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Zadanie 1. 
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest metodą inwazyjnego leczenia 
kardiologicznego w sytuacji: 

A. niewydolności serca, 
B. zawału podwsierdziowego, 
C. zaburzeń rytmu serca, 
D. zaburzeń przewodzenia. 

Zadanie 2. 
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać: 

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

Zadanie 3. 
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 4. 
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 5. 



W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się do: 
A. zaplanowania takiej ilości obowiązków domowych, aby zapobiec 

wystąpieniu wtórnej niesprawności funkcjonalnej, 
B. motywowania do samodzielnego wykonywania czynności życia 

codziennego mimo występujących trudności, 
C. wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych, aby 

zapobiec przemęczaniu się, 
D. spełniania wszystkich próśb pacjenta, aby nie pogarszać jego stanu 

emocjonalnego. 

Zadanie 6. 
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 7. 
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 8. 
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 9. 



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 10. 
W leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z grupy 
glikokortykosteroidów należy po inhalacji leku z użyciem ustnika: 

A. podać lek rozszerzający oskrzela, 
B. wypłukać jamę ustną wodą,  
C.  podać posiłek, 
D.  umyć twarz. 

Zadanie 11. 
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 12. 
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 13. 



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

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

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

o 4-5 mm Hg na sekundę. 
 
Zadanie 14. 
Chorobę zwyrodnieniową stawów charakteryzuje: 

A. powiększenie szpary stawowej, narośla kostne, 
B. poszerzenie szpary stawowej, 
C. zwężenie szpary stawowej, osteofity. 
D. zrośnięcie szpary stawowej. 

Zadanie 15. 
W okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) zaleca się: 

A. uruchomienie stawów, ciepłe okłady, dbanie o wyprost w stawach 
kolanowych, 

B. leżenie w łóżku, prawidłowe ułożenie chorego, profilaktyka 
przykurczy, walka z bólem, 

C. rehabilitacja lecznicza, włączenie jak najszybciej ćwiczeń, zalecana 
krioterapia, 

D. leczenie przeciwbólowe, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni. 

Zadanie 16. 
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 17. 



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 18. 
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 19. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

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

Zadanie 20. 
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując skalę: 

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

Zadanie 21. 
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 22. 
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą: 

A. spowolnienie funkcji psychicznych i motorycznych, senność, 
suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej, 

B. uczucie gorąca, drżenie rąk, kołatanie serca, chudnięcie, wzmożona 
potliwość, 

C. drżenie rąk, kołatanie serca, spowolnienie funkcji psychicznych, 
chudnięcie, 

D. kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność, uczucie 
gorąca, nadmierna masa ciała. 

Zadanie 23. 
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana: 

A. bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w 
zależności od poziomu glikemii), 

B. bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,  
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem, 
D. 30 minut przed posiłkiem. 

Zadanie 24. 
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 25. 
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 26. 



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 27. 
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w: 

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

Zadanie 28. 
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi 
następujące objawy: 

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

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

szyjnych. 

Zadanie 29. 
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 30. 
Palce pałeczkowate występują u osób z:  

A.  chorobą niedokrwienną serca, 
B. zapaleniem mięśnia sercowego, 
C. ostrą niewydolnością serca, 
D. przewlekłym zespołem płucno-sercowym. 



 
Zadanie 31. 
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:  

A.  białkomocz o nieznanej etiologii, 
B. skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek, 
C. wodonercze, 
D. zdiagnozowany nowotwór nerek. 

Zadanie 32. 
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest wynikiem 
palenia papierosów, ale także następstwem: 

A. uwolnienia mediatorów, m.in. histaminy, enzymów 
proteolitycznych, 

B. niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny, 
C. zwiększenia stężenia ogólnego IgE, 
D. wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny. 

Zadanie 33. 
Którzy chorzy na gruźlicę NIE są zakaźni?  

A. chorzy na gruźlicę płuc z rozpadem, 
B. chorzy na pozapłucne postacie gruźlicy,  
C. chorzy na gruźlicę oskrzeli, 
D. chorzy na gruźlicę krtani. 

Zadanie 34. 
Poliglobulia jest powikłaniem: 

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

 
 
Zadanie 35. 
Teoretyczne założenia pielęgnowania, opracowane w 1952 roku przez 
Hildegardę Peplau, zwracały uwagę na znaczenie: 

A. metod pielęgnowania, 
B. organizacji pracy, 
C. osobowości pielęgniarki, 
D. warunków pracy. 



Zadanie 36. 
Formalną edukację pielęgniarską chorego hospitalizowanego zapoczątkowała: 

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

Zadanie 37. 
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 38. 
Główną rolę w leczeniu POChP odgrywają między innymi leki rozszerzające 
oskrzela, do których należą: 

A. beta2-mimetyki, leki przeciwcholinergiczne, metyloksantyny, 
B. leki antyhistaminowe, przeciwleukotrienowe, kromony, 
C. leki mukolityczne, glikokortykosteroidy, antybiotyki, 
D. leki antyhistaminowe, glikokortykosteroidy, beta-blokery. 

