
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE 
TEST NR 361118 

 
Zadanie 1. 
W którym roku Międzynarodowa Rada Pielęgniarek stworzyła "Kodeks etyki 
pielęgniarskiej"? 

A. 1864, 
B. 1965, 
C. 1899, 
D. 1986. 

 
Zadanie 2. 
Standardy powinny mieć charakter narzędzia: 

A. wiarygodnego, 
B. użytecznego i pragmatycznego, 
C. teoretycznego, 
D. wszystkie wyżej wymienione. 

 
Zadanie 3. 
Zasadniczą częścią każdego standardu są mierniki służące do oceny, czyli: 

A. kwestionariusze, 
B. kryteria, 
C. oświadczenia standardowe, 
D. wszystkie wymienione. 

 
Zadanie 4. 
Organizacja pracy bloku operacyjnego powinna opierać się na ściśle 
opracowanych, ustalonych i wdrożonych procedurach i standardach 
postępowania. Procedura (z łac. procedo), to: 

A. postępowanie zgodne z zasadą placebo, 
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów i zasad 
regulujących postępowanie, 
C . system orzekający o warunkach technologicznych danego obiektu, 
D. zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki. 

Literatura: Z. Permoda.: "Zalecane rodzaje procedur i standardów 
postępowań dla bloku operacyjnego" Blok operacyjny-organizacja i 
funkcjonowanie - materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej, Warszawa 
3-4 czerwca 2004. 
 
 



Zadanie 5. 
Standard, to: 

A . zbiór norm, który określa uzgodniony, możliwy do zrealizowania 
poziom opieki pielęgniarskiej, ułatwia zapewnienie podstaw 
kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz inspirowania kierunków 
rozwoju 
naukowego w pielęgniarstwie, 
B . wzór i norma obowiązująca (uznana za właściwą) w określonych 
sytuacjach społecznych, 
C. odpowiedź A i B prawidłowa, 
D. odpowiedź A i B nieprawidłowa. 

Literatura: Ciuruś M. J., Pielęgniarstwo operacyjne, ADI Łódź, 1998. 
 
Zadanie 6. 
Badanie satysfakcji pacjentów nie jest łatwe ze względu na subiektywne 
opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod należą: 

A. analiza skarg i wniosków, 
B. rozmowy doraźne, 
C. badania ankietowe, 
D. wszystkie wyżej wymienione. 

 
Zadanie 7. 
Celem zachowania czystości onkologicznej podczas wykonywania zabiegu 
chirurgicznego jest: 

A . niedopuszczenie do kolonizacji rany operacyjnej drobnoustrojami, 
B . utrzymanie rany w wysokim stopniu czystości mikrobiologicznej, 
C . zabezpieczenie pola operacyjnego przed rozsiewem komórek 
nowotworowych i wznową miejscową nowotworu, 
D . zapobieganie zakażeniu u chorych z obniżoną odpornością. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo operacyjne, Makmed Lublin 2007, str. 
235. 
 
Zadanie 8. 
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w: 

A. książce raportów, 
B. protokole pielęgniarki operacyjnej, 
C. księdze operacyjnej, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed Lublin 2008; 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.VIII.2001 r. w sprawie rodzajów 
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej 
prowadzenia oraz szczególnych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88, 
poz. 966). 
 
Zadanie 9. 
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać: 

A . dane personalne pacjenta, numer sali operacyjnej i protokołu, 
rozpoznanie i metodę operacji, 
B . skład osobowy zespołu chirurgiczno-anestezjologicznego, czas 
trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego, 
C . ilość i wykaz asortymentu zastosowanego do zabiegu operacyjnego 
oraz wszystkie ważne informacje dotyczące pacjenta i zabiegu 
operacyjnego, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Ciuruś M.J.: Pielęgniarstwo operacyjne, Wydawnictwo MAKm, 
Lublin 2007. 
 
Zadanie 10. 
Planując liczbę pielęgniarek operacyjnych w nowoutworzonym 
bloku operacyjnym wziąć należy pod uwagę: 

A . zadania podstawowe (instrumentowanie) i dodatkowe 
(dezynfekcja, sterylizacja) wynikające z obowiązków nałożonych na 
pielęgniarki operacyjne w danym szpitalu, 
B. ilość dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym, 
C . przewidywana absencja w pracy wynikająca z zatrudnienia osób 
bardzo młodych lub starszych, 
D . ilość zaplanowanych i zakontraktowanych zabiegów z NFZ w danym 
okresie rozliczeniowym. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo operacyjne, Makmed Lublin 2007, str. 
61. 
 
Zadanie 11. 
Zadaniem zespołu do spraw kontroli zakażeń szpitalnych w aspekcie pracy 
bloku operacyjnego NIE jest: 

A. analizowanie dróg szerzenia się zakażeń szpitalnych, 
B . nadzorowanie segregacji i utylizacji odpadów bloku operacyjnego, 
C . podejmowanie decyzji o zamknięciu sali operacyjnej, oddziału 
szpitalnego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, 



D . nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w bloku 
operacyjnym. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 
2007, str. 119. 
 
Zadanie 12. 
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się: 

A. w momencie przyjęcia go na oddział, 
B. w momencie rozpoczęcia diagnozowania, 
C. na bloku operacyjnym, 
D . w chwili poinformowania go przez lekarza o konieczności leczenia 
operacyjnego. 

Literatura: red. M. Szewczyk, R. Ślusarz, Pielęgniarstwo w chirurgii, Rola, 
funkcje i zadania pielęgniarki w opiece nad osobą chorą, Wydawnictwo 
Medyczne BORGIS W-wa 2006r. 
 
Zadanie 13. 
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy: 

A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym przez 2 
minuty, 
B. założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną, 
C. założyć nową jałową rękawiczkę, 
D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

Literatura: Debrand-Passard A. G. Luce-Wunderle, Pielęgniarstwo 
operacyjne, Wydawnictwo ELSEVIER Urban&Partner Wrocław 2010, str. 73. 
 
Zadanie 14. 
W dniu operacji jedna z pielęgniarek instrumentariuszek odmówiła 
instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/. Pielęgniarka 
operacyjna: 

A. może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu, 
B . może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu, podając przyczynę, 
C. nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu, 
D . ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegu podając przyczynę 
odmowy na piśmie. 

 
 
 
 



Zadanie 15. 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie NIE jest członkiem: 

A. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
B. Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), 
C. Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR), 
D . Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE (EFN). 

 
Zadanie 16. 
Sterylizacja radiacyjna to metoda, w której czynnikiem bójczym jest: 

A . elektromagnetyczne i elektronowe promieniowanie jonizujące, 
B. tlenek etylenu, 
C . zjonizowany gaz o odpowiednio dużej koncentracji cząstek 
naładowanych elektrycznie, 
D. paraformaldehyd. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo operacyjne, Makmed Lublin 2007, str. 
198. 
 
