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Zadanie 1. 
O odwodnieniu dziecka w stopniu ciężkim świadczy utrata masy ciała w 
granicy: 

A. 7%, 
B. 3%, 
C. 11%, 
D. 5%. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 
2010, s. 354. 
 
Zadanie 2. 
Odruch toniczny szyi asymetryczny: 

A . może pojawić się w kilka dni po urodzeniu i prawidłowo utrzymuje 
się do 3. miesiąca życia dziecka, 
B . widoczny jest od dnia urodzin, ale może pojawić się dopiero kilka 
tygodni później, 
C . prawidłowo utrzymuje się u dziecka do końca 9. Miesiąca życia, 
D . w czasie badania odruchu górna i dolna kończyna zginają się po 
stronie, w którą zwrócona jest twarz dziecka. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 35, Wydawnictwo Help-Med., 
Kraków 2014. 
 
Zadanie 3. 
Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest: 

A. przymglenie, 
B. stan przedśpiączkowy, 
C. śpiączka, 
D. zespół majaczeniowy. 

Literatura: A. Obuchowicz (red.) Badanie podmiotowe i przedmiotowe 
dziecka, str. 99, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 
 
Zadanie 4. 
Reakcja rodziców na chorobę dziecka typu depresyjno-pasywna to 
zachowanie: 

A. zaprzeczanie chorobie dziecka, 
B. zgłaszanie mnóstwa żądań, dochodzenie swoich praw, 



C . rytualizacja zachowań w postaci powtarzania czynności 
pielęgnacyjnych, 
D. zamknięcie się w sobie, przeżywanie żalu. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 14, Wydawnictwo Help-Med., 
Kraków 2014. 
 
Zadanie 5. 
Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest: 

A. uraz danej części ciała, 
B. obniżony poziom albumin, 
C. zaburzenie w odpływie limfatycznym, 
D. alergia. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 31, Wydawnictwo Help-Med., 
Kraków 2014. 
 
Zadanie 6. 
Objawem odwodnienia u niemowląt jest: 

A. stojący fałd skóry, 
B. podsychające śluzówki jamy ustnej, 
C. zapadnięte ciemiączko, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, 
s. 313. 
 
Zadanie 7. 
Uogólnione zaczerwienienie skóry u dziecka NIE występuje w przypadku: 

A. obrzęku śluzowatego, 
B. zatrucia tlenkiem węgla, 
C. zatrucia atropiną, 
D. wysokiej gorączki. 

Literatura: A. Obuchowicz (red.) Badanie podmiotowe i przedmiotowe 
dziecka, str. 49, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 
 
Zadanie 8. 
W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza się: 

A. nie wcześniej niż w 6. m.ż., 
B. nie później niż w 8. m.ż., 



C . nie wcześniej niż w 4. m.ż. i nie później niż w 6. m.ż., 
D. nie później niż w 10. m.ż. 

Literatura: M. Krawczyński, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Wyd. 
Help-Med., Kraków 2008, s. 91. 
 
Zadanie 9. 
Bezwzględnym przeciwskazaniem do karmienia piersią ze strony dziecka jest: 

A. rozszczep podniebienia, 
B. klasyczna galaktozemia, 
C. ciężka sinicza wada serca, 
D. ciężki stan dziecka. 

Literatura: Szajewska H. i wsp.: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. 
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci. str. 326, Standardy Medyczne-Pediatria. 11, 2014. 
 
Zadanie 10. 
Zapobieganie krzywicy i osteoporozie u dzieci od 1 do 18 r.ż. polega na 
dodatkowej podaży witaminy D codziennie w dawce: 

A. 200 IU, 
B. 400 IU, 
C. 800 IU, 
D. 1000 IU. 

Literatura: Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008, 
s. 151 
 
Zadanie 11. 
U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. 
zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w 
pozycji: 

A. wyłącznie na plecach, 
B. na brzuchu, 
C. na plecach lub na boku, 
D . pozycja w czasie snu nie minimalizuje ryzyka śmierci łóżeczkowej. 

Literatura: B. Woynarowska (red.), Profilaktyka w pediatrii, PZWL, Warszawa 
2008, s. 135. 
 
Zadanie 12. 
Dla prawidłowego rozwoju lokomocji i kontroli postawy u dziecka w 6. 
miesiącu życia charakterystyczne jest: 



A. odróżnianie osób obcych od znajomych, 
B. przewracanie się z pleców na brzuch, 
C. przekładanie zabawki z ręki do ręki, 
D. gaworzenie. 

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, 
s. 54. 
 
Zadanie 13. 
W żywieniu dzieci do końca 2. r.ż. NIE należy stosować diety z 
ograniczeniem: 

A. cukrów prostych, 
B. cholesterolu, 
C. soli, 
D. mąki. 

Literatura: M. Krawczyński, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Wyd. 
Help-Med., Kraków 2008, s. 97. 
 
Zadanie 14. 
Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała 
(BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości: 

A. 80 centyla, 
B. 85 centyla, 
C. 95 centyla, 
D. 97 centyla. 

Literatura: Jodkowska M., Woynarowska B., Oblacińska A.: Test przesiewowy 
do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Materiały metodyczne dla pielęgniarek szkolnych oraz lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. IMiDZ, Warszawa 2007, s. 13 Woynarowska 
B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008, s.243 
 
Zadanie 15. 
Profilaktyka pierwszorzędowa nieswoista obejmuje m.in.: 

A. szczepienia ochronne, 
B. identyfikację grupy ryzyka, 
C. racjonalne żywienie dzieci i młodzieży, 
D. działania rehabilitacyjne dotyczące przewlekle chorych. 

Literatura: B. Woynarowska (red.), Profilaktyka w pediatrii, PZWL, Warszawa 
2008, s. 39. 
 



Zadanie 16. 
Przejawy akceleracji u niemowląt to: 

A . wcześniejsze podwajanie masy ciała i szybsze zarastanie ciemiączka 
dużego, 
B . wcześniejsze dojrzewanie płciowe i wyrzynanie zębów stałych, 
C . wcześniejsze podwajanie i potrajanie urodzeniowej masy ciała, 
D. opóźnienie procesów przekwitania. 

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, 
s.  79. 
 
Zadanie 17. 
Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje: 
A. wieku morfologicznego, 
B. wieku szkieletowego, 
C. oceny dojrzewania płciowego, 
D. oceny odruchów. 
Literatura: M. Poznańska, Pielęgniarska ocena stanu zdrowia dziecka (w:) K. 
Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane 
zagadnienia, str. 23, Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2014. 
 
