. środowisko fizyczne i społeczne, 
D. czynniki genetyczne. 

Zadanie 0. 
Palenie tytoniu, siedzący tryb życia, otyłość, zbyt duże napięcie psychiczne 
zalicza się do mierników zdrowia: 

A. negatywnych, 
B. pozytywnych, 
C. narażenia (ryzyka), 
D. odpowiedzi A i C prawidłowe. 

Zadanie 0. 
Badając orientację allopsychiczną oceniamy wiedzę pacjenta dotyczącą: 

A. tożsamości własnej osoby, 



 

 

B. emocji towarzyszących badaniu,  
C. miejsca, czasu i przestrzeni badania, 
D. zaburzeń spostrzegania. 

Zadanie 0. 
Pierwszy ton serca (T1) jest najgłośniejszy nad koniuszkiem serca. Powstaje 
on w następstwie zamknięcia zastawek: 

A. trójdzielnej i pnia płucnego, 
B. dwudzielnej i aorty,  
C. dwudzielnej i pnia płucnego, 
D. dwudzielnej i trójdzielnej. 

 
Zadanie 0. 
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy: 

A. osłupienie, 
B. delirium, 
C. zespół zamroczeniowy, 
D. śpiączka. 

 
 
 
 
 
Zadanie 0. 
Chód podczas, którego chory niedostatecznie zgina kończyny w stawach 
kolanowych, z trudnością odrywa stopy od podłoża, pociąga stopami po 
podłożu, chodzi na palcach, nazywa się: 

A. spastycznym, 
B. ataktycznym, 
C. brodzącym, 
D. kaczkowatym. 

Zadanie 0. 
Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące anatomii układu oddechowego: 

A. szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka, 
B. płat środkowy płuca prawego jest dostępny w badaniu fizykalnym z 

przodu i z boku klatki piersiowej, 
C. płuco lewe ma dwa płaty, 
D. podczas wdechu przepona unosi się ku górze. 

Zadanie 0. 



 

 

Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest: 
A. nadczynnością tarczycy, 
B. chorobą Gravesa-Basedowa,  
C. zapaleniem tarczycy typu Hashimoto, 
D. niedoborem jodu. 

 
Zadanie 0. 
Oddech wzdychający charakteryzuje się: 

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

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

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

D. w miarę stałą czynnością i głębokością oddechów przerywaną 
pojedynczymi, głębszymi oddechami, często połączone ze 
słyszalnym westchnieniem. 

Zadanie 0. 
Punkt Erba to: 

A. miejsce rzutu zastawki dwudzielnej na ścianę klatki piersiowej, 
B. miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,  
C. rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

Zadanie 0. 
Tamponadę worka osierdziowego można podejrzewać, jeśli w badaniu EKG 
obserwujemy: 

A. uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych, 
B. niski woltaż zespołów QRS i załamka T we wszystkich 

odprowadzeniach, 
C. prawogram i zwolnienie akcji serca, 
D. blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T. 

Zadanie 0. 
Dyzartria, jest to: 

A. utrata głosu, rozumowanie prawidłowe, 
B. zmiana siły, barwy i tonacji głosu, który brzmi jak chrypka lub szept, 



 

 

C. mowa nosowa, niewyraźna, ale treść zachowana uszkodzona kontrola 
mięśni warg, języka, podniebienia lub gardła, 

D. zaburzenie "tworzenia" lub rozumienia mowy, w wyniku uszkodzenia 
ośrodków mowy w korze mózgu. 

 
Zadanie 0. 
Młoda kobieta podczas badania piersi wyczuła u siebie guzek. Jest  on  
niebolesny,  bardzo ruchomy, miękki, sprężysty, pojedynczy, okrągły. 
Prawdopodobnie jest, to: 

A. torbiel, 
B. rak, 
C. zwapnienie, 
D. gruczolako-włókniak. 

Zadanie 0. 
Przewlekła niewydolność naczyń tętniczych charakteryzuje się m.in. 
następującymi objawami, z WYJĄTKIEM: 

A. osłabienie lub brak tętna, 
B. temperatura kończyn obniżona, 
C. pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny, 
D. zanik owłosienia na kończynach dolnych. 