Zadanie 17. 
Akceptacja osoby pacjenta oznacza: 

A. przyjmowanie go takim jaki jest, 
B. przyznawanie mu racji, 
C. wytykanie mu słabości, 
D. ocenianie go. 

Literatura: Zahradniczek K., Wprowadzenie do Pielęgniarstwa, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL 1999r. 
 
Zadanie 18. 
Po otwarciu jam ciała instrumentującej pielęgniarce operacyjnej NIE wolno 
podawać chirurgowi: 

A. serwet zabezpieczonych nitką barytową, 
B. małych, luźnych, nieumocowanych na narzędziu gazików, 
C. trzywarstwowych serwet, 
D. niewchłanialnych serwet. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 
2007, str. 181. 
 
 
 
 



Zadanie 19. 
Bezpieczny okres przechowywania sterylnych pakietów z instrumentami 
zależy od rodzaju opakowania. Nawet 5 lat można przechowywać sprzęt 
zapakowany w: 

A. kontener sterylizacyjny przechowywany w szafie, 
B. dwie warstwy papieru krepowego, 
C. dwie torebki foliowo-papierowe, 
D . dwie torebki foliowo-papierowe umieszczone dodatkowo w 
torebce osłonowej przechowywany w szafie. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed, Lublin 
2007, str. 202. 
 
Zadanie 20. 
Pielęgniarka operacyjna może odmówić uczestniczenia w eksperymencie 
medycznym: 

A. podając przyczynę na piśmie, 
B. bez podania przyczyny, ustnie, 
C. podając przyczynę ustnie, 
D. bez podania przyczyny, na piśmie. 

Literatura: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) - art. 12, ust.2. 
 
Zadanie 21. 
Ile razy może być użyty do sterylizacji materiał opakowaniowy (papier 
krepowy, torebki, włóknina)? 

A. jeden raz, 
B . dwa razy, o ile makroskopowo nie stwierdzamy uszkodzeń 
mechanicznych, 
C . kilka razy, o ile sprzęt wyjęty z opakowania nie był w ogóle użyty do 
operacji, 
D . dwa razy, o ile opakowanie nie miało kontaktu z materiałem 
zakaźnym pochodzącym od operowanego pacjenta. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 
2007, str. 167. 
 
Zadanie 22. 
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do: 

A. dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej, 
B. rejestrowania czasu trwania zabiegu, 



C . notowania ilości zużytego materiału, leków, szwów chirurgicznych, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne, ADI Łódź, 1998. 
 
Zadanie 23. 
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje: 

A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
B. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, 
C. Ministerstwo Zdrowia, 
D. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 

Literatura: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 
2011r., rozdział 2, art. 7. 
 
Zadanie 24. 
W którym roku powstała Międzynarodowa Rada Pielęgniarek? 

A. 1986, 
B. 1899, 
C. 1965, 
D. 1864. 

 
Zadanie 25. 
Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mają 
prawo złożyć następujące osoby: 

A. pacjent lub rodzina pacjenta, 
B. pracodawca, 
C. sąd lub prokurator, 
D. wszyscy wymienieni mają takie prawo. 

 
Zadanie 26. 
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest: 

A. aktywne słuchanie, 
B. ganienie, moralizowanie, 
C. zadawanie pytań, 
D. zapewnienie właściwych warunków do rozmowy. 

Literatura: Zahradniczek K., Wprowadzenie do Pielęgniarstwa, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL 1999 r. 
 
 
 



Zadanie 27. 
Gruntowne mycie i dezynfekcja sali operacyjnej powinny odbywać się: 

A. po każdym zabiegu operacyjnym, 
B . p o zakończonych zabiegach planowych w każdym dniu 
operacyjnym, 
C. jeden raz w tygodniu, 
D. po każdym zabiegu septycznym. 

Literatura: Ciuruś M., Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego, str. 407. 
 
Zadanie 28. 
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest: 

A. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
B. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 
C. Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 
Zadanie 29. 
Skuteczność sterylizacji monitoruje się wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi 
i biologicznymi. Wskaźnikiem biologicznym jest/są: 

A. arkusz testowy Bowie - Dick, 
B. temperatura, 
C. czas działania czynnika sterylizującego, 
D. fiolkowe spory bakteryjne z bakteryjną pożywką. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 
2007, str. 200. 
 
Zadanie 30. 
Zakażenia szpitalne szerzą się różnymi drogami. Największa ilość zakażeń 
szerzy się przez: 

A. drogę kropelkową, 
B. cząsteczki kurzu, 
C. złuszczony naskórek, 
D. ręce personelu. 

Literatura: Ciuruś M., Pielęgniarstwo Operacyjne, Wyd. Makmed. Lublin 
2007, str. 104. 
 
Zadanie 31. 



Na sali operacyjnej rozpoczęło się standardowe pobranie nerki lewej od 
dawcy spokrewnionego żywego.W którym miejscu przecina się szypułę 
naczyniową? 

A . w miejscu odejścia naczyń nerkowych od żyły głównej dolnej i 
aorty, 
B . około 2 cm od miejsca odejścia naczyń nerkowych od żyły głównej 
dolnej i aorty, 
C . około 3 cm od miejsca odejścia naczyń nerkowych od żyły głównej 
dolnej i aorty, 
D . około 4 cm od miejsca odejścia naczyń nerkowych od żyły głównej 
dolnej i aorty. 

 
Zadanie 32. 
Resekcja żołądka wykonywana metodą Billrotha I – Rydygiera polega na 
wycięciu obwodowej części żołądka i odźwiernika oraz: 

A . zamknięciu dwunastnicy na głucho, a żołądek zespala się z jelitem 
czczym, 
B. zespoleniu przełyku z jelitem czczym, 
C . zespoleniu pozostałej części żołądka z dwunastnicą koniec do 
końca, 
D . zespoleniu pozostałej części żołądka z dwunastnicą koniec do 
końca, wykonanie dodatkowo zespolenia Brauna. 

Literatura: Harmsen G.: Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny przewodnik 
dla instrumentariuszek. 
 
Zadanie 33. 
Po zakończonej laparoskopii urologicznej optykę endoskopową należy: 

A. zamoczyć w detergencie, 
B. przetrzeć 97% spirytusem, wysterylizować w autoklawie, 
C. przepłukać roztworem 0,9% NaCl, 
D. przepłukać wodą utlenioną. 