Zadanie 18. 
W modelu żywienia niemowląt karmionych sztucznie: 

A. wprowadzamy 2 nowe produkty jednocześnie, 
B . zastępujemy mleko początkowe mlekiem następnym w 4. m.ż., 
C. wprowadzamy owoce cytrusowe w 5. m.ż., 
D. wprowadzamy gluten w 6. m.ż. 

Literatura: M. Krawczyński, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Wyd. 
Help-Med., Kraków 2008, s. 136. 
 
Zadanie 19. 
Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt 
odnoszą się do grupy niemowląt: 

A. z zaburzeniami słuchu, mowy, 
B. z niedowładami różnego stopnia, 
C. ze środowisk wiejskich, 
D. z epizodami zblednięcia lub sinicy podczas snu. 

Literatura: B. Woynarowska (red.), Profilaktyka w pediatrii, PZWL, Warszawa 
2008, s. 136. 
 



Zadanie 20. 
Akceleracja jest to: 

A. przyspieszony rozwój biologiczny dzieci i młodzieży, 
B. nieharmonijny rozwój dzieci i młodzieży, 
C. powolniejszy rozwój dzieci i młodzieży, 
D . przyspieszony rozwój psychiczny i społeczny dzieci i młodzieży. 

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, 
s. 78. 
 
Zadanie 21. 
O gotowości niemowlęcia do rozpoczęcia wprowadzania posiłków 
niemlecznych wskazują następujące objawy: 

A. niemowlę nie chce ssać piersi, 
B. ulewanie po każdym karmieniu, 
C. ząbkowanie, 
D. miesięczne przyrosty masy ciała spadają poniżej 400 g. 

Literatura: M. Krawczyński, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Wyd. 
Help-Med., Kraków 2008, s. 92. 
 
Zadanie 22. 
Z a najlepszy okres kształtowania sprawności ruchowej dzieci, tzw. „złoty 
okres motoryczności”, uważa się wiek: 

A. 5 - 6 lat, 
B. 7 - 8 lat, 
C. 9 - 12 lat, 
D. 13 - 15 lat. 

Literatura: Krawczyński M. (red.): Propedeutyka pediatrii. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 62 
 
Zadanie 23. 
Przeciwskazanie do karmienia naturalnego ze strony matki stanowi: 

A. zakażenie wirusem Epsteina i Barr, 
B. obecność silikonowych implantów piersi, 
C. występowanie ostrej choroby infekcyjnej, 
D. czynna, nieleczona gruźlica. 

Literatura: Szajewska H. i wsp.: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. 
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci. str. 326, Standardy Medyczne-Pediatria. 11, 2014. 
 



Zadanie 24. 
W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się: 

A. gaworzenie, 
B. gruchanie, 
C. wydawanie okrzyków radości, 
D. wydawanie krótkich gardłowych dźwięków. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 
2010, s. 21. 
 
Zadanie 25. 
Fizjologiczna adaptacja układu oddechowego u noworodka do nowych 
warunków życia polega na, z WYJĄTKIEM: 

A. zwiększeniu przepływu płucnego, 
B. wzrostu oporu w naczyniach płucnych, 
C . zmniejszeniu napięcia powierzchniowego pęcherzyków płucnych, 
D . ustaleniu i utrzymaniu czynnościowej pojemności zalegającej. 

Literatura: Z. Mitkowska, Zmiany adaptacyjne w okresie noworodkowym, 
[w:] J.J.Pietrzyk (red.), Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, 
pielęgniarek i studentów, str. 160, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011. 
 
Zadanie 26. 
W polskich normach żywienia dla dzieci i młodzieży największy odsetek 
energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z: 

A. białek, 
B. tłuszczów, 
C. węglowodanów, 
D. cukrów prostych. 

Literatura: Szajewska H., Socha P., Horvath A., Rybak A., Dobrzańska A., 
Borszewska-Kornacka M.K., Chybicka A., Czerwionka-Szaflarska M., 
Gajewska D., Helwich E., Książyk J., Mojska H., Stolarczyk A., Weker H.: 
Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. „Standardy Medyczne – 
Pediatria”. 2014, 11, s. 323 
 
Zadanie 27. 
Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie: 

A. naturalne czynne, 
B. naturalne bierne, 



C. sztuczne czynne, 
D. sztuczne bierne. 

Literatura: Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008, 
s. 103 
 
Zadanie 28. 
Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania 
zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, 
zastosuje test: 

A. Adamsa, 
B. Cover, 
C. Hirschberga, 
D. Matthiasa. 

Literatura: Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s.251 
 
Zadanie 29. 
N a zwiększenie powierzchni oddechowej płuc u niemowlęcia NIE ma 
wpływu: 

A. zlikwidowanie wzdęć brzucha, 
B. niekrępujące ubieranie i zawijanie w pieluchy, 
C. kąpiele i okłady ochładzające, 
D. noszenie dziecka ,,okrakiem na biodrze’’. 

Literatura: G. Cepuch, M. Perek (red.), Modele opieki pielęgniarskiej nad 
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012, s. 101. 
 
Zadanie 30. 
We wrodzonej przepuklinie przeponowej NIE występuje u noworodka: 

A. symetryczność ruchów klatki piersiowej, 
B . ściszenie/zniesienie szmerów oddechowych po stronie wady, 
C. zapadnięcie powłok brzusznych, 
D. przesunięcie tonów serca na stronę przeciwną. 

Literatura: G. Lis, K. Twarduś, Wrodzona przepuklina przeponowa, (w) K. 
Twarduś, M. Perek, Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach 
chirurgicznych, str.161, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 
 
 
 
 



Zadanie 31. 
W odwodnieniu miernego stopnia obserwuje się: 

A. zapadniecie ciemiączka, 
B. zimne, marmurkowate kończyny, 
C. napływ kapilarny powyżej 5 sekund, 
D. objawy kwasicy metabolicznej. 

Literatura: J.J.Pietrzyk (red.), Zaburzenia wodno-elektolitowe, (w:) 
Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, str. 
142, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 32. 
Zespół Fallota w klasyfikacji wrodzonych wad serca opierający się na 
obecności lub braku sinicy oraz wielkości przepływu płucnego w stosunku do 
systemowego to: 

A . wada serca bez sinicy, ze zwiększonym przepływem płucnym, 
B . wada serca bez sinicy, z prawidłowym przepływem płucnym, 
C . wada serca z sinicą, ze zmniejszonym przepływem płucnym, 
D. wada serca z sinicą, ze zmiennym przepływem płucnym. 

Literatura: Twarduś K., Perek M.(red.), Opieka nad dzieckiem w wybranych 
chorobach chirurgicznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014, s.168. 
 
