
BLOK OGÓLNOZAWODOWY 
Zadanie 136. 
Za początek pielęgniarstwa zawodowego przyjmuje się:  

A. utworzenie pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Lon1dynie, 
B. opracowanie kodeksu etyki zawodowej, 
C. powstanie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, 
D. przyjęcie definicji pielęgnowania V. Henderson. 

Zadanie 137. 
W grupie zasad prawidłowo przeprowadzonego badania przedmiotowego 
pacjenta wymienia się: 

A. higienę rąk badającego, 
B. zapewnienie prywatności, 
C. uzyskanie świadomej zgody pacjenta przed badaniem i dostęp do 

pacjenta, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 138. 
Do objawów pewnych świadczących o niedosłuchu wrodzonym u niemowlęcia 
NIE zalicza się: 

A. braku reakcji na dźwięki, 
B. braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia, 
C. braku odruchu uszno-powiekowego, 
D. braku odwracania główki przez niemowlę w kierunku mówiącej matki. 

Zadanie 139. 
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować: 

A. w połowie odległości między spojeniem łonowym a pępkiem, 
B. w 1/3 odległości od pępka, 
C. na wysokości pępka, 
D. w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym. 

Zadanie 140. 
Objawem klinicznym towarzyszącym hipoglikemii u noworodka, NIE jest/są: 

A. epizody zblednięcia, drgawki, 
B. pocenie się, drżenia mięśniowe, sinica,  
C. brak odruchu Moro, bezdechy, 
D. sucha, zaczerwieniona skóra. 

Zadanie 141. 
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa? 

A. liczba dzieci w rodzinie, 
B. kolor oczu, 
C. wzrost, 



D. temperatura. 

Zadanie 142. 
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o: 

A. 1 uderzenie na minutę, 
B. 10 uderzeń na minutę, 
C. 15 uderzeń na minutę, 
D. 20 uderzeń na minutę. 

Zadanie 143. 
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 144. 
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:  

A. mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa, 
B. mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, 
C. konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku, 
D. zagrożenia konkurencji, pozycja rynkowa, szansa na rynku, ocena 

zysku. 

Zadanie 145. 
Hildegarda Peplau przedstawiła model pielęgniarstwa w oparciu o: 

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

Zadanie 146. 
Zasady etyki zawodowej pielęgniarek, położnych określa: 

A. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 
B. okręgowe izby pielęgniarek i położnych,  
C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
D. Sejm RP. 

 
 
 
Zadanie 147. 
Wywiad skategoryzowany charakteryzuje się: 



A. przeprowadzaniem go w oparciu o pewne dyspozycje nie narzucające 
kolejności w zadawaniu pytań, 

B. swobodą w formułowaniu pytań, możliwością zadawania pytań 
dodatkowych, 

C. ściśle określoną kolejnością i brzmieniem pytań, 
D. określoną kolejnością zadawania pytań, ale z możliwością jej zmiany 

wg indywidualnych potrzeb respondenta. 

Zadanie 148. 
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 149. 
Objawem klinicznym dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt 
NIE jest: 

A. objaw przeskakiwania Ortolaniego, 
B. objaw wyważania Barlowa, 
C. objaw szarfy, 
D. skrócenie kończyny dolnej. 

Zadanie 150. 
Kształcenie ustawiczne, to kształcenie: 

A. prowadzone przez instytucje państwowe realizujące programy 
rekompensujące braki w wykształceniu ogólnym, 

B. obejmujące różne poziomy kształcenia ogólnego i specjalistycznego 
realizowane w ciągu życia przez kształcenie i samokształcenie, 

C. inicjowane, planowane, realizowane i oceniane samodzielnie przez 
osobę uczącą się w okresie trwania pracy zawodowej, 

D. nakazane ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, które ma być 
zrealizowane w ośrodkach akademickich. 

Zadanie 151. 
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być: 

A. niewydolność serca, 
B. niedobór białka w pożywieniu, 
C. niedobór witamin B1 i K, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 152. 
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest: 

A. nadczynnością tarczycy, 



B. chorobą Gravesa-Basedowa,  
C. zapaleniem tarczycy typu Hashimoto, 
D. niedoborem jodu. 

Zadanie 153. 
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 uprzedni m uzgodnieniu z 

Wojewodą. 

Zadanie 154. 
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne: 

A. zarządzanie procesem jakości, 
B. wysokie wydatki na szkolenie, 
C. niskie wydatki na szkolenie, 
D. traktowanie jakości, produktywności i obniżania kosztów jako 

elementów nierozłącznych i stałe dążenie do ich optymalizacji. 

Zadanie 155. 
Proces pielęgnowania jest:  

A. metodą pracy pielęgniarki, 
B. teorią pielęgniarstwa, 
C. modelem pielęgnowania, 
D. formą pracy pielęgniarki. 

Zadanie 156. 
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy: 

A. poczucia własnej godności, 
B. odczuwanej satysfakcji z pracy,  
C. odczuwanych dolegliwości fizycznych, 
D. uzyskiwanych dochodów. 

Zadanie 157. 
Mediana to: 

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

Zadanie 158. 



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 159. 
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania? 