Literatura: Zasady zapobiegania zakażeniom przenoszonym przez sprzęt 
Endoskopowy Medycyna Praktyczna nr 5/6 2001 
 
Zadanie 34. 
W trakcie wykonywania operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą 
otwartą należy podać podwiązki/podkłucia na tętnicę pęcherzykową i 
przewód: 

A. pęcherzykowy, 



B. żółciowy wspólny, 
C. wątrobowy prawy, 
D. wątrobowy wspólny. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. McLatchie G. R.: Oksfordzki podręcznik 
chirurgii, Wydawnictwo Czelej, 2007. 
 
Zadanie 35. 
Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej to: 

A . wyłuszczenie blaszki miażdżycowej z tętnicy szyjnej wewnętrznej, 
B . odtworzenie ciągłości przepływu w tętnicy szyjnej za pomocą 
wytworzenia pomostu omijającego, 
C . zamknięcie tętnicy szyjnej zewnętrznej i poszerzenie tętnicy szyjnej 
wewnętrznej, 
D. zmniejszenie napływu krwi tętniczej do tętnicy szyjnej. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., Pielęgniarstwo 
Operacyjne, Wyd. Elsevier Urban&Parter, Wrocław 2013, str. 317. 
 
Zadanie 36. 
Resekcja całego płuca to: 

A. bilobektomia, 
B. pneumonektomia, 
C. lobektomia, 
D. segmentektomia. 

Literatura: G. Luce-Wunderle, A. Debrand-Passard, Pielęgniarstwo 
Operacyjne, Wyd. Urban&Partner, 2006, s. 378. 
 
Zadanie 37. 
Istotą zaćmy jest: 

A. brak widzenia stereoskopowego, 
B. podwójne widzenie, 
C. oczopląs, 
D. częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki. 

Literatura: Niżankowska M., Podstawy okulistyki, wyd. 2000r. 
 
Zadanie 38. 
Kępki żółte są: 

A. nowotworem złośliwym, 
B. zakażeniem wirusowym, 



C. nowotworem łagodnym, 
D. zakażeniem bakteryjnym. 

 
Zadanie 39. 
Łatwe męczenie się kończyn podczas chodzenia, znaczne osłabienie siły 
mięśniowej, zanik mięśni kończyn dolnych, stale utrzymujące się zblednięcie 
skóry zwłaszcza stóp to objawy: 

A. zespołu Leriche'a, 
B. zespołu Reynaudsa, 
C. choroby Buergera, 
D. zakrzepicy tętnic stopy. 

Literatura: (red.) Noszczyk W., Chirurgia t. 2. PZWL Warszawa 2005, str. 573. 
 
Zadanie 40. 
W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego 
zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi: 

A. wziernik Hartmanna, wziernik Siegle'a, otoskop, 
B. wziernik Siegle'a, wziernik Kiliana, 
C. otoskop, wziernik Kiliana, 
D. wziernik Siegle'a, otoskop, wziernik Kiliana. 

Literatura: Janczewski G., Gożdzik T. - Żołnierkiewicz Konsultacje 
laryngologiczne PZWL 1990 str. 60. 
 
Zadanie 41. 
Manewr Heimlicha stosujemy podczas: 

A. intubacji, 
B. zakrztuszenia, 
C. tracheotomii, 
D. zakładania tamponady przedniej nosa. 

Literatura: Bożydar Latkowski Otolaryngologia dla studentów medycyny i 
stomatologii. PZWL 1995r. str. 199. 
 
Zadanie 42. 
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy: 

A. pole operacyjne jest zakażone, 
B. pole operacyjne jest czyste, 
C. doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek, 
D. zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie. 



Literatura: Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, T-II, PZWL Warszawa 1983, str. 
913. 
 
Zadanie 43. 
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje do zabiegu operacyjnego oprócz 
stolika podręcznego Mayo, stolik dodatkowy. Które ze stwierdzeń jest 
NIEPRAWIDŁOWE: 

A . stolik dodatkowy wykorzystuje tylko i wyłącznie do jednego zabiegu 
operacyjnego, 
B . stolik dodatkowy wykorzystuje się do wszystkich zabiegów 
zaplanowanych w jednej sali operacyjnej, 
C . obłożenie stolika powinno zawierać warstwę nieprzemakalną, 
D . stolik powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od ściany. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne 
 
Zadanie 44. 
Cięcie poprzeczne Pfannenstiela to dostęp operacyjny przez: 

A. boczną krawędź mięśnia prostego, 
B. mięsień prosty, który zostaje rozwarstwiony w połowie, 
C. cięcie skośne w podbrzuszu prawym, 
D. cięcie symetryczne między dwoma kolcami biodrowymi. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W., Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii, Makmed Lublin 2006, str. 129. 
 
Zadanie 45. 
Leczenie oszczędzające (BCT) w przypadku stwierdzenia u pacjentki raka 
piersi polega na wycięciu guza nowotworowego w granicach: 

A. tkanek zdrowych, 
B . tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy, 
C . tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych pachy i 
zastosowanie radioterapii uzupełniającej, 
D . tkanek zdrowych i zastosowanie radioterapii uzupełniającej. 

Literatura: Boyd, M.E.: Praktyczna chirurgia ginekologiczna. Zasady 
postępowania. PZWL, 1995.  
Bręborowicz, G.H.(red.): Położnictwo. Podręcznik dla pielęgniarek i 
położnych. PZWL, 2002.  
Chung A. Maureen, Cady Blake: Operacyjne leczenie chorych na raka sutka. 
Medycyna Praktyczna - Chirurgia, 10/2001.  



Czarnecka, Z., Malińska, W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w 
chirurgii, ginekologii i urologii. Adi, 1998.  
Kern, A. Kenneth: Postępowanie diagnostyczne w objawowych chorobach 
sutka. Medycyna Praktyczna - Chirurgia, 9/2001.  
Klimek, R. (red.): Położnictwo. PZWL, 1988. 
Martius, G.(red.): Operacje ginekologiczne. Urban & Partner, 2000. Wożniak, 
W. (red.): Anatomia człowieka. Urban & Partner, 2001. 
 
Zadanie 46. 
Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy: 

A. Clostridium, 
B. Klebsiella, 
C. Staphylococcus, 
D. Streptococcus. 

Literatura: Gaździk T. Sz.: Podstawy ortopedii i traumatologii, PZWL, 
Warszawa 2001, str. 295. 
 
Zadanie 47. 
Według jakiej skali określa się stopnie niedokrwienia kończyn? 

A. Glasgow, 
B. Norton, 
C. VAS, 
D. Fontaine'a. 

 
Zadanie 48. 
Pacjent z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego. Z cięcia McBurneya 
otworzono jamę otrzewną, odszukano kątnicę i leżący na niej wyrostek 
robaczkowy. Do uchwycenia wyrostka podajemy: 

A. kleszczyki Allisa (szapi), 
B. kleszczyki Mikulicza, 
C. klem jelitowy miękki, 
D. kleszczyki Kochera. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. 
 
