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BLOK PODSTAWOWY  
Zadanie 121.  
W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do 
informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 
wynikach leczenia oraz rokowaniu?  

A. w pełnym zakresie, ponieważ konieczne jest to  do  uzyskania 
świadomej zgody,  

B. w zakresie ograniczonym dobrem małoletniego pacjenta i 
jego stopniem rozwoju,  

C. w zakresie i formie  potrzebnej  do  prawidłowego przebiegu 
procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,  

D. w zakresie, w jakim informacji tej udzielą mu jego 
przedstawiciele ustawowi (rodzice), którym przysługuje 
pełna informacja.  

Literatura: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. 
 
Zadanie 122.  
Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:  

A. tylko pisemne,  
B. wszystkie, które zgodne są z jej sumieniem,  
C. tylko zapisane w dokumentacji medycznej,  
D. zapisane w dokumentacji medycznej, chyba że pacjent 

znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - 
wówczas dopuszczalne jest wykonanie zlecenia ustnego.  

Literatura: Ustawa o zawodach pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  15  lipca  2011 r.  
 
Zadanie 123.  
Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, 
sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn 
taki jest:  

A. prawnie dozwolony,  
B. dozwolony, lecz gdyby doszło do "transakcji" stanowiłby 

przestępstwo,  
C. wykroczeniem,  
D. przestępstwem.  

Literatura: Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i 
narządów. 

 
Zadanie 124.  
Od 1 stycznia 2016  roku,  samodzielnie  ordynować  leki zawierające 
określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które 
ukończyły:  

A. studia I stopnia pod warunkiem ukończenia kursu 
specjalistycznego w tym zakresie,  

B. studia I stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa,  

C. studia II stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa, pod warunkiem ukończenia kursu 
specjalistycznego w tym zakresie,  

D. studia II stopnia pod warunkiem ukończenia kursu 
dokształcającego w tym zakresie.  

Literatura: Ustawa o zawodach pielęgniarki i  położnej  z dnia  15  lipca  2011 r.:  
 
Zadanie 125.  
Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i  położnych z  dnia  1 
lipca 2011 r. reguluje:  

A. zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,  
B. zakres świadczeń, jakie pielęgniarka i położna może 

wykonywać samodzielnie bez zlecenia lekarza,  
C. zasady ponoszenia odpowiedzialności zawodowej przez 

pielęgniarkę i położną,  
D. obowiązki pielęgniarki/położnej wobec pacjenta przy 

uzyskiwaniu świadomej zgody na świadczenia lekarskie.  
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Literatura: Ustawa o  samorządzie zawodowym pielęgniarek i  położnych z  dnia  1 
lipca 2011 r. 

 
Zadanie 126.  
Zasady  pobierania,  przechowywania i przeszczepiania komórek, 
tkanek i narządów określa ustawa:  

A. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów z 23 marca 2017 roku,  

B. o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku,  
C. o prawach pacjenta z 19 listopada 2008 roku,  
D. transplantacyjna z 10 kwietnia 2011 roku.  

Literatura: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

 
Zadanie 127.  
Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną o zamiarze 
wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:  

A. relacyjnym,  
B. relaksacyjnym,  
C. treściowym,  
D. rekreacyjnym.  

Literatura: Kwiatkowska E., Krajewska-Kułak E.,  Panek W. (red.), 
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Czelej, Lublin 2003, s.  55.  

 
Zadanie 128.  
Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza 
rozpaczy, która trwa:  

A. od kilku godzin do kilku dni,  
B. od kilku dni do kilku tygodni,  
C. od kilku tygodni do kilku miesięcy,  
D. od kilku miesięcy do kilku lat.  

Literatura: Kwiatkowska  A., Krajewska-Kułak  E.,  Panek  W. 
(red.).Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wyd.   Czelej, Lublin, 
2003, str. 182 

 
Zadanie 129.  
Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, 
stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacji i 
pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy:  

A. porządkującej komunikowanie,  
B. podtrzymującej komunikowanie,  
C. pogłębiającej komunikowanie,  
D. zapoczątkowującej komunikowanie,  

Literatura: Wilczek-Różyczka E. Komunikowanie się z pacjentem chorym psychicznie (w): 
Kwiatkowska E., Krajewska-Kułak E., Panek W. (red.) Komunikowanie interpersonalne w 
pielęgniarstwie. Czelej, Lublin 2003 s. 199 

 
Zadanie 130.  
Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające 
dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:  

A. Deklaracja z Ałma-Aty,  
B. Deklaracja Helsińska,  
C. Deklaracja z Dżakarty,  
D. Karta Ottawska.  

Literatura: J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.) Epidemiologia w zdrowiu publicznym, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s. 184 

 
Zadanie 131.  
Przyrost naturalny ludności, to:  

A. różnica między liczbą urodzeń żywych i saldem migracji w 
danym okresie,  

B. różnica między liczbą urodzeń żywych i  zgonów dzieci w 
okresie noworodkowym w ciągu roku,  

C. różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym 
okresie,  
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D. różnica między liczbą urodzeń żywych  a liczbą zgonów    i 
saldem migracji w danym okresie.  