Zadanie 0. 
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się: 

A. zatrzymywaniem wdechu podczas obmacywania prawego górnego 
kwadrantu brzucha, 

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej, 
C.  bolesnością podczas wstrząsania okolicy podżebrza prawego, 
D. występowaniem bólu podczas szybkiego cofania ręki uciskającej 

brzuch. 

Zadanie 0. 
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.: 

A. 5-6 m, 
B. 8 m, 
C. 9 m, 
D. 10 m. 

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. 
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe: 

A. jest prawidłowe, 
B. jest wzmożone,  
C. jest zmniejszone, 
D. zanika. 

Zadanie 0. 
Deficyt tętna, jest to różnica między: 

A. częstością akcji serca a tętnem na obwodzie, przy czym tętno na 
obwodzie jest znacznie szybsze, 

B. częstością akcji serca a tętnem na obwodzie, przy czym tętno na 
obwodzie jest znacznie wolniejsze, 

C. tętnem mierzonym na tętnicy promieniowej, a tętnem na tętnicy 
łokciowej, 

D. tętnem mierzonym na tętnicy promieniowej, a tętnem na tętnicy 
udowej po tej samej stronie ciała. 

Zadanie 0. 
Badanie objawu Lasseque'a jest badaniem oceniającym nieprawidłowości: 

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

Zadanie 0. 
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. 
Anisocoria, jest to:  

A. wielkość źrenic, 
B. nierówność źrenic, 
C. oczopląs wzrokowo-ruchowy, 
D. brak reakcji źrenic na światło. 



 

 

 
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. 
Hildegarda Peplau przedstawiła model pielęgniarstwa w oparciu o: 

A. teorię samoopieki/deficytu samoopieki, 
B. relacje międzyludzkie, 
C. hierarchię potrzeb, 
D. unikatowe funkcje pielęgniarki. 

Zadanie 0. 
Hipoteza postawiona w badaniach, to: 

A. zdanie, wypowiedziane w zamiarze dowiedzenia się czegoś, 
uzyskania zezwolenia na coś, 

B. poważne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania, kwestia do 
rozstrzygnięcia, 

C. twierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że 
będzie to rozwiązanie, 

D. system założeń i reguł, pozwalający na uporządkowanie teoretycznej 
działalności. 

Zadanie 0. 
Badania obserwacyjne retrospektywne, jako często stosowana metoda w 
badaniach klinicznych, nazwane są inaczej badaniami: 

A. prospektywnymi, 
B. kohortowymi, 
C. kliniczno - kontrolnymi, 
D. eksperymentalnymi. 



 

 

 
Zadanie 0. 
Zadania i czynności zawodowe wynikające z roli zawodowej pielęgniarki po 
raz pierwszy w Polsce określiła: 

A. Teresa Kulczyńska, 
B. Jadwiga Suwczyńska,  
C. Zofia Szklenkierówna, 
D. Rachela Hutner. 

Zadanie 0. 
Medal Florencji Nightingale przyznawany jest pielęgniarkom przez: 

A. Międzynarodową Radę Pielęgniarek, 
B. Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek, 
C. Światową Organizację Zdrowia, 
D. Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. 

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. 
Skala Likerta jest narzędziem do badania: 

A. tylko opinii respondentów, 
B. opinii respondentów oraz poziomu ich zdecydowania, 
C. interwałów między opiniami respondentów, 
D. poziomu trafności odpowiedzi respondentów. 

Zadanie 0. 
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt: 

A. funkcji wykładniczej, 
B. krzywej dzwonowej, 
C. kielicha, 
D. odwróconej sinusoidy. 

 