Zadanie 49. 
Do zabiegu usunięcia zatoru tętnicy kończyny dolnej należy przygotować: 

A. kleszcze naczyniowe, 
B. ssak z delikatną końcówką, 



C. cewnik Fogarthy'ego, 
D. cewnik Foleya. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium w przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2006, str. 
112. 
 
Zadanie 50. 
N a sali operacyjnej rozpoczyna się pobranie serca od 25-letniego dawcy. 
Szew stabilizujący kaniulę do podania płynu kardioplegicznego należy założyć 
w: 

A. żyle głównej górnej, 
B. żyłach płucnych lewych, 
C. pniu tętnicy płucnej, 
D. aorcie. 

 
Zadanie 51. 
ESWL to zabieg: 

A. kruszenia kamieni falami uderzeniowymi, 
B. oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C, 
C. założenia cewnika do nerki, 
D. podania kontrastu do układu moczowego. 

Literatura: red. Czarneckiej Z., Malińskiej W.: Instrumentarium i przebieg 
zabiegów w urologii, Makmed, Lublin 2006.  
red. Zielińskiego J., Lenki J.: Urologia tom III. 40-lecie Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego 
 
Zadanie 52. 
Jakie narzędzia chirurgiczne służą do uchwycenia jajnika w czasie jego 
klinowego wycięcia? 

A. kleszczyki naczyniowe Peana, 
B. kleszczyki Allisa (Chapi), 
C. klemy naczyniowe typu Pots, 
D. kocher prosty. 

Literatura: Czarnecka Z. i Malińska W., Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii, 2006, str. 181. 
 
 
 
 



Zadanie 53. 
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest: 

A. napromienianie, 
B. chemioterapia, 
C. wycięcie chirurgiczne, 
D. napromienianie i chemioterapia. 

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 1013. 
 
Zadanie 54. 
Żylaki przełyku są następstwem: 

A. marskości wątroby, 
B. zaburzeń motoryki przełyku, 
C. choroby refluksowej przełyku, 
D. choroby wrzodowej żołądka. 

 
Zadanie 55. 
Odcinkowe uwypuklenie tętnicy powstające na skutek uszkodzenia jej ściany 
to: 

A. krwiak, 
B. tętniak, 
C. zator, 
D. zakrzep. 

Literatura: (red.) Noszczyk W., Chirurgia t. 2. PZWL Warszawa 2005, str. 577. 
 
Zadanie 56. 
W przewlekłej niewydolności tętnic, tętno jest: 

A. prawidłowe, 
B. nitkowate, 
C. słabe lub nieobecne, 
D. mocno wyczuwalne. 

Literatura: Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna. PZWL, Warszawa 
2002. 
 
Zadanie 57. 
Trombektomia, to: 

A. podwiązanie krwawiącego naczynia, 
B. usunięcie skrzepliny z naczynia żylnego, 
C. zespolenie naczynia żylnego, 
D. zatkanie naczynia (zakrzepica). 



Literatura: Rykowisk H.: Choroby naczyń. PZWL, Warszawa 1990. 
 
Zadanie 58. 
Najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania raka piersi jest/są: 

A. punkcja cienkoigłowa, 
B. badanie histopatologiczne, 
C. samokontrola piersi, 
D. żadna z powyższych. 

 
Zadanie 59. 
Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego, to: 

A. cystostomia, 
B. resectio partialis vesicae urinae, 
C. cystotomia, 
D. cystectomia. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurugii, ginekologii i urologii, Wydanictwo Makmed, Lublin 2006, str. 
216. 
 
Zadanie 60. 
Bilobektomia jest to usunięcie: 

A. dwóch sąsiednich płatów płuca, 
B. dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych, 
C. całego jednego płata i częściowego płata sąsiedniego, 
D. lewego górnego płata wraz z języczkiem. 

Literatura: G. Harmsen, Przebieg Operacji. 
 
Zadanie 61. 
Tonsillektomia, to: 

A. usunięcie migdałka gardłowego, 
B. usunięcie migdałków podniebiennych, 
C. nacięcie migdałka podniebiennego, 
D . usunięcie migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. 

 
Zadanie 62. 
Zabieg stulejki to usunięcie: 

A. przyrośniętej do żołędzi skóry, 
B. zwężenia cewki, 
C. nadmiaru skóry na żołędzi, 



D. narośli na żołędzi. 
Literatura: red. Czarneckiej Z., Modzinskiej W.: Instrumentarium i przebieg 
zabiegów w urologii. red. Zielińskiego J., Lenki J.: Urologia tom III. 
40-lecie Polskiego Towarzystwa Urologicznego 
 
Zadanie 63. 
D o wykonania zabiegu laparoskopii operacyjnej celem wytworzenia odmy 
otrzewnowej wprowadza się do jamy otrzewnowej: 

A. podtlenek azotu, 
B. dwutlenek węgla, 
C. tlenek węgla, 
D. powietrze. 

Literatura: Boyd, M.E.: Praktyczna chirurgia ginekologiczna. Zasady 
postępowania. PZWL, 1995. Bręborowicz, G.H.(red.): Położnictwo. 
Podręcznik dla pielęgniarek i położnych. PZWL, 2002. Chung A. Maureen, 
Cady Blake: Operacyjne leczenie chorych na raka sutka. Medycyna 
Praktyczna - Chirurgia, 10/2001.  
Czarnecka, Z., Malińska, W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w 
chirurgii, ginekologii i urologii. Adi, 1998.  
Kern, A. Kenneth : 
Postępowanie diagnostyczne w objawowych chorobach sutka. Medycyna 
Praktyczna - Chirurgia, 9/2001.  
Klimek, R. (red.): Położnictwo. PZWL, 1988. 
Martius, G.(red.): Operacje ginekologiczne. Urban & Partner, 2000. Wożniak, 
W. (red.): Anatomia człowieka. . Urban & Partner, 2001. 
 
Zadanie 64. 
Najlepszym miejscem do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ 
jest: 

A. kończyna dolna, 
B. kończyna górna, 
C. dół podkolanowy, 
D. okolica kostki przyśrodkowej. 

Literatura: Noszczyk W.: Chirurgia tętnic i żył obwodowych. PZWL, Warszawa 
1998. 
 
Zadanie 65. 
Zabieg pobrania szpiku do transplantacji należy wykonać w sali: 

A. opatrunkowej, 



B. endoskopowej, 
C. indukcyjnej, 
D. operacyjnej. 

 
Zadanie 66. 
Dekortykacja polega na: 

A . wycięciu ropniaka wraz z miąższem płucnym w zaawansowanych 
przypadkach, 
B. ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory, 
C . usunięciu resztkowej jamy ropniaka wraz z tkanką płucną, 
D . odkorowaniu i pełnym usunięciu pogrubionej opłucnej tzw. 
"pancerza" ograniczającego ruchomość płuc. 