Zadanie 33. 
Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. Który z poniższych 
objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka. 

A. obecność żółtaczki, 
B. wymioty żółcią, 
C. brak odruchu ssania, 
D. nadmierna ilość śliny w jamie ustnej . 

Literatura: K. Twarduś, M. Perek (red.), Opieka nad dzieckiem w wybranych 
chorobach chirurgicznych, str. 46, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2014. 
 
Zadanie 34. 
W zapaleniu oskrzelików u niemowlęcia NIE występuje: 

A. zaburzenie łaknienia, 
B. przedłużony wdech, 
C. sinica centralna, 
D. napadowy kaszel. 

 



Literatura: E. Głowacka, Zapalenie oskrzelików, [w] J.J.Pietrzyk (red.), 
Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, str. 
258, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 35. 
Dla obrzęku naczynioruchowego jest charakterystyczne: 

A. występowanie świądu, 
B. blady, rozlany obrzęk o lokalizacji asymetrycznej, 
C. ustępowanie zmian jest szybsze niż bąbli pokrzywkowych, 
D. obrzęk zmienia się pod wpływem ucisku. 

Literatura: T. Szczerbiński, Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, (w:) J.J. 
Pietrzyk (red.), Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i 
studentów, str. 286, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 36. 
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. 
Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych 
i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją 
pielęgniarską będzie: 

A. obfita podaż ciepłych płynów, 
B. znaczne organiczenie podaży płynów, 
C . zastosowanie okładu rozgrzewającego na okolice podbrzusza, 
D. wykonanie nasiadówek, np. z naparu szałwii. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 311, Wydawnictwo Help-Med., 
Kraków 2014. 
 
Zadanie 37. 
Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są: 

A. bakterie, 
B. wirusy, 
C. pierwotniaki, 
D. pasożyty. 

Literatura: B. Radzymiska-Chruściel, Zapalenie mięśnia sercowego, [w] 
J.J.Pietrzyk (red.), Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, 
pielęgniarek i studentów, str. 256, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011. 
 
 



Zadanie 38. 
U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są: 

A . kolka, przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych, drażliwość, 
B . napięte ciemiączko, nadmierny przyrost obwodu głowy, wymioty, 
C . niechęć do jedzenia, tachykardia, obniżone napięcie mięśniowe, 
D . ból głowy, napięte ciemiączko, zaburzenia zapamiętywania. 

Literatura: K. Twarduś, M. Perek (red.), Opieka nad dzieckiem w wybranych 
chorobach chirurgicznych, str. 256, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2014. 
 
Zadanie 39. 
Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie: 

A . nie obserwuje się powikłań ze strony układu nerwowego w 
przebiegu tej choroby, 
B . w drugim okresie choroby występuje kaszel napadowy przez 2-4 
tygodnie, 
C . w przebiegu choroby objawem typowym jest leukopenia w obrazie 
krwi, 
D . w trzecim okresie choroby następuje zdrowienie przez okres 3-4 
miesiące. 

Literatura: W. Służewski, Zarys chorób zakaźnych wieku dziecięcego, str. 
11-2, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007. 
 
Zadanie 40. 
Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali: 

A. Glasgow, 
B. Silvermana, 
C. Apgar, 
D. Norton. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek (red.), Pediatria i 
pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia, Wyd. Help-Med., 
Kraków 2014, s. 59. 
 
Zadanie 41. 
Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie: 

A . nagłe osłabienie mięśni rozpoczyna się najczęściej od kończyn 
górnych, 
B . w przebiegu choroby mogą występować zaburzenia połykania, 
C . nigdy nie występują w przebiegu choroby zaburzenia oddechowe, 



D . nie obserwuje się w przebiegu choroby zaburzeń autonomicznych. 
Literatura: G. Cepuch, M. Perek, Modele opieki pielegniarskiej nad 
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, str. 173-4, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 
 
Zadanie 42. 
D o najczęstszych przyczyn odmy opłucnowej samoistnej wtórnej u dzieci 
należy: 

A . powikłanie wykonywania nakłucia opłucnej, biopsji płuca, 
cewnikowania dużych naczyń, stosowania mechanicznej wentylacji i 
zabiegów 
torakochirurgicznych, 
B. tępy uraz mechaniczny ściany klatki piersiowej, 
C . pęknięcie pęcherza rozedmowego zlokalizowanego podopłucnowo, 
przy nagłej zmianie ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, 
D . infekcyjne zapalenie płuc i oskrzeli oraz mukowiscydoza i astma. 

Literatura: Twarduś K., Perek M.(red.), Opieka nad dzieckiem w wybranych 
chorobach chirurgicznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014, s.168. 
 
Zadanie 43. 
W profilaktyce drgawek gorączkowych u dziecka w razie wystąpienia stanu 
podgorączkowego podaje się paracetamol doustnie lub doodbytniczo w 
dawce: 

A. 5 mg/kg m.c./dawkę, 
B. 10 mg/kg m.c./dawkę, 
C. 15 mg/kg m.c./dawkę, 
D. 20 mg/kg m.c./dawkę. 

Literatura: M. Kaciński, Drgawki gorączkowe, [w] J.J.Pietrzyk (red.), 
Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, str. 
353, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 44. 
W nadgłośniowym zapaleniu krtani (zapalenie nagłośni) występuje: 

A. szczekający kaszel, 
B. często chrypka, 
C. w rtg bocznym szyi „objaw kciuka”, 
D. w badaniu krwi umiarkowana leukocytoza. 

Literatura: I. Głodzik, Zapalenie nagłośni, [w] J.J.Pietrzyk (red.), 
Vademecum pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, str. 



256, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 45. 
Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi: 

A. 2-8 dni, 
B. 10-15 dni, 
C. 15–20 dni, 
D. 30-60 dni. 

Literatura: W. Służniewski, Zarys chorób zakaźnych wieku dziecięcego, str. 
49, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007. 
 
Zadanie 46. 
Nawadnianie doustne może być stosowane u dzieci: 

A. z zaburzeniami wchłaniania węglanów, 
B. z niedrożnością przewodu pokarmowego, 
C. z wymiotami, 
D. nieprzytomnych. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 
2010, s. 356. 
 
Zadanie 47. 
Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie 
jesienno-zimowym jest: 

A. adenowirus, 
B. wirus RS, 
C. wirus SM, 
D. wirus Rota. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 
2010, s. 354. 
 
Zadanie 48. 
Do objawów odwodnienia niemowlęcia NIE zalicza się: 

A. suchość błon śluzowych, 
B. ochłodzenie dystalnych części ciała, 
C. wydłużony napływ włośniczkowy, 
D. szybkiego rozprostowywania się fałdu skórnego. 

