
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE 
TEST NR 35N1118 

 
Zadanie 1. 
Która z wymienionych kar jest najsurowszą, jaka może zostać orzeczona 
wobec pielęgniarki? 

A. nagana, 
B. upomnienie, 
C. pozbawienie prawa wykonywania zawodu, 
D. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych. 

Literatura: Stychlerz-Słowińska A.: "Uregulowania prawne dotyczące 
wykonywania zawodu pielęgniarki" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2009 
 
Zadanie 2. 
Skrót odnoszący się do powołanej rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji 
Praktyki Pielęgniarskiej to: 

A. ICN, 
B. ICNP, 
C. ICD, 
D. PTP. 

Literatura: Marcinkowski.K., Pielęgniarstwo Polskie nr4(42) 2011 
 
Zadanie 3. 
W Polsce "Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów" została uchwalona: 

A. 1 lipca 2005r., 
B. 5 lipca 1996r., 
C. 19 kwietna 1991r., 
D. 4 grudnia 1995r. 

Literatura: Luce - Wunderle G., Debrand - Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
"Pielęgniarstwo operacyjne". Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 
 
Zadanie 4. 
Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii, na który 
skarżą się w większości pacjenci jest ból: 

A. ręki, 
B. szyi, 
C. barków, 
D. brzucha. 



Literatura: Czarnecka Z., Malinska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2006 
 
Zadanie 5. 
Narzędzia, przez które wprowadzane są do jamy brzusznej części robocze 
pozostałych instrumentów podczas laparoskopii, to: 

A. trokary, 
B. kleszczyki, 
C. klipsownica, 
D. reduktory. 

Literatura: Szmidt J., Kużdżał J.(red): "Podstawy chirurgii", t.1,2 Wyd. 
Medycyna Praktyczna, Kraków 2009 
 
Zadanie 6. 
Urządzenie mechaniczne, które podczas laparoskopii kieruje wprowadzenie 
CO2 kontrolując czas, objętość i ciśnienie oraz umożliwia podtrzymanie 
ciśnienia wewnątrzbrzusznego to: 

A. insuflator CO2, 
B. magnetowid, 
C. diatermia, 
D. igła Veress'a. 

Literatura: Harmsen G.: "Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny przewodnik 
dla instrumentariuszek". Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 
 
Zadanie 7. 
Metoda przezbrzusznego wewnątrzotrzewnowego położenia łaty służącej do 
zaopatrzenia wrót przepukliny polegająca na wszyciu łaty pod otrzewną z 
dostępu wewnątrzotrzewnowego to: 

A. TEP, 
B. IPOM, 
C. TAPP, 
D. TEX. 

Literatura: Kostewicz W., Chirurgia laparoskopowa, Wydawnictwo lekarskie 
PZWL, Warszawa 2002 
 
Zadanie 8. 
Technika laparoskopowa to technika chirurgiczna: 

A. standardowa, 
B. małoinwazyjna, 



C. dająca mniej powikłań, 
D. odpowiedzi B i C są prawidłowe. 

Literatura: Czarnecka Z., Malinska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii,ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2006 
 
Zadanie 9. 
Którą z technik operacyjnych zastosujemy w przypadku guza 
chromochłonnego rdzenia nadnerczy? 

A. splenektomia, 
B. nefrourektomia, 
C. adrenalektomia, 
D. limfadektomia. 

Literatura: Kostewicz W., Chirurgia laparoskopowa, Wydawnictwo lekarskie 
PZWL, Warszawa 2002 
 
Zadanie 10. 
Optyki i przewody zimnego światła używane do laparoskopii sterylizuje się 
w: 

A. sterylizatorze parowym, 
B. temperaturze 134 st. i ciśnieniu 1,2 atmosfery, 
C. nie sterylizuje się wcale, 
D. sterylizatorze gazowym. 