Literatura: H.Grewe i K.Kremer, Chirurgia operacyjna t. I 
 
Zadanie 67. 
Koniecznym warunkiem przeprowadzenia zabiegu kardiochirurgicznego w 
krążeniu pozaustrojowym jest: 

A. podniesienie temperatury ciała o 2˚C, 
B. obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny, 
C. przetoczenie masy erytrocytarnej, 
D. podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego. 

Literatura: Religa Z.(red.): Zarys kardiochirurgii. PZWL, Warszawa 1993 
 
Zadanie 68. 
D o zespolenia naczyń tętniczych (bok do boku) używamy szwów 
chirurgicznych atraumatycznych: 

A. wchłanianych naturalnych, 
B. wchłanianych syntetycznych, 
C. niewchłanialnych jedwabnych, 
D. niewchłanialnych syntetycznych. 

Literatura: Noszczyk W.: Chirurgia tętnic i żył obwodowych. PZWL, Warszawa 
1998. 
 
Zadanie 69. 
Elektrokoagulacja szyjki macicy polega na wycięciu: 

A. całej szyjki macicy, 
B. szyjki macicy i założeniu szwu, 
C. stożka części pochwowej szyjki macicy, 



D . szyjki macicy i przedniej ściany pochwy w zdiagnozowanym raku 
szyjki macicy. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W., Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii, Makmed Lublin 2006, str. 151. 
 
Zadanie 70. 
Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest: 

A. tamponada przednia nosa, 
B. założenie gąbki fibrynowej, 
C. tamponada tylna, 
D . ucisk skrzydełek nosa w miejscu przejścia części miękkich w 
rusztowanie kostne. 

Literatura: Otolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii pod red. 
Bożydara Latkowskiego. 
 
Zadanie 71. 
Bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej interwencji chirurgicznej są 
złamania: 

A. wielomiejscowe, 
B. otwarte, 
C. poprzeczne, 
D. skośne. 

Literatura: Gaździk T. Sz.: Ortopedia i traumatologia, PZWL Warszawa 1998, 
str. 50. 
 
Zadanie 72. 
Urazowe pęknięcie śledziony objawiające się objawami "ostrego brzucha" 
jest wskazaniem do: 

A. leczenia zachowawczego, 
B. leczenia operacyjnego-szycia śledziony, 
C. leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego, 
D. splenektomii. 

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 925. 
 
Zadanie 73. 
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki: 

A. przedrzepkowej, 
B. krętarzowej, 
C. łokciowej, 



D. podkolanowej. 
Literatura: Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, T-II, PZWL Warszawa 1983, 
str. 648. 
 
Zadanie 74. 
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem: 

A. defibrylacji, 
B. stymulacji, 
C. implantacji, 
D. obturacji. 

 
Zadanie 75. 
Schorzenia, sprzyjające rozwojowi zaćmy to: 

A. nadciśnienie tętnicze, 
B. cukrzyca, 
C. choroba wieńcowa, 
D. choroba wrzodowa żołądka. 

 
Zadanie 76. 
Najczęstszym nowotworem przełyku w Polsce jest: 

A. rak gruczołowy, 
B. rak płaskonabłonkowy, 
C. mięśniak gładkokomórkowy, 
D. czerniak złośliwy. 

 
Zadanie 77. 
Żylaki przełyku występują jako powikłanie w przebiegu: 

A. powiększenia śledziony, 
B. marskości wątroby, 
C. choroby wrzodowej żołądka, 
D. podwyższonego ciśnienia krwi. 

 
Zadanie 78. 
Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do: 

A. operacji pilnej, 
B. operacji planowej, 
C. operacji natychmiastowej, 
D. reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego. 

Literatura: (red.) Noszczyk W. Chirurgia pod t. 2. PZWL Warszawa, 2005, 



str. 579. 
 
Zadanie 79. 
28-letnia pacjentka jest dawcą nerki lewej dla swojego 6-letniego dziecka. Na 
sali operacyjnej trwa przygotowanie pacjentki do zabiegu. Przeszczep 
klasyfikuje się jako: 

A. autogeniczny, 
B. izogeniczny, 
C. allogeniczny, 
D. ksenogeniczny. 

 
Zadanie 80. 
Aby odsłonić serce do operacji "baypasów", klatkę piersiową należy 
otworzyć przez: 

A. sternotomię środkową, 
B. laryngektomię, 
C. embolectomię, 
D. hemicolectomię. 

Literatura: Bruce E. Jarell. Chirurgia dla pielęgniarek, wyd. (1997r.) 
 
Zadanie 81. 
Zastawki allogeniczne to zastawki: 

A. mechaniczne, 
B. biologiczne, 
C. ludzkie, 
D. sztuczne. 

 
Zadanie 82. 
Kamień znajdujący się w górnym odcinku moczowodu można usunąć za 
pomocą: 

A. kleszczyków Randala, 
B. klemu okienkowego, 
C. koszyczka Dormii, 
D. kleszczyków Allisa. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. ADI, Łódź 1998. Katalog narzędzi 
chirurgicznych firmy AESKULAP 
 
 



Zadanie 83. 
Uwięźnięcie nieodprowadzalnej przepukliny jest wskazaniem do operacji w 
trybie: 

A. planowym, 
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami 
rozkurczowymi, 
C. pilnym, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2015, str. 939. 
 
Zadanie 84. 
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce: 

A. I tchawicy, 
B. pierścieniowatej, 
C. II-IV tchawicy, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i B. 

Literatura: Blok operacyjny, kwartalnik, Wydawca ABACUS, Biuro Promocji 
Medycznej Sp.z o.o., 01-109 W-wa, ul. Nowolipki 14/33 
 
Zadanie 85. 
Przednia resekcja odbytnicy, to usunięcie: 

A. dolnego odcinka zstępnicy, esicy i odbytnicy, 
B . lewej połowy poprzecznicy, lewego zagięcia okrężnicy, zstępnicy i 
części esicy, 
C . zstępnicy poniżej lewego zagięcia i esicy do granicy odbytu, 
D . jelita cienkiego, wstępnicy i prawego zagięcia okrężnicy. 

Literatura: Debrand-Passard A., Luce-Wunderle G., Pielęgniarstwo 
operacyjne, Copyright for the Polish edition by Elsevier Urban & Partner, 
Wrocław 2010, s. 240. 
 