Literatura: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.) Diagnozy i interwencje 
pielęgniarskie, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2008, s. 88. 
 



Zadanie 49. 
W przebiegu ospy wietrznej: 

A. wysypka ma charakter drobnoplamisty, 
B . chory jest zakaźny przez 2 tygodnie po wystąpieniu wysypki, 
C. wykwity na skórze pojawiają się jednoczasowo, 
D. występuje polimorfizm zmian skórnych. 

Literatura: W. Służniewski, Zarys chorób zakaźnych wieku dziecięcego, str. 
46-7, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007. 
 
Zadanie 50. 
Profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dziecka z siniczną wadą serca 
stosuje się w związku z: 

A. leczeniem glikokortykosteroidami, 
B . zabiegiem związanym z usunięciem migdałków podniebiennych, 
C. wykonywaną diagnostyką układu moczowego, 
D. cewnikowaniem pęcherza moczowego. 

Literatura: G. Cepuch, M. Perek, Modele opieki pielegniarskiej nad 
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, str. 46, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 
 
Zadanie 51. 
Najbardziej odpowiednim postępowaniem w zapobieganiu rozszerzania się 
ostrej wirusowej biegunki w oddziale szpitalnym jest: 

A . włożenie do worka foliowego i spalenie zużytych pampersów, 
B. częste mycie i dezynfekowanie zabawek, 
C. dokładne mycie rąk przed i po kontakcie z chorym, 
D. wszystkie z powyższych. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.): Pediatria, str. 676, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 
 
Zadanie 52. 
Drgawki gorączkowe są odpowiedzią niedojrzałego układu nerwowego na 
gorączkę wywołaną infekcją. Chociaż najczęściej występują przy 
temperaturze powyżej 40°C, to wartość graniczną stanowi temperatura: 

A. 37°C, 
B. 38,5°C, 
C. 39°C, 
D. 39,5°C. 

Literatura: Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Wydawnictwo 



Lekarskie PZWL, Warszawa 2006,2011, wydanie II, str.259 
 
Zadanie 53. 
Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu 
Reye'a jest przyjmowanie: 

A. paracetamolu, 
B. salicylanów, 
C. glikozydów naparstnicy, 
D. sulfonamidów. 

Literatura: Kokot F.: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach 
wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str. 309 
 
Zadanie 54. 
W trakcie NZK u dziecka do wykonania intubacji dotchawiczej użyjesz: 

A. opioidu, 
B. anestetyku dożylnego, 
C. leku zwiotczającego, 
D. podczas NZK nie używamy leków do wykonania intubacji. 

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 295 
 
Zadanie 55. 
W czasie resustytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie 
oraz do żyły: 

A. szyjnej zewnętrznej, 
B. szyjnej wewnętrznej, 
C. podobojczykowej, 
D. udowej. 

Literatura: Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006,2011, wydanie II, str.23 
 
Zadanie 56. 
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) z 2015 roku wprowadziły 
zmiany odnośnie długości czasu dostarczania wdechu w BLS u dzieci. 
Obecnie wynosi on: 

A. 1 sekundę, 
B. 1,5 sekundy, 
C. 2 sekundy, 
D. 5 sekund. 

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 285 



Zadanie 57. 
Kontrola temperatury docelowej (TTM) u dzieci z przywróconym 
spontanicznym krążeniem (ROSC) powinna być ukierunkowana na 
utrzymanie: 

A. normotermii, 
B. umiarkowanej hipotermii, 
C. hipertermii, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i B. 

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 285 
 
Zadanie 58. 
Energia kardiowersji w częstoskurczu nadkomorowym (SVT) u dzieci wynosi: 

A. 1 J, 
B. 2 J, 
C. 3 J, 
D. 4 J. 

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 285 
 
Zadanie 59. 
Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia u dziecka, według schematu 4T, 
to wszystkie niżej wymienione z wyjątkiem: 

A. zatorowość wieńcowa lub płucna, 
B. odma prężna, 
C. hipoksja, 
D. toksyny. 

Literatura: http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/6_EPLS.pdf, Wytyczne 
resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015, Zaawansowane 
zabiegi resuscytacyjne u dzieci, rozdział 6, str.300 
 
Zadanie 60. 
Najwięcej przypadków porażenia prądem ma miejsce u dzieci oraz osób 
zawodowo związanych z elektrycznością. Przy porażeniu prądem zmiennym 
dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie: 

A. asystolii, 
B. migotania komór, 
C. rozkojarzenia elektromechanicznego (PEA), 
D. częstoskurczu komorowego bez tętna. 

Literatura: Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006,2011, wydanie II, str.114. 



Zadanie 61. 
Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje: 

A. głośno wołasz o pomoc, 
B . jeżeli dziecko jest na brzuchu kładziesz je delikatnie na plecy, 
C. udrażniasz drogi oddechowe, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 286 
 
Zadanie 62. 
Najlepsza współczesna definicja atopii to: 

A. reakcja alergiczna u dziecka atopowego, 
B. reakcja atopowa u dziecka alergicznego, 
C. stan zwany inaczej skazą białkową, 
D. wrodzona predyspozycja do nadmiernej syntezy IgE. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 
2010, s. 250. 
 
Zadanie 63. 
Rodzicom dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza pielęgniarka 
powinna zalecić NIEUWZGLĘDNIANIE w diecie dziecka: 

A. mleka, jako głównego źródła pokarmu, 
B. chudego mięsa, 
C. chleba pełnoziarnistego, 
D. „zielonych” warzyw. 

Literatura: Muscari M.E., Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, s. 281. 
 
Zadanie 64. 
W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i 
młodzieży to: 

A. wady serca, 
B. uszkodzenia neurologiczne, 
C. choroby układu oddechowego, 
D. choroby przewodu pokarmowego. 

Literatura: Cytowska B., Winczura B. (red.), Dziecko chore, zagadnienia 
biopsychiczne i pedagogiczne. Oficyna Impuls, Kraków 2007, s. 14. 
 
 
 



Zadanie 65. 
Rozpoznanie zespołu Turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może 
sugerować: 

A. występowanie szmerów skurczowych nad sercem, 
B. obecność obrzęków limfatycznych na kończynach, 
C. kwadratowy kształt twarzy dziecka, 
D. migdałowate szpary powiekowe. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec, Choroby ukladu krążenia, Pediatria, Tom 
I, str. 121, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 
 
Zadanie 66. 
W przypadku uczulenia dziecka na roztocza kurzu domowego nie jest 
wskazane: 

A. regularne pranie pościeli w temperaturze 55-60?C, 
B. utrzymanie umiarkowanej temperatury w sypialni dziecka, 
C. wystawianie pościeli na działanie mrozu w czasie zimy, 
D . utrzymywanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu powyżej 
70%. 