Literatura: J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.) Epidemiologia w zdrowiu publicznym, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s. 123 

 
Zadanie 132.  
Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w 
Polsce należą:  

A. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom 
cholesterolu i podwyższony poziom glukozy we krwi, nadwaga 
i otyłość, niska aktywność fizyczna, niskie spożycie warzyw i 
owoców, nadmierne spożycie alkoholu,  

B. umieralność niemowląt, umieralność dzieci i młodzieży w wieku  
1-19  lat,  nadwaga  i  otyłość,   niska aktywność fizyczna,   
niskie   spożycie   warzyw   i owoców, poprawa opieki 
medycznej, przyjazne środowiska  dorastania,  

C. umieralność ludności Polski w wieku 65 lat i więcej, miejsce 
zamieszkania, ubóstwo, standaryzowane współczynniki 
zgonów, rozkład regionalny ryzyka zgonu, palenie tytoniu, 
nadciśnienie tętnicze,  

D. wykształcenie, miejsce zamieszkania, palenie tytoniu, 
wysoki poziom cholesterolu, podwyższony poziom glukozy 
we krwi, nadmierne spożycie alkoholu.  

Literatura: Raport WHO 2012 rok „Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce” 
www.mz.gov.pl 

 
Zadanie 133.  
W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych 
płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:  

A. negatywny wizerunek i zasoby ludzkie,  
B. szkody kliniczne i wyposażenie w aparaturę medyczną,  
C. szkody kliniczne i certyfikaty jakościowe,  
D. negatywny wizerunek i szkody kliniczne.  

Literatura: D. Opolski K., Waśniewski K.: Zarządzanie jakością i ryzykiem w 
usługach zdrowotnych. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012, s. 81-82. 

 
Zadanie 134.  
Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:  

A. pracują ciężko, by osiągnąć cele, podejmują 
odpowiedzialność,  

B. chcą sukcesu swojej organizacji, nie są bierni i nie 
potrzebują ścisłej kontroli,  

C. wolą by nimi kierowano, unikają odpowiedzialności,  
D. mało kreatywni, posiadają niewielkie ambicje, 

potrzebują stałej kontroli.  
Literatura: Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie. 
Wyd. Czelej, Lublin 2014 s. 43-44. 

 
Zadanie 135.  
Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, 
tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:  

A. psychologia pracy,  
B. chronopsychologia,  
C. chronoergonomia,  
D. żadna z powyższych odpowiedzi.  

Literatura: Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie. 
Wyd. Czelej, Lublin 2014 s. 447. 

 
Zadanie 136.  
Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia 
pracochłonności danego zadania, zalicza się:  

A. fotografię dnia, chronometraż, obserwację przełożonych,  
B. chronometraż, obserwację migawkową, technikę 

szacunkową,  
C. fotografię dnia, chronometraż, obserwację migawkową,  
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D. fotografię zespołu, chronometraż, obserwację migawkową. Literatura: 
A. Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wyd. Czelej, Lublin 
2014 s. 402-403. 

 
Zadanie 137.  
Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie 
podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:  

A. zmienna zależna,  
B. zmienna niezależna,  
C. niezmienna zależna,  
D. zmienna zewnętrzna.  

Literatura: Ciliska D.: Evidence Based Nursing. 2006; 9; 38–40, tłum. Sołtysiak 
A. 

 
Zadanie 138.  
Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o 
wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył:  

A. w  1991 r. Kanadyjczyk Gordon Guyatt, profesor medycyny 
i epidemiologii klinicznej,  

B. w 1974 r. kanadyjski Minister Zdrowia i Opieki 
Społecznej Marc Lalonde,  

C. w 1979 r. brytyjski epidemiolog Archie Cochrane,  
D. w 2006 r. chińska lekarka Margaret Chan, Dyrektor 

Generalny Światowej Organizacji Zdrowia.  
Literatura: Gotlib J., Belowska J., Panczyk M., Dykowska G., Wójcik G.:  Evidence 
based Medicine i evidence based nursing  practise  –  przegląd polskiego 
piśmiennictwa naukowego. „Problemy Pielęgniarstwa”, 2014;22(2) s. 224.  

 
Zadanie 139.  
Przegląd systematyczny polega na:  

A. jakościowym przeglądzie wszystkich badań dotyczących tego 
samego pytania klinicznego z użyciem odpowiednich metod 
zmniejszających błąd statystyczny,  

B. ilościowym przeglądzie wszystkich badań dotyczących tego 
samego pytania klinicznego z użyciem odpowiednich metod 
zmniejszających błąd statystyczny,  

C. systematycznej prenumeracie czasopism z danej dziedziny 
medycyny i systematycznym przeglądzie interesujących 
badacza artykułów,  

D. jakościowym przeglądzie wszystkich badań dotyczących tego 
samego pytania klinicznego bez użycia metod 
zmniejszających błąd statystyczny.  

Literatura: Lenartowicz H., Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla 
studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2010, s.99. 

 
Zadanie 140.  
Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based 
Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej 
praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w 
której pacjent jest:  

A. biernym uczestnikiem procesu, którego informuje się o 
podejmowanych działaniach oraz informuje się osoby 
bliskie,  

B. biernym uczestnikiem procesu, który otrzymuje opiekę 
adekwatną do danej sytuacji i oczekiwań rodziny,  

C. aktywnym uczestnikiem procesu z włączeniem go w proces 
decydowania, z poznaniem jego preferencji,  

D. aktywnym uczestnikiem procesu, pod warunkiem wyrażeniem 
zgody przez osoby bliskie.  

Literatura: Kędra E.: Praktyka pielęgniarska oparta na faktach – wymóg czy 
konieczność? „Problemy Pielęgniarstwa”, 2011,19 (3), s. 393. (...) bardzo ważnym 
elementem EBP jest aktywne włączenie chorego w proces decydowania (...). 
Literatura: Gotlib J.,  Belowska  J.,  Panczyk  M.,  Dykowska  G.,  Wójcik  G.: 
Evidence based Medicine i evidence based nursing practise – przegląd polskiego 
piśmiennictwa naukowego. „Problemy  Pielęgniarstwa”, 2014,  22(2), s. 225 