Zadanie 86. 
Klasyczną operacją żylaków jest operacja Babcocka. Polega ona na: 

A . wprowadzeniu do żyły odpiszczelowej sondy, której zakończenie 
(oliwkę) doprowadza się do temperatury (-80 stopni Celsjusza), 
B . wprowadzeniu do światła żyły odpiszczelowej elastycznej, 
metalowej sondy, którą przeprowadza się przez całą żyłę i usuwa sie ją 
wraz z sondą po jej wcześniejszym podwiązaniu, 



C . ostrzyknięciu światła żylaka środkiem chemicznym, który 
uszkadzając śródbłonek prowadzi do reakcji zapalnej i zarośnięcia 
naczynia, 
D . podpowięziowym podwiązaniem i przecięciem żył przeszywających. 

Literatura: (red.) W. Noszczyk, Chirurgia, t. 2, PZWL Warszawa 2005, str. 
613. 
 
Zadanie 87. 
Odjęte duże części ciała np. kończyny górne, dolne lub inne fragmenty 
tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego należy: 

A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi do 
spalenia, 
B. wyrzucić do śmietnika szpitalnego, 
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym rejestrze 
kto odbiera materiał (podpis) i przekazać do spalenia, 
D. wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych 
a jakość usług medycznych. 
 
Zadanie 88. 
Który z wymienionych objawów jest zaliczany do powikłań po laparoskopii? 

A. czkawka, 
B. ból brzucha, 
C. ból w okolicy barku, 
D. wymioty. 

 
Zadanie 89. 
Jedną z zasad śródoperacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem w czasie 
operacji jest: 

A. masaż serca, 
B. hipotermia, 
C. obłożenie serca mokrymi serwetami, 
D. monitorowanie akcji serca. 

 
Zadanie 90. 
Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do: 

A. trepanopunkcji, 
B. reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego, 
C. szerokiego, płatowego otwarcia czaszki, 



D. obustronnego szerokiego otwarcia czaszki. 
Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. I, PZWL Warszawa 2005, str. 274. 
 
Zadanie 91. 
Postępowaniem z wyboru u pacjentów z przednim zwichnięciem stawu 
ramiennego jest jak najszybsza repozycja: 

A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym 
zwiotczeniu mięśni, 
B. zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym, 
C. zwichnięcia bez znieczulenia, 
D. otwarta i zeszycie torebki stawowej. 

Literatura: Szmidt J. (red.): Podstawy chirurgii. t. I, rozdz. 23.6.7. 
Medycyna Praktyczna, Kraków 2003, s. 684. 
 
Zadanie 92. 
Operacja kręgozmyku polega na: 

A . usunięciu uszkodzonych trzonów kręgów i usztywnieniu 
kręgosłupa, 
B . odbarczeniu elementów nerwowych i usztywnieniu niestabilnego 
fragmentu kręgosłupa, 
C. usztywnieniu przemieszczonych kręgów, 
D. wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym. 

Literatura: Gaździk T. Sz.: Podstawy ortopedii i traumatologii, PZWL, 
Warszawa 2001, str. 115. 
 
Zadanie 93. 
REM czyli Return Electrode Monitoring to system monitorujący działanie 
elektrody: 

A. biernej, samoprzylepnej, dwukomorowej, 
B. czynnej, monopolarnej, 
C. czynnej, bipolarnej, 
D. biernej, wielorazowej, silikonowej. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne 
 
Zadanie 94. 
U pacjenta z nasilającą się chrypką stwierdzono polipy więzadeł głosowych. 
Usunięty polip: 

A. wyrzucamy do śmieci, 



B . w zależności od jego wielkości wysyłamy do badania 
histopatologicznego, 
C. przechowujemy w chłodnym miejscu w 0,9% NaCl, 
D. zawsze wysyłamy do badania histopatologicznego. 

 
Zadanie 95. 
Klasyczną operację tętniaka aorty brzusznej wykonuje się poprzez: 

A. cięcie poprzeczne, 
B. cięcie sposobem Kochera, 
C. laparotomię pośrodkową, 
D. cięcie przyprostne. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.Pielęgniarstwo 
Operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2013, str. 323. 
 
Zadanie 96. 
Kto odpowiada za usunięcie z pola operacyjnego wszystkich narzędzi i 
środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta operacyjna)? 

A . pielęgniarka instrumentująca razem z pielęgniarką pomagającą, 
B. chirurg-operator, 
C. pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem, 
D. pielęgniarka instrumentująca. 

Literatura: Harmsen G.: Przebieg operacji od A do Z, PZWL, Warszawa str. 
295. 
 
Zadanie 97. 
Badaniem koniecznym dla potwierdzenia choroby refluksowej przełyku jest: 

A. skopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
B. ezofagoskopia, 
C. manometria przełyku, 
D. 24-godzinna pH-metria. 

 
Zadanie 98. 
Zastawka biologiczna to: 

A. zastawka pochodzenia zwierzęcego, 
B . proteza wykonana z metalu i tkaniny o fizjologicznych parametrach 
przepływu, 
C. każdy rodzaj zastawek stosowany w kardiochirurgii, 
D. zastawka implantowana bez użycia szwów chirurgicznych. 

Literatura: Religa Z.(red.): Zarys kardiochirurgii. PZWL, Warszawa 1993 



Zadanie 99. 
Warunkiem zapewniającym prawidłowy mechanizm trzymania moczu jest: 

A . przewaga ciśnienia śródcewkowego nad ciśnieniem 
śródpęcherzowym, 
B. prawidłowy mechanizm zwieraczy, 
C. prawidłowa statyka narządu rodnego, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Nietrzymanie moczu u kobiet - diagnostyka i leczenie. T. 
Rechberger i J.Jakowicki, wydawnictwo BiFolium, Lublin 2001, str. 13. 
 
Zadanie 100. 
P o zabiegu paracentezy, przewód słuchowy zewnętrzny dezynfekujemy: 

A. merkurochromem, 
B. betadiną, 
C. nie dezynfekujemy, 
D. przemywamy 3% wodą utlenioną. 

 
Zadanie 101. 
Podczas wypadku komunikacyjnego dochodzi do złamania kości udowej. U 
pacjenta należy natychmiast wykonać stabilizację wewnętrzną złamanej 
kości za pomocą gwoździa doszpikowego. Najczęściej stosowanym jest 
gwóźdź: 

A. Kirschnera, 
B. Steinmanna, 
C. Küntschera, 
D. Lambota. 

Literatura: Bruce E. Jarell., Chirurgia dla pielęgniarek, 1997r. 
 
Zadanie 102. 
Jakie urządzenie służy do usunięcia ciała szklistego z komory przedniej oka 
po zabiegu operacji zaćmy? 