Zadanie 39. 
Sformułowanie "Czy odczuwa Pan ból po prawej stronie?" jest pytaniem: 

A. otwartym, 
B. zamkniętym, 
C. naprowadzającym, 
D. medycznym. 

Zadanie 40. 
HbA1C oznacza średni poziom: 

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

Zadanie 41. 



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

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

 
Zadanie 42. 
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 43. 
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości 
niedoborowych, jest: 

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

Zadanie 44. 
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od: 

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

 
Zadanie 45. 
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są: 

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

Zadanie 46. 
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 47. 
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać: 

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

Zadanie 48. 
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 49. 
Typowym objawem w moczówce prostej jest: 

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

 
 
Zadanie 50. 
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 51. 
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej płynu niż: 

A. 600 ml, 



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

Zadanie 52. 
Zmiany skórne o podłożu autoimmunologicznym tzw. obrzęk przedgoleniowy 
jest objawem patognomonicznym: 

A. obrzęku  śluzowatego w przebiegu  
niedoczynności tarczycy, 

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

 
Zadanie 53. 
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 54. 
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu: 

A. ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej, 
B. rozpoznania cukrzycy utajonej, 
C. sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy, 
D. oceny glikozurii. 

 
 
Zadanie 55. 
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej lub 
drugiej porannej porcji moczu. Po pobraniu próbki, badanie powinno być 
wykonane, nie później niż po: 

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

Zadanie 56. 



Na podstawie objawów takich, jak: osłabienie, skłonność do omdleń (tendencja 
do stanów hipoglikemii), niska tolerancja wysiłków fizycznych i sytuacji 
stresowych, chęć spożywania słonych pokarmów, brunatne przebarwienia 
skóry, rozpoznajemy pacjenta z: 

A. cukrzycą typu 1, 
B. jadłowstrętem psychicznym, 
C. chorobą Crohna, 
D. chorobą Addisona. 

Zadanie 57. 
Które z wymienionych produktów cechują się niskim indeksem 
glikemicznym? 

A. ziemniaki, banan, biały chleb pszenny, 
B. jabłko, mleko, fasola szparagowa, 
C. ryż, makaron, płatki kukurydziane, 
D. biały chleb pszenny, mleko, arbuz. 

 
Zadanie 58. 
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 59. 
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje: 

A. lamblioza, 
B. przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa, 
C. niewydolność żylna, 
D. przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa. 

Zadanie 60. 
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 61. 
Objawy głównie skórno-śluzówkowe, związane z zaburzeniem hemostazy 
pierwotnej (krwawienia z nosa, łatwe siniaczenie, przedłużone krwawienia 
miesięczne) to objawy skazy krwotocznej w: 

A. chorobie von Willebranda, 
B. hemofilii A, 
C. hemofilii B, 
D. zespole DIC. 

Zadanie 62. 
W jakim celu informujemy pacjenta ze zesztywniającym zapaleniem stawów 
kręgosłupa (ZZSK), o konieczności stałego prowadzenia ćwiczeń fizycznych? 

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

klatki piersiowej. 
 

Zadanie 63. 
Do  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki, 
należy/należą: 

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

Zadanie 64. 
Do działań niepożądanych, natychmiastowych, związanych z podawaniem 
cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM: 

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

Zadanie 65. 
Klasycznymi objawami guza nerki (triada Virchowa) NIE jest: 

A. guz wyczuwalny przez powłoki, 



B. ból w okolicy lędźwiowej, 
C. krwiomocz zwykle okresowy, 
D. zimno-brunatny odcień skóry. 

Zadanie 66. 
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 67. 
Niedokrwistość złośliwa może być spowodowana zarażeniem tasiemcem: 

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

Zadanie 68. 
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 69. 
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną: 

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

Zadanie 70. 
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 71. 
Istotnym założeniem modelu teoretycznego pielęgniarstwa 
Callisty Roy jest: 

A. humanistyczna troskliwość, 
B. adaptacja do środowiska, 
C. relacje pielęgniarka - pacjent, 
D. równowaga systemu otwartego. 