Literatura: K. Twarduś, Alergiczny nieżyt nosa, (w:) Cepuch G. I wsp., 
Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, str 202, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warzsawa, 2011. 
 
Zadanie 67. 
Zespół Pataua to trisomia chromosomu: 

A. 9 , 
B. 11, 
C. 13, 
D. 18. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec, Choroby ukladu krążenia, Pediatria, Tom 
I, str. 114, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 
 
Zadanie 68. 
Do kostnych objawów krzywicy należą m. in.: 

A. bóle brzucha, 
B. zaparcia, 
C. mocz o zapachu amoniaku, 
D . różaniec krzywiczy, bruzda Harrisona, bransolety krzywicze. 

Literatura: B. Pawlaczyk (red.), Zarys pediatrii, PZWL, Warszawa 2007, s. 
120. 



Zadanie 69. 
Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka oraz są 
ulegli i bierni prezentują postawę: 

A. odtrącającą, 
B. unikającą, 
C. nadmiernie chroniącą, 
D. nadmiernie wymagającą. 

Literatura: Cytowska B., Winczura B. (red.), Dziecko chore, zagadnienia 
biopsychiczne i pedagogiczne. Oficyna Impuls, Kraków 2007, s. 277-278. 
 
Zadanie 70. 
W okresie remisji atopowego zapalenia skóry NIE należy unikać kontaktu 
dziecka z: 

A. zwierzętami domowymi, 
B. pyłkami roślin, 
C. słońcem, 
D. chlorowaną wodą w basenie. 

Literatura: G. Cepuch, B. Krzeszowska, M. Perek, K. Twarduś (red.), Modele 
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, PZWL, Warszawa, 2011, s. 192. 
 
Zadanie 71. 
D o czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka 
NIE należy: 

A . pokarm zawierający duże ilości tyraminy, np. sery pleśniowe, 
B. spożywanie gorących posiłków, 
C. wysoka temperatura otoczenia, 
D. ubranie z tkanin bawełnianych w jasnych kolorach. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 109, Wydawnictwo Help-Med., 
Kraków 2014 
 
Zadanie 72. 
Przedłużone karmienie dziecka posiłkami płynnymi doprowadza do: 

A. kontynuowania niemowlęcych wzorców ssania i połykania, 
B. opóźnionego rozwoju umiejętności żucia, 
C. opóźnienia rozwoju mowy, 
D. wszystkich wymienionych zaburzeń. 

Literatura: Cytowska B., Winczura B. (red.), Dziecko chore, zagadnienia 
biopsychiczne i pedagogiczne. Oficyna Impuls, Kraków 2007, s. 335. 



Zadanie 73. 
W przełomie miastenicznym u dziecka występuje: 

A. rozszerzenie źrenic, 
B. bradykardia, 
C. suchość skóry, 
D. suchość śluzówek. 

Literatura: S. Kroczka, Miastemia, [w] J.J.Pietrzyk (red.), Vademecum 
pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, str.378-9, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 74. 
W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca 
się: 

A . zwiększenie w diecie soków przecierowych ze względu na wysokie 
pH, 
B. stosowanie w diecie posiłków wysokotłuszczowych, 
C . podaż ostatniego posiłku co najmniej 2-3 godziny przed snem, 
D . podawanie posiłków zawierających w składzie mleko w godzinach 
wieczornych. 

Literatura: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek, Pediatria i pielęgniarstwo 
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str.181-2, Wydawnictwo Help-Med., 
Kraków 2014. 
 
Zadanie 75. 
Astma oskrzelowa jest chorobą: 

A. przebiegającą z obturacją oskrzeli, 
B. zapalną, 
C. z nadreaktywnością oskrzeli, 
D. wszystkie powyższe. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 
2010, s. 249. 
 
Zadanie 76. 
W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć: 

A . wyłącznie błony śluzowej policzków i warg oraz bocznych 
powierzchni języka, 
B. tylko kosmków jelitowych jelita cienkiego, 
C. jedynie błony śluzowej jelita grubego, 
D. całego przewodu pokarmowego i całej grubości jelita. 



Literatura: Pawlaczyk B. (red.), Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. I, Wyd. 
Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 163. 
 
Zadanie 77. 
Objętość oraz ciśnienie płynu użytego do lewatywy oczyszczającej pobudzają 
ruch perystaltyczny jelita grubego na drodze: 

A. termicznej, 
B. mechanicznej, 
C. chemicznej, 
D. wszystkich wymienionych. 

Literatura: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.), Diagnozy i interwencje 
pielęgniarskie, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2008, s. 78. 
 
Zadanie 78. 
Niedokrwistość typu Fanconiego jest: 

A. niedokrwistością hematologiczną wrodzoną, 
B. genetycznie uwarunkowaną niedokrwistością aplastyczną, 
C . niedokrwistością megaloblastyczną z powodu niedoboru kwasu 
foliowego, 
D . niedokrwistością spowodowaną niedostateczną syntezą 
hemoglobiny. 

Literatura: Pawlaczyk B. (red.), Pediatria, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2005, 
s. 345. 
 
Zadanie 79. 
Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest: 

A. wielomocz, 
B. wzmożone pragnienie, 
C. zmiana zachowania, 
D. wzrost masy ciała. 

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 2, PZWL, Warszawa 
2010, s. 562. 
 
Zadanie 80. 
Uszkodzenie słuchu u dziecka w stopniu umiarkowanym rozpoznaje się, gdy 
ubytek słuchu jest: 

A. powyżej 20 - 40 decybeli, 
B. powyżej 40 – 70 decybeli, 
C. powyżej 70 - 90 decybeli, 



D. powyżej 90 decybeli. 
Literatura: G. Cepuch, Zaburzenia słuchu, (w:) Cepuch G. I wsp., Modele 
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, str 288, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warzsawa, 2011. 
 
Zadanie 81. 
Wspieranie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w tworzeniu 
pozytywnego obrazu własnej osoby polega na: 

A . nastawieniu na osiągnięcia dziecka, demonstrowaniu dezaprobaty 
oraz otwartej krytyki, 
B . ustalaniu możliwych do osiągnięcia celów i nagradzaniu osiągnięć 
dziecka, 
C . stwarzaniu poczucia bezpieczeństwa wyłącznie w środowisku 
rodzinnym i ograniczaniu kontaktów z rówieśnikami, 
D . nie jest możliwe ukształtowanie pozytywnego obrazu własnej 
osoby u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Literatura: Muscari M.E. (red.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 
Wyd. Czelej, Lublin 2005, s. 392. 
 