A. przypisywanie odpowiedzialności, 
B. ocena rezultatów, 
C. określenie celów, 
D. ustalenie harmonogramu pracy. 

Zadanie 160. 
Do podstawowych objawów wstrząsu należą: 

A. bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zaczerwienienie 
kończyn, 

B. tachykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, słabo wyczuwalne tętno, 
C. pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona 

częstość oddechu, 
D. nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno. 

Zadanie 161. 
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność? 

A. pozytywnych, określających liczbę nowych przypadków choroby 
zaistniałych w analizowanym czasie, 

B. negatywnych, określających liczbę nowych przypadków choroby 
zaistniałych w analizowanym czasie, 

C. negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym czasie, 
D. narażenia, określających liczbę nowych przypadków choroby w 

analizowanym czasie. 

Zadanie 162. 
Błędy jatrogenne w komunikowaniu z pacjentami popełniane są podczas: 

A. udzielania informacji niewystarczających, 
B. zaniechaniu udzielania informacji, 
C. udzielania informacji wywołujących silne negatywne emocje, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 
Zadanie 163. 
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 164. 
Metody dydaktyczne takie jak: dyskusja panelowa, burza mózgów, dyskusja 
wielokrotna, metoda przypadków i sytuacyjna należą do grupy metod: 

A. podających, 
B. problemowych, 
C. praktycznych, 
D. eksponujących (waloryzacyjnych). 

Zadanie 165. 
W jakim czasie po porodzie patologicznym i gdzie powinno odbyć się pierwsze 
badanie fizykalne noworodka? 

A. możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej, 
B. do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań, 
C. do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań, 
D. do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym. 

Zadanie 166. 
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym, 
należy/należą: 

A. oglądanie, 
B. obmacywanie, 
C. opukiwanie i osłuchiwanie, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Zadanie 167. 
W teście sprawdzającym wiedzę z dziedziny pielęgniarstwa zadanie alternatywne 
polega na: 

A. wielokrotnej możliwości odpowiedzi z wielu przedstawionych, 
B. jednoznacznym określeniu odpowiedzi prawdziwej lub fałszywej, 
C. przyporządkowaniu tylko odpowiedzi słownej do numerycznej, 
D. podkreśleniu odpowiedzi z godnie z kombinacją zaszeregowania. 

 
 
 
 
Zadanie 168. 
Według koncepcji pól Lalonde'a, do czynników warunkujących zdrowie jednostki 
należy/ą: 

A. styl życia, ochrona zdrowia, środowisko i czynniki genetyczne, 



B. jakość opieki zdrowotnej, 
C. wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel, 
D. system opieki zdrowotnej. 

Zadanie 169. 
Wzór obliczania BMI, to: 

A. BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m], 
B. BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2, 
C. BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2, 
D. BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2. 

Zadanie 170. 
Najpowszechniej używaną skalą do oceny dojrzałości noworodka jest skala: 

A. Silvermana, 
B. Ballarda,  
C. Gosnella, 
D. Apgar. 

Zadanie 171. 
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się: 

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

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

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

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

Zadanie 172. 
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są: 

A. wysokie i ostre załamki T, 
B. uniesienie odcinka ST, 
C. głębokie załamki Q, 
D. odwrócone załamki T. 

Zadanie 173. 
Osłuchiwanie jest metodą stosowaną głównie przy badaniu klatki piersiowej i 
jamy brzusznej. Badanie (osłuchiwanie) membraną pozwala na: 

A. zbieranie dźwięków z mniejszej powierzchni, ale wymaga dobrego 
przylegania do powierzchni osłuchiwanej, 



B. zbieranie dźwięków z większej powierzchni, ale wymaga dobrego 
przylegania do powierzchni osłuchiwanej, 

C. zbieranie szmerów z powierzchni badanej, ale wymaga tylko lekkiego 
przyłożenia do powierzchni osłuchiwanej, 

D. osłuchanie przestrzeni węższych, np. międzyżebrzy u osób 
wychudzonych. 

Zadanie 174. 
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:  

A. 1935 roku jako wynik nacisków Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, 
B. 1946 roku w miejsce Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Zawodowych, 
C. 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, 
D. 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych i  

gospodarczych interesów  zawodów  pielęgniarek i położnych. 
Zadanie 175. 
Pełne porozumienie w procesie komunikacji, uwarunkowane jest: 

A. zachowaniami asertywnymi, 
B. zgodnością intencji nadawcy i ich interpretacji przez odbiorcę, 
C. partnerskim stylem komunikacji, 
D. plastycznością zachowań komunikacyjnych. 

Zadanie 176. 
Otyłość u osób dorosłych rozpoznajemy wówczas, gdy wartość wskaźnika masy 
ciała - BMI wynosi więcej niż: 

A. 17,0 kg/m2, 
B. 20,1 kg/m2, 
C. 25,5 kg/m2, 
D. 29,9 kg/m2. 

Zadanie 177. 
Najczęściej przejawem procesu patologicznego u noworodka jest obecność 
żółtaczki w: 

A. 1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg, 
B. 2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg, 
C. 3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg, 
D. 4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg. 

Zadanie 178. 
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest: 

A. bajt, 
B. bit,  



C. piksel, 
D. znak. 

Zadanie 179. 
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki: 

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

Zadanie 180. 
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na: 

A. jak najdłuższym leżeniu po operacji, 
B. unieruchomieniu kończyn po operacji, 
C. pooperacyjnym podawaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, 
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji 