A. witrektom, 
B. skiaskop, 
C. keratometr, 
D. synoptofor. 

 
 
 
 



Zadanie 103. 
Pielęgniarka operacyjna przygotowując szwy do zabiegu operacyjnego 
napotyka na takie oznakowania na saszetce: ½ circle , . , absorbable, braided. 
Co one oznaczają? 

A . igła 1/2, obwodu koła, ostra, nitka niewchłaniana, jednowłóknowa, 
B . igła 3/8, obwodu koła, okrągła, nitka niewchłaniana, pleciona, 
C . igła1/2, obwodu koła, okrągła, nitka wchłaniana, jednowłóknowa, 
D . igła 1/2, obwodu koła, okrągła, nitka wchłaniana, pleciona. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne 
 
Zadanie 104. 
Leczenie niepowikłanego złamania żebra polega na: 

A. założeniu opaski elastycznej na klatkę piersiową, 
B. unieruchomieniu opatrunkiem Desoulta, 
C. unieruchomieniu klatki piersiowej opatrunkiem gipsowym, 
D. operacyjnym nastawieniu złamania i zespoleniu kostnym. 

 
Zadanie 105. 
Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości 
czaszki, to: 

A. szczypce kostne, 
B. piła oscylacyjna, 
C. kraniotom, 
D. sternotom. 

Literatura: Schirmer M.: Neurochirurgia, Wydawnictwo Medyczne Urban & 
Partner, Wrocław 1998. 
 
Zadanie 106. 
Pacjentka, lat 60, przygotowywana jest do zabiegu operacyjnego z powodu 
zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i postępującej utraty pola 
widzenia. Dla jakiego schorzenia są charakterystyczne w/w objawy? 

A. zaćmy, 
B. odwarstwienia siatkówki, 
C. dystrofii rogówki, 
D. jaskry. 

 
 
 
 



Zadanie 107. 
Po zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany jest 
dezynfekcji, myciu i wyjaławianiu. Rozróżniamy sterylizację 
wysokotemperaturową i niskotemperaturową, do której zaliczamy 
sterylizację plazmową. W sterylizacji typu Sterrad NIE należy sterylizować: 

A. materiałów o niskiej absorpcyjności, 
B. materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć, 
C. materiałów o dużym przekroju, 
D. materiałów z celulozy. 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne, MAKMED Gdańsk 2007. 
 
Zadanie 108. 
Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej jest: 

A. owrzodzenie goleni, 
B. odleżyna na pięcie, 
C. martwica palucha, 
D. stopa cukrzycowa. 

Literatura: (red.) W. Noszczyk, Chirurgia, t. 2, PZWL Warszawa 2005, str. 614. 
 
Zadanie 109. 
D o podtrzymywania miąższu płucnego podczas zabiegów operacyjnych 
używa się najczęściej: 

A. pęsety anatomicznej, 
B. klemów naczyniowych, 
C. kleszczyków Peana, 
D. kleszczyków Duvala. 

Literatura: LUCE-Wunderle G. Debrand-Passarda, Pielęgniarstwo operacyjne, 
Urban&Partner, Wrocław 2010. 
 
Zadanie 110. 
Dominującym objawem raka umiejscowionego w prawej połowie okrężnicy 
jest: 

A. zmiana charakteru wypróżnień, 
B. widoczne krwawienie z odbytu, 
C. bóle brzucha o charakterze skurczowym, 
D. niedokrwistość z niedoboru żelaza. 

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 900. 
 
 



Zadanie 111. 
N a sali operacyjnej trwa pobieranie narządów od 20-letniego dawcy 
zmarłego. W jakiej kolejności pobiera się narządy? 

A. serce, nerki, wątroba, 
B. serce, wątroba, nerki, 
C. wątroba, serce, nerki, 
D. wątroba, nerki, serce. 

 
Zadanie 112. 
Proteza allogeniczna jest protezą: 

A. pochodzenia zwierzęcego, 
B. pochodzenia ludzkiego, 
C. zbudowaną z materiałów syntetycznych, 
D. mechaniczną. 

 
Zadanie 113. 
Jakie narzędzie służy do usunięcia rogówki biorcy? 

A. keratom, 
B. kraniotom, 
C. keratometr, 
D. krioekstraktor. 

 
Zadanie 114. 
Ginekomastia jest zabiegiem operacyjnym polegającym na: 

A. wycięciu zmian wraz z węzłami chłonnymi, 
B. wykonaniu liposukcji, 
C. usunięciu przerośniętego gruczołu, 
D. usunięciu jąder. 

 
Zadanie 115. 
W trakcie zabiegu brzusznego całkowitego wycięcia macicy z przydatkami 
może dojść do: 

A. przecięcia i podwiązania więzadła krzyżowo-macicznego, 
B. podwiązania więzadła wieszadłowego jajnika, 
C. podwiązania moczowodu, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Boyd, M.E.: Praktyczna chirurgia ginekologiczna. Zasady 
postępowania. PZWL, 1995. Bręborowicz, G.H.(red.): Położnictwo. 
Podręcznik dla pielęgniarek i położnych. PZWL, 2002. Chung A. Maureen, 



Cady Blake: Operacyjne leczenie chorych na raka sutka. Medycyna 
Praktyczna - Chirurgia, 10/2001.  
Czarnecka, Z., Malińska, W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w 
chirurgii, ginekologii i urologii. Adi, 2006.  
Kern, A. Kenneth: 
Postępowanie diagnostyczne w objawowych chorobach sutka. Medycyna 
Praktyczna - Chirurgia, 9/2001.  
Klimek, R. (red.): Położnictwo. PZWL, 2008. 
Martius, G.(red.): Operacje ginekologiczne. Urban & Partner, 2000.  
Wożniak, W. (red.): Anatomia człowieka. Urban & Partner, 2001. 
 
Zadanie 116. 
Jednym z etapów zabiegów operacyjnych w chirurgii jest tzw. 
"szkieletowanie". Dotyczy ono? 

A. usunięcia płatów tarczycy, 
B. plastyki przepukliny, 
C. resekcji żołądka, 
D. usunięcia pęcherzyka żółciowego. 

Literatura: Harmsen G.: Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny przewodnik 
dla instrumentariuszek, Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i 
przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii, PZWL Warszawa 1999, 
str. 134-145. 
 
Zadanie 117. 
Pacjent lat 40 ma mieć wykonaną kraniotomię. Co służy do połączenia 
otworów trepanacyjnych? 

A. zgryzacz kostny, 
B. rozwieracz skórny, 
C. piłka Gigliego z prowadnicą, 
D. skalpel. 

Literatura: Maksymowicz W., Neurochirurgia w zarysie, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 1999. 
 