 
Zadanie 72. 
W dnie moczanowej nadmierny wysiłek fizyczny, palenie tytoniu, stres, 
nadużywanie alkoholu powodują: 

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

Zadanie 73. 
U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych zwiększa: 

A. dieta wegetariańska, 
B. palenie papierosów,  



C.  siedzący tryb życia, 
D.  alkohol. 

Zadanie 74. 
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 75. 
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 76. 
Dobowy profil glikemii polega na oznaczeniu jej poziomu rano na czczo: 

A. przed spożyciem każdego głównego posiłku, dwie godziny po 
każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie 24.00 oraz o 
godzinie 3.30, 

B. przed spożyciem każdego głównego posiłku, przed snem, o godzinie 
24.00 oraz o godzinie 3.30, 

C. następnie dwie godziny po wypiciu przez chorego 75g glukozy 
rozpuszczonej w 250 ml wody, 

D. następnie dwie godziny po wypiciu przez chorego 75g glukozy 
rozpuszczonej w 250 ml wody oraz przed każdym posiłkiem 
głównym, dwie godziny po każdym głównym posiłku, przed snem, 
o godzinie 24.00. 

Zadanie 77. 
Krioprecypitat po rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w ciągu: 

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

Zadanie 78. 



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 79. 
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów 
NIE zalecane są kąpiele: 

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

Zadanie 80. 
Do skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn NIE należy 
skala: 

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

 
 
Zadanie 81. 
U chorego przebywającego w szpitalu wykonano doustny test tolerancji 
glukozy. Po 120 minutach poziom glikemii wyniósł 8,5 mmol/l (153mg%). 
Świadczy to o: 

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

wynik. 

Zadanie 82. 
Poziom samodzielności  chorego przewlekle, w zakresie podstawowych 
czynności życia codziennego, można ocenić stosując skalę: 

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



D.  IADL. 

Zadanie 83. 
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:  

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

Zadanie 84. 
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 85. 
Szpik na badanie cytologiczne powinien być pobrany w ilości: 

A. 0,1-0,5 ml, 
B. 0,6-0,9 ml, 
C. 1-2 ml, 
D. 3-4 ml. 

 
Zadanie 86. 
Pacjent po nocnym wypoczynku odkrztusza duże ilości ropnej wydzieliny, w 
której możemy odróżnić warstwy i jest to charakterystyczne dla: 

A. palaczy, 
B. nieżytu oskrzeli i ropnia płuc,  
C.  rozstrzeni oskrzeli, 
D.  nowotworu płuc. 

Zadanie 87. 
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 88. 
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 89. 
Do cech fizykalnych moczu należy: 

A. zapach, przejrzystość, zabarwienie, gęstość względna i pH, 
B. zapach, przejrzystość, zabarwienie, białkomocz, cukromocz, 

wałeczkomocz, 
C. cukromocz, białkomocz, 
D. krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz. 

 
 
 
 
 
Zadanie 90. 
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 91. 
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 92. 



Wskazaniem bezwzględnym do leczenia tlenem w niewydolności oddechowej 
jest: 

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

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

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

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

Zadanie 93. 
Do oceny sprawności funkcjonalnej osoby starszej stosowane są następujące 
narzędzia: 

A. skale: CBO, Barthel, Katza, 
B. skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE, 
C. skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i chodu, 
D. test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas. 

 
 
Zadanie 94. 
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 95. 
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 96. 
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 97. 
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć: 

A. na boku po stronie odmy, 
B. na plecach, 
C. na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma, 
D. na brzuchu. 

Zadanie 98. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

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

 
 
 
Zadanie 99. 
Przełom nadnerczowy jest wywołany nagłym, bardzo znaczącym niedoborem: 

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

Zadanie 100. 
Pacjent, po wykonaniu bronchoskopii, może spożyć pierwszy posiłek w czasie: 

A. od 0,5 do 1 godziny, 
B. od 2 do 3 godzin, 
C. od 4 do 5 godzin, 
D. od 6 do 7 godzin. 

 
Zadanie 101. 
Duszność pochodzenia oddechowego - wydechowa o charakterze 
obturacyjnym (zaporowym) występuje w: 

A. zwłóknieniu płuc, 
B. odmie opłucnowej, 
C. astmie oskrzelowej, 



D. zrostach opłucnej. 

Zadanie 102. 
We wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca, największe 
znaczenie posiada oznaczenie: 

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

Zadanie 103. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

A. ponaparstnicowe zaburzenie rytmu, 
B. napadowy częstoskurcz nadkomorowy, 
C. migotanie przedsionków, 
D. trzepotanie przedsionków. 