Zadanie 82. 
W postaci pozapiramidowej mózgowego porażenia dziecięcego: 

A. porażenie dotyczy szczególnie kończyn dolnych, 
B. występują ruchy mimowolne, 
C. obserwuje się występowanie objawów móżdżkowych, 
D. występuje niedowład z przewagą w kończynach górnych. 

Literatura: J. Czochańska, Mózgowe porażenie dziecięce, (w) K. Kubicka, W. 
Kawalec, Pediatria, Tom II, str. 492-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2010. 
 
Zadanie 83. 
Dla dystrofii Duchenne'a jest prawdziwe: 

A. choroba dziedziczy się recesywnie z chromosomem Y, 
B . u podłoża choroby leży niedobór białka błonowego – dystrofiny, 
C. początek objawów choroby przypada na późne dzieciństwo, 
D. w chorobie występuje wygórowanie odruchów ścięgnistych. 

Literatura: S. Kroczka, Miopatie, [w] J.J.Pietrzyk (red.), Vademecum 
pediatry. Podręcznik dla lekarzy, pielęgniarek i studentów, str.376, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 



Zadanie 84. 
W sytuacji podejrzenia rozpoznania wad cewy nerwowej u płodu zaleca się 
oznaczyć w surowicy ciężarnej stężenie: 

A. alfa-fetoproteiny (AFP), 
B. fenyloalaniny, 
C. laktoferyny, 
D. tyrozyny. 

Literatura: J. Ładogórska, Wady dysraficzne układu nerwowego, (w:) J. 
Czernik (red.) Chirurgia dziecięca, str. 115, Akademia Medyczna im. Piastów 
Śląskich, Wrocław, 2008. 
 
Zadanie 85. 
W przypadku niepełnosprawności dziecka w rodzinie pomocy wymaga 
również rodzeństwo dziecka. Pomoc niesiona rodzeństwu powinna 
obejmować elementy, z Wyjątkiem: 

A . nie informowanie o specyfice choroby siostry lub brata od 
momentu postawienia diagnozy, 
B . dyskusje z rodzicami na temat zachowania chorej siostry lub brata, 
C . umożliwienie rodzeństwu uczestnictwa w szpitalnych grupach 
wsparcia, 
D . ustalanie z rodzeństwem zakresu i rodzaju wsparcia dla chorej 
siostry lub brata. 

Literatura: K. Twarduś, Wsparcie w chorobie przewleklej i 
niepełnosprawności,, (w:) Cepuch G. I wsp., Modele pielęgnowania dziecka 
przewlekle chorego, str. 37-8, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warzszawa, 
2011. 
 
Zadanie 86. 
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym NIE są częściej narażone na: 

A. zaburzenia w rozwoju somatycznym, 
B. próchnicę zębów, 
C. nawracające zakażenia układu moczowego, 
D. zaburzenia w rozwoju mowy. 

Literatura: K. Twarduś, M. Perek, Mózgowe porażenie dziecięce, (w:) Cepuch 
G. I wsp., Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, str 297-8, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warzsawa, 2011 
 
 
 



Zadanie 87. 
W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu 
znacznym NIE należy: 

A. porozumiewać się z dzieckiem za pomocą rysunku, 
B. dotykać dziecka, jeśli ono nas nie widzi, 
C. wykonywać zabiegów bolesnych w obecności rodziców, 
D . uwrażliwiać współpacjentów na trudności komunikacyjne dziecka. 

Literatura: G. Cepuch, Zaburzenia słuchu, (w:) Cepuch G. I wsp., Modele 
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, str 288, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warzsawa, 2011. 
 
Zadanie 88. 
W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji 
wynosi: 

A. 70-89, 
B. 69-50, 
C. 49-35, 
D. 34-20. 

Literatura: J. Komender, Upośledzenie umysłowe.K. Kubicka, W. Kawalec, 
Pediatria, Tom II, str. 506, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 
 
Zadanie 89. 
W wyniku urazu u dzieci najczęściej występują złamania: 

A. kości goleni, 
B. szyjki kości udowej, 
C. nadkłykciowe kości ramiennej, 
D. obojczyka. 

Literatura: Pawlaczyk B. (red.), Pielęgniarstwo pediatryczne, Wyd. Lek. 
PZWL, Warszawa, 2007, s. 305. 
 
Zadanie 90. 
Wsparcie polegające na pomocy rodzinie w zorganizowaniu właściwego 
leczenia i usprawniania dziecka, zaopatrzeniu w pomocny sprzęt 
rehabilitacyjny, zorganizowaniu przestrzeni mieszkania do celów 
rehabilitacyjnych to wsparcie: 

A. socjalno-usługowe, 
B. materialne, 
C. rehabilitacyjne, 
D. informacyjne. 



Literatura: Cepuch G., Krzeczowska B., Perek M., Twarduś K., Modele 
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 
2011, s. 36. 
 
Zadanie 91. 
W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny 
uwzględniać: 

A. zaburzenia metaboliczne, 
B. reakcje psychologiczne, 
C. deficyty neurologiczne, 
D. wszystkie wymienione. 

Literatura: Pawlaczyk B. (red.), Pielęgniarstwo pediatryczne, Wyd. Lek. 
PZWL, Warszawa, 2007, s. 285-286. 
 
Zadanie 92. 
W przypadku zaburzeń ssania i połykania u niemowlęcia z mózgowym 
porażeniem dziecięcym NIE zaleca się: 

A . stymulowania odruchu ssania i połykania po każdym nakarmieniu 
dziecka, 
B . stosowania butelki do karmienia z wyprofilowanym smoczkiem, 
C . podawania pokarmów częściej i w mniejszych objętościach, 
D . prób podawania pokarmów zagęszczonych przy pomocy łyżeczki. 

Literatura: K. Twarduś, M. Perek, Mózgowe porażenie dziecięce, (w:) Cepuch 
G. I wsp., Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, str 297-8, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warzsawa, 2011. 
 
Zadanie 93. 
Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom 
złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego 
(zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę: 

A. leucocoria, 
B. nadwzroczność, 
C. zwyrodnienie plamki żółtej, 
D. astygmatyzm. 

Literatura: Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (red.): Pediatria i 
pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. Wyd. Help-Med, Kraków 
2014, str. 196. 
 
 



Zadanie 94. 
D o czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u 
dzieci NIE należą czynniki: 

A. genetyczne, 
B. osobowościowe, 
C. chemiczne, 
D. biologiczne. 

Literatura: Antoszewska B.: Dziecko z chorobą nowotworową – problemy 
psychologiczne. Wyd. Impuls, Kraków 2006, s.61. 
 