Zadanie 118. 
Wycięcie jądra przez kanał pachwinowy przeprowadzany jest z powodu: 

A. guza jądra, 
B. wodniaka jądra, 
C. przepukliny, 
D. zaniku jądra. 



Literatura: red. Czarneckiej Z., Modzinskiej W.: Instrumentarium i przebieg 
zabiegów w urologii. red. Zielińskiego J., Lenki J.: Urologia tom III. 40-lecie 
Polskiego Towarzystwa Urologicznego 
 
Zadanie 119. 
Rozpoznanie: guz piersi prawej to: 

A. tu mammae sin, 
B. cystis mammae dex, 
C. tu mammae dex, 
D. mastopathia mammae dex. 

 
Zadanie 120. 
Udrożnienie tętnic polega na: 

A . podłużnym nacięciu tętnicy i usunięciu zmian miażdżycowych pod 
kontrolą wzroku, 
B . poprzecznym nacięciu tętnicy i usunięciu zmian miażdżycowych 
pod kontrolą wzroku, 
C. wszczepieniu pomostu omijającego, 
D . wycięciu odcinka pnia współczulnego wraz z II i III zwojem 
lędźwiowym. 

Literatura: (red.) Szmidt J., Kużdżała J., Podstawy Chirurgii, t. 1. Wyd. 
Med. Prakt. Kraków 2009, str. 1241. 
 
Zadanie 121. 
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie: 

A. niewydolności zastawek żylnych, 
B. miażdżycy naczyń, 
C. starzenia się organizmu, 
D . wzmożonego ciśnienia żylnego i/lub osłabienia ściany żylnej. 

 
Zadanie 122. 
Ischialgia to: 

A. rwa ramienna, 
B. ból przy przełykaniu, 
C. rwa kulszowa, 
D. porażenie połowicze. 

Literatura: Herman E., Diagnostyka chorób układu nerwowego, PZWL 1982, 
s. 307. 
 



Zadanie 123. 
Oponiak to: 

A. meningioma, 
B. lipoma, 
C. pineocytoma, 
D. astrocytoma. 

 
Zadanie 124. 
W celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w 
przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać: 

A. nakłucie lędźwiowe, 
B. drenaż komór, 
C. kraniotomię, 
D. trepanację. 

Literatura: Maksymowicz W., Neurochirurgia w zarysie - Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 1999. 
 
Zadanie 125. 
Histeroskopia jest to: 

A. operacyjne usunięcie macicy z przydatkami, 
B . endoskopowa ocena szyjki i jamy macicy oraz ujść jajowodów, 
C. laparoskopowe usunięcie macicy, 
D. endoskopowa punkcja jajników. 

Literatura: Czarnecka Z. i Malińska W., Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii, Wydawnictwo MAkmed, Lublin 2006. 
 
Zadanie 126. 
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca: 

A . wskazane jest używanie koagulacji jednobiegunowej 
(monopolarnej) pod warunkiem prawidłowego założenia elektrody 
biernej, 
B . całkowicie zabronione jest używanie koagulacji jedno- i 
dwubiegunowej, 
C . dozwolone używanie koagulacji jednobiegunowej (monopolarnej) i 
dwubiegunowej (bipolarnej), 
D . zalecane jest używanie koagulacji dwubiegunowej (bipolarnej). 

Literatura: Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne 
 
 



Zadanie 127. 
D o dezynfekcji wewnętrznych powierzchni ud, moszny i prącia zastosujemy: 

A. 70% spirytus, 
B. jodyną, 
C. chlorchexydynę, 
D. benzynę. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. ADI, Łódź 1998. 
 
Zadanie 128. 
Uchwycenie i usunięcie powierzchownych żylaków kończyn dolnych odbywa 
się za pomocą kleszczyków typu: 

A. Pottsa, 
B. Mosquito, 
C. Peana, 
D. Kochera. 

Literatura: Tadeusz Łukieńczuk Pielęgniarstwo operacyjne Wydawnictwo 
Elsevier&Partner, Wrocław 2010 
 
Zadanie 129. 
Jakiego odcinka aorty dotyczy niedrożność określona mianem zespół 
Leriche'a? 

A. końcowego odcinka aorty, 
B. aorty wstępującej, 
C. łuku aorty, 
D. odcinka piersiowoûbrzusznego. 

 
Zadanie 130. 
Oddział "chirurgii jednego dnia" stanowi wyodrębnioną strukturę 
organizacyjną posiadającą: 

A . salę operacyjną w pełni wyposażoną z wydzielonym 
pomieszczeniem do wybudzania i monitorowania stanu pacjenta, 
B . wydzielone pomieszczenie w oddziale zabiegowym do pobytu 
pacjenta i jego rodziny, bez konieczności dodatkowego wyposażenia, 
C. wolne łóżka szpitalne w wyznaczonym oddziale, 
D . wydzielone pomieszczenie, zapewniające pacjentowi możliwość 
całodobowej opieki rodziny. 

 
 



Zadanie 131. 
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci: 

A. u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut, 
B . którego rodzice posiadają samochód i mieszkają w pobliżu miejsca 
wykonania zabiegu, 
C. bez infekcji dróg oddechowych, 
D . ogólnie zdrowe, wcześniej zbadane przez lekarza anestezjologa, 
zabieg będzie wykonany na powłokach ciała, z minimalnym ryzykiem 
krwawienia, a występujący po zabiegu ból uda się opanować lekami 
doustnymi. 

 
Zadanie 132. 
W Polsce metoda "chirurgii jednego dnia": 

A. jest upowszechniona od kilku miesięcy, 
B. nie jest realizowana, 
C. jest realizowana w małym zakresie, 
D . jest stosowana od kilku lat, a liczba ośrodków dziennych ciągle 
rośnie. 

 
Zadanie 133. 
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii jednego 
dnia" zależy od: 

A . oceny stanu przez lekarza chirurga i anestezjologa (pacjent spełnia 
kryteria umożliwiające wypisanie go do domu), 
B. rodzaju i rozległości zabiegu, 
C. rodzaju znieczulenia, 
D. odległości szpitala od miejsca zamieszkania. 

 
Zadanie 134. 
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów: 

A. dorosłych, 
B . dzieci i dorosłych - wiek pacjenta nie jest przeciwwskazaniem do 
zabiegu w systemie dziennym, 
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi 
poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu do domu 
oraz zapewnioną opiekę w domu, 
D. długo oczekujących na zabieg. 

 
 



Zadanie 135. 
Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w oddziale "chirurgii jednego 
dnia" powinna zwrócić uwagę na: 
A. lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg, 
B. wiek pacjenta, 
C . posiadanie przez pacjenta aktualnego szczepienia przeciw WZW typu B, 
D . zachowanie pacjenta, stan świadomości, czas trwania bólu 
pooperacyjnego, wydolność krążeniowo-oddechową oraz mogące wystąpić 
powikłania pooperacyjne 