 
 
Zadanie 104. 
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 105. 
Opis zdrowia, najbliższy współczesnej definicji zdrowia WHO, ujęła: 

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

Zadanie 106. 
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 107. 
Występowanie przynajmniej trzech z pięciu objawów, takich jak uczucie 
zmęczenia, osłabienie, niezamierzona utrata masy ciała, mała aktywność 
fizyczna, wolne tempo poruszania się, określane jest jako zespół: 

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

Zadanie 108. 
Zmiany pozastawowe charakterystyczne dla reumatoidalnego zapalenia 
stawów, to: 

A. podwyższona temperatura ciała, drżenie kończyn, 
B. wzmożona potliwość okolic stawowych, gorączka, 
C. ograniczona ruchomość w stawach dłoni, niedokrwienie kończyn, 
D. zapalenie naczyń obwodowych, guzki reumatoidalne. 

Zadanie 109. 
Bóle głodowe są objawem charakterystycznym występującym w chorobie: 

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

Zadanie 110. 
Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w 
diecie: 

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

Zadanie 111. 
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 112. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

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

Zadanie 113. 
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) jest badanie: 

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

Zadanie 114. 
Dieta pacjentów z rozpoznaniem przewlekłego zapaleniem pęcherzyka 
żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać: 

A. produktów z dużą zawartością błonnika, 
B. węglowodanów prostych, 
C. produktów z niską zawartością tłuszczu, 
D. warzyw i owoców gotowanych. 

Zadanie 115. 
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności 
prawokomorowej NIE jest: 

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

Zadanie 116. 
Toczeń rumieniowaty układowy charakteryzuje: 

A. odkładanie się kompleksów immunologicznych w tkankach, 
B. powiększenie wątroby i węzłów chłonnych, 
C. stan zapalny naczyń włosowatych, obrzęk twarzy, 



D. przewlekły kaszel i powiększenie węzłów chłonnych. 

Zadanie 117. 
Osutka plamisto-grudkowa jest charakterystyczną reakcją alergiczną na: 

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

 
Zadanie 118. 
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu przygotowywania 
pacjenta do scyntygrafii jodowej tarczycy jest FAŁSZYWE? 

A. chory w dniu wykonania badania powinien być na czczo, 
B. ciąża nie wyklucza wykonania badania, 
C. chorego należy uprzedzić o zaprzestaniu stosowania leków 

p/tarczycowych minimum 5 dni przed badaniem, 
D. przyjmowanie leków zawierających jod wpływa na wynik badania. 

Zadanie 119. 
Wzrost liczby retikulocytów NIE jest charakterystyczny dla niedokrwistości: 

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

Zadanie 120. 
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres: 

A. opieki  świeckiej,  opieki  zorganizowanej  w  służby 
zdrowotne, 

B. starożytny, nowożytny, 
C. przednowoczesny, nowoczesny, 
D. medycyny ludowej, medycyny naukowej. 

Zadanie 121. 
Podstawowym leczeniem zmierzającym do uzyskania reperfuzji w świeżym 
zawale serca, jest/są: 

A. wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych, 
B. angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,  
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne, 
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe. 



Zadanie 122. 
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać: 

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

 
Zadanie 123. 
W zaparciach atonicznych celem leczenia dietetycznego jest: 

A. pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego, 
B. zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,  
C. spowolnianie ruchów robaczkowych jelita, 
D. żadna z powyższych. 

 
 
Zadanie 124. 
Pojęcie prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędne i trzeciorzędnej do pracy 
pielęgniarki wprowadziła: 

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

Zadanie 125. 
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 126. 
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest: 

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

Zadanie 127. 



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

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

Zadanie 128. 
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 129. 
W złagodzeniu dolegliwości nieżytowego zapalenia jamy ustnej, zaleca się: 

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

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

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

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

Zadanie 130. 
Jeżeli niemożliwe jest stosowanie diety eliminacyjnej u chorego z alergią 
pokarmową, pacjent powinien: 

A. unikać potraw nieznanych i gotowych, alkoholu, soków owocowych, 
powinien spożywać w większości pokarmy gotowane, 

B. spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców, 
C. spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy, a także 

posiłki na zasadzie prób i błędów, 
D. sporządzić listę potraw "dozwolonych" i "niedozwolonych", może 

spożywać soki owocowe i owoce egzotyczne, mleko krowie i jaja 
kurze. 



Zadanie 131. 
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 132. 
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 133. 
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający ramię 
należy wypełnić powietrzem: 

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

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

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

Zadanie 134. 
Ze względu na etiopatogenezę, niedobory odporności dzielimy, na: 

A. lekkie i ciężkie postacie, 
B. krótkotrwałe i długotrwałe, 
C. pierwotne i wtórne, 
D. wszystkie wymienione. 

Zadanie 135. 
Wymioty występujące kilka godzin po posiłku są charakterystyczne dla: 

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

 