Zadanie 95. 
Nerwiak zarodkowy w momencie rozpoznania ma postać zlokalizowaną (bez 
przerzutów) w 40% przypadków. U około połowy pacjentów stwierdza się 
obecność przerzutów; dochodzi do nich poprzez: 

A. drogę krwionośną, 
B. drogę chłonną, 
C. rozsiew w jamach ciała na drodze wysięku nowotworowego, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie 
chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2009,str.178. 
 
Zadanie 96. 
Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie 
lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez 
dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na: 

A. podawaniu posiłków często, w małych ilościach, 
B . monitorowaniu ilości przyjmowanych przez dziecko posiłków, 
C . podawaniu posiłków z dużą zawartością błonnika i słodyczy, 
D. prawidłowa odpowiedź A i B. 

Literatura: Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (red.): Pediatria i 
pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. Wyd. Help-Med, Kraków 
2014, str. 212. 
 
Zadanie 97. 
Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest 
ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia 
szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy: 

A. niedokrwistość, neutropenię, małopłytkowość, 



B . małopłytkowość, osłabienie apetytu, powiększenie wątroby, 
C. niedokrwistość, powiększenie śledziony, drgawki, 
D. małopłytkowość, zespół żyły głównej górnej, ataksję. 

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie 
chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2009,str.201. 
 
Zadanie 98. 
Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z 
nowotworem należy: 

A. jak najczęściej stosować iniekcje domięśniowe, 
B. nie stosować leków opioidowych u dzieci, 
C. nie brać pod uwagę zdania dziecka, 
D. postępować zgodnie z drabiną analgetyczną WHO. 

Literatura: J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Leczenie bólu, PZWL 2017. 
Rozdział 5.13.2 
 
Zadanie 99. 
Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa sie poprzez: 

A. leczenie onkologiczne, 
B. farmakoterapię, 
C. leczenie wspomagające, np. psychoterapię, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Leczenie bólu, PZWL 2017. 
Rozdział 5.13.2 
 
Zadanie 100. 
Zaburzenia metaboliczne występujące samoistnie lub w trakcie 
chemioterapii wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych to: 

A. zespół ostrej lizy guza, 
B. zespół metaboliczny, 
C. kwasica metaboliczna, 
D. porfiria. 

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie 
chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2009,str.53. 
 
 
 



Zadanie 101. 
Ognisko pierwotne mięsaka kościopochodnego u dzieci najczęściej jest 
zlokalizowane w: 

A. obrębie kości płaskich, 
B. miednicy, 
C. żebrach i łopatkach, 
D. przynasadach kości długich. 

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie 
chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2009, str.140. 
 
Zadanie 102. 
D o najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą: 

A. chrzęstniakomięsak, 
B. mięsak kościopochodny, 
C. włókniakomięsak, 
D. guz olbrzymiokomórkowy. 

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie 
chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2009, str.139. 
 
Zadanie 103. 
O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból: 

A. kręgosłupa, 
B. głowy, 
C. w amputowanej kończynie, 
D. obojczyka. 

Literatura: J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Leczenie bólu, PZWL 2017. 
Rozdział 5.13.2 
 
Zadanie 104. 
U dziecka z zaawansowaną chorobą nowotworową obserwuje się zespół 
przewlekłego wyczerpania. Do objawów, które możemy zaobserwować u 
dziecka NIE należą: 

A. niemożność skupienia uwagi, 
B. nikłe reakcje emocjonalne, 
C. trudność lub niechęć do rozmowy, 
D. nadmierny apetyt. 

Literatura: de Walden-Gałuszko K.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i 



hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str.233. 
 
Zadanie 105. 
Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się: 

A. nieprzyspieszanie ani nieopóźnianie pory śmierci, 
B. podjęcie działań skracających cierpienie chorego, 
C . zaakceptowanie żądania chorego domagającego się eutanazji, 
D . podjęcie wszelkich możliwych działań wydłużających życie. 

Literatura: de Walden – Gałuszko K., Kaptacz A. (red), Pielęgniarstwo w 
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, 2008, s.20. 
 
Zadanie 106. 
Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w: 

A. Warszawie, 
B. Lublinie, 
C. Łodzi, 
D. Poznaniu. 

Literatura: Korzeniewska - Eksterowicz A.: Zasady i organizacja 
pediatrycznej opieki paliatywnej. w: Korzeniewska - Eksterowicz A., 
Młynarski W.(red.): Wybrane zagadnienia pediatrycznej opieki paliatywnej. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 11. 
 
Zadanie 107. 
W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody 
niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy: 

A. ułożenie dziecka w łóżeczku, 
B. łagodne szeptanie, 
C. stymulację czuciowo - dotykową, 
D. odpowiedź B i C jest prawidłowa. 

Literatura: Przysło Ł., Korzeniewska - Eksterowicz A.: Leczenie bólu w 
pediatrii. w: Korzeniewska - Eksterowicz A., Młynarski W.(red.): Wybrane 
zagadnienia pediatrycznej opieki paliatywnej. Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, Łódź 2011, s. 81-82. 
 
Zadanie 108. 
Wczesną reakcją po wprowadzeniu do leczenia opioidów mogą być: 

A. zaparcia, spadki ciśnienia tętniczego, 
B. zastój moczu, nudności, wymioty, senność, majaczenie, 
C. świąd, nudności i wymioty, mioklonie, 



D. zwężenie źrenic, uogólniona hiperalgezja. 
Literatura: Przysło Ł., Korzeniewska - Eksterowicz A.: Leczenie bólu w 
pediatrii. w: Korzeniewska - Eksterowicz A., Młynarski W.(red.): Wybrane 
zagadnienia pediatrycznej opieki paliatywnej. Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi, Łódź 2011, s. 89. 
 
Zadanie 109. 
Schorzenia ograniczające życie to: 

A . schorzenia, w których nie ma uzasadnionej nadziei na wyleczenie i 
poprawę stanu zdrowia, 
B . schorzenia charakteryzujące się reakcją dynamiczną ustroju na 
zadziałanie czynnika chorobotwórczego; wyrażające się zaburzeniem 
naturalnego współdziałania narządów, 
C. zaburzenie funkcji lub uszkodzenie struktury organizmu, 
D . choroby wywoływane przez patogeny wnikające w sposób bierny 
lub czynny do organizmu, w obrębie którego rozmnażają się i 
wywołują odpowiedź odpornościową. 

Literatura: Korzeniewska - Eksterowicz A.: Charakterystyka i odrębności 
opieki paliatywnej nad dziećmi. w: Korzeniewska - Eksterowicz A., Młynarski 
W.(red.): Wybrane zagadnienia pediatrycznej opieki paliatywnej. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 15. 
 
Zadanie 110. 
Dla zespołu dziecka potrząsanego charakterystyczne są następujące cechy, z 
wyjątkiem: 

A. wiek niemowlęcy, 
B. wylewy śródczaszkowe, 
C. uszkodzenia narządów wewnętrznych, 
D. zaburzenia psychosomatyczne. 

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, 
s. 43. 
 
Zadanie 111. 
W celu bardziej obiektywnej oceny zdrowia wykorzystuje się pozytywne 
mierniki zdrowia, do których zalicza się: 

A . standaryzowane mierniki oceny stanu odżywienia, poziomu 
rozwoju fizycznego i psychicznego, sprawności i wydolności fizycznej, 
B . współczynnik chorobowości, współczynnik zapadalności oraz 
standaryzowane mierniki oceny stanu odżywienia, 



C . współczynnik zapadalności oraz standaryzowane mierniki oceny 
stanu odżywienia, poziomu rozwoju fizycznego i psychicznego, 
D . współczynnik umieralności ogólnej i współczynnik śmiertelności, 
standaryzowane mierniki oceny stanu odżywienia, poziomu rozwoju 
fizycznego i psychicznego, sprawności i wydolności fizycznej. 

Literatura: Krawczyński M. (red.), Propedeutyka pediatrii, Wyd. Lek. PZWL, 
Warszawa 2009, s. 377-378. 
 
Zadanie 112. 
Z a dodatni wynik testu przesiewowego do wykrywania podwyższonego 
ciśnienia tętniczego krwi przyjmuje się stwierdzenie w czasie powtórzonego 
badania: 

A . średniego ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego poniżej 
wartości odpowiadającej 90 centylowi dla danej płci i wieku, 
niezależnie od wysokości ciała, 
B . średniego ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego poniżej 
wartości odpowiadającej 90 centylowi dla danej płci i wieku oraz 
pozycji centylowej wysokości ciała, 
C . średniego ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego równego lub 
większego od wartości odpowiadającej 95 centylowi dla danej płci i 
wieku, niezależnie od wysokości ciała, 
D . średniego ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego równego lub 
większego od wartości odpowiadającej 95 centylowi dla danej płci i 
wieku oraz pozycji centylowej wysokości ciała. 

Literatura: Woynarowska B. (red.), Profilaktyka w pediatrii, Wyd. Lek. 
PZWL, Warszawa 2008, s. 281. 
 
Zadanie 113. 
Moczenie nocne wtórne jest to: 

A . bezwiedne oddawanie moczu w czasie snu przez dziecko powyżej 2. 
r.ż., 
B . oddawanie moczu w czasie snu przez dziecko powyżej 3. r.ż., po 
okresie, gdy przez 2 miesiące kontrolowało ono czynność pęcherza w 
czasie snu, 
C . oddawanie moczu w czasie snu przez dziecko powyżej 4. r.ż., po 
okresie, gdy przez 3 miesiące kontrolowało ono czynność pęcherza w 
czasie snu, 
D . mimowolne oddawanie moczu w porze nocnej przez dziecko 5-6 
letnie, po okresie co najmniej 6 miesięcznej kontroli pęcherza we śnie. 



Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec (red.), Pediatria, tom 2, PZWL, Warszawa 
2010, s. 511. 
 
Zadanie 114. 
D o zachowań dziecka wskazujących na przemoc emocjonalną NIE należy: 

A. bierność lub nasilona agresja, 
B. nadmierna lękliwość, 
C. próba samobójcza, 
D. odmowa wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

Literatura: M. E. Muscari, Pediatria i pielegniarstwo pediatryczne, str. 
142, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005. 
 
Zadanie 115. 
Prawidłową interwencją wobec dziewczynki z jadłowstrętem psychicznym 
nie jest: 

A . stopniowe zwiększanie kaloryczności podawanych posiłków, 
B . odwracanie uwagi pacjentki od zbyt dużego zainteresowania swoim 
wyglądem, 
C . zadbanie, aby chora spożywała posiłki sama, dokumentowanie 
ilości spożytego posiłku, 
D . obserwacja w kierunku objawów wskazujących na hipokaliemię. 

Literatura: M. Perek, K. Twarduś, Zaburzenia stanu odżywienia, Jadlowstręt 
psychiczny, [w] Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, str. 272, 
275, 277, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 
Zadanie 116. 
Nieprawdą jest, że moczenie nocne: 

A. częściej występuje u dziewczynek, 
B. ma wieloczynnikową etiologię, 
C. około 1/3 dzieci moczy się również w dzień, 
D . może współwystępować z innymi zaburzeniami emocjonalnymi i 
zachowania. 

Literatura: I. Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, str. 
152-153, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 
 
Zadanie 117. 
D o szpitala przyjęto 15-latka z podejrzeniem zatrucia marihuaną. Jak długo 
od przyjęcia marihuany jej metabolity mogą być wykrywane w moczu: 

A. do 24 godzin od przyjęcia, 



B. do 72 godzin od przyjęcia, 
C. do 5 dni od przyjęcia, 
D. do ponad tygodnia od przyjęcia. 

Literatura: I. Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, str. 
344, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 
 
Zadanie 118. 
Rodzinę zastępczą zawodową charakteryzuje: 

A. tymczasowe zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, 
B. możliwość przebywania dziecka nawet do kilku lat, 
C . rodzinę zastępczą zawodową mogą tworzyć tylko osoby z 
wykształceniem pedagogicznym, 
D . w rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie, może 
przebywać łącznie nie więcej niż 5 dzieci. 

Literatura: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887. Art.40, 44, 53, 58. 
 
Zadanie 119. 
Przyczyną powstawania wad wrodzonych twarzoczaszki jest działanie 
czynników teratogennych: 

A. przed poczęciem dziecka, 
B. między 4-12 tygodniem ciąży, 
C. po 12 tygodniu ciąży, 
D . czas działania czynnika teratogennego nie ma znaczenia, b o 
powstanie wady nie zależy od czasu działania teratogenów. 

Literatura: M.E. Muscari (red.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, 
Wyd. Czelej, Lublin 2005, s.251. 
 
Zadanie 120. 
Oceniając strukturę rodziny NIE jest istotne: 

A. skład rodziny i jej środowisko, 
B. zawód i wykształcenie członków rodziny, 
C. korzenie kulturowe i religijne, 
D. umiejętność komunikacji członków rodziny. 

Literatura: I. Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, str. 
56, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 