Literatura: Harmsen G.: "Przebieg operacji od A do Z. Praktyczny przewodnik 
dla instrumentariuszek". Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 
 
Zadanie 11. 
Przejście z zabiegu laparoskopii do zabiegu tradycyjnej laparotomii, czyli 
otwarcia jamy brzusznej to: 

A. konwersja, 
B. konwersacja, 
C. dwutechnika jednoczasowa, 
D. kontrowersja. 

Literatura: Luce-Wunderle G,Debrant-Passard.:Pielegniarstwo operacyjne. 
Urban&Partner 2010, str 269 
 
Zadanie 12. 
Aquapurator to przyrząd wykorzystywany podczas zabiegu laparoskopii do: 

A. płukania i odsysania treści płynnej z jamy brzusznej, 
B. chłodzenia urządzenia, 



C. odsysania, 
D. koagulacji. 

Literatura: Czarnecka Z.,Malinska W.:Instrumentarium i przebieg zabiegów w 
chirurgii,ginekologii i urologii. Wyd.Makmed,Lublin 2006 
 
Zadanie 13. 
Do wytwarzania odmy otrzewnowej sposobem zamkniętym zastosujemy 
igłę: 

A. Vigo, 
B. Vacutainer, 
C. Veress'a, 
D. Hubera. 

Literatura: Kostewicz W., Chirurgia laparoskopowa, Wydawnictwo lekarskie 
PZWL, Warszawa 2002 
 
Zadanie 14. 
Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego? 

A. cholecystectomia, 
B. cystectomia, 
C. nefrectomia, 
D. adenotomia. 

Literatura: Tarnowski W.: " Kompendium chirurgii laparoskopowej." Wyd. 
Medical Education, Warszawa 2014 
 
Zadanie 15. 
Endo Catch to narzędzie służące do: 

A. wytworzenia odmy, 
B. odepchnięcia narządów, 
C. podania podwiązki, 
D. wyjmowania z jamy otrzewnowej pobranych wycinków. 

Literatura: Bielecki K.: Narzędzia, protezy, szwy chirurgiczne. Lublin 2013 
 
Zadanie 16. 
Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa? 

A. zastosowanie igły Veressa, 
B . metoda Hassona polegająca na wykonaniu mini laparotomii 
pozwalającej na wprowadzenie trokaru, 
C . bezpośrednie wkłucie do jamy brzusznej trokaru optycznego pod 
kontrolą obrazu laparoskopowego, 



D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
Literatura: Kostewicz W., Chirurgia laparoskopowa, Wydawnictwo lekarskie 
PZWL, Warszawa 2002 
 
Zadanie 17. 
Histeroskop składa się z: 

A. światłowodu, 
B. płaszcza, 
C. optyki, 
D. odpowiedzi B i C są prawidłowe. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.:Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2006 
 
Zadanie 18. 
Czynnikami powodującymi pęknięcie tętniaka mózgowego są czynniki z 
WYJĄTKIEM: 

A. palenia tytoniu, 
B. nadciśnienia tętniczego krwi, 
C. nadużywania alkoholu, 
D. cukrzycy. 

Literatura: Lindsay K.W., Bone I., Fuller G.: (red. wyd. pol.) Kozubski W. 
Neurologia i neurochirurgia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2013:280. 
 
Zadanie 19. 
Hemilaminektomia jest to zabieg operacyjny polegający na: 

A. jednostronnym usunięciu jednego lub kilku łuków kręgów, 
B . obustronnym usunięciu jednego lub kilku łuków kręgów wraz z 
wyrostkami kolczystymi, 
C. przecięciu łuków kręgów w nasadzie wyrostków stawowych, 
D . otwarciu i ewentualnym poszerzeniu przestrzeni międzykręgowej. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 712. 
 
Zadanie 20. 
W przypadku wystąpienia krwawienia z zatoki opony twardej, aby utrzymać 
homeostazę w trakcie zabiegu stosuje się: 

A. klej włókninowy lub mięśniowy i lekki ucisk palcem, 
B. klej kostny lub mięśniowy i lekki ucisk palcem, 
C. cement włókninowy lub mięśniowy i lekki ucisk palcem, 



D. watę do mózgowia i lekki ucisk palcem. 
Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010:684 
 
Zadanie 21. 
Podczas zabiegu laminektomii usunięcie odpowiedniego wyrostka 
kolczystego odbywa się za pomocą: 

A. nożyczek kostnych Listona, 
B. piły oscylacyjnej, 
C. zgryzacza kostnego, 
D. kleszczy. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010:713. 
 
Zadanie 22. 
Chory przygotowywany do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego 
usunięcia krwiaka podtwardówkowego powinien być ułożony w pozycji: 

A . na boku z głową spoczywającą na piankowo-gumowym pierścieniu, 
B . na brzuchu z głową spoczywającą na piankowo-gumowym 
pierścieniu, 
C . na plecach z głową spoczywającą na piankowo-gumowym 
pierścieniu, 
D. półsiedzącej. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 692. 
 
Zadanie 23. 
Częściowe lub całkowite strzyżenie głowy przeprowadzane przed 
neurochirurgicznym zabiegiem operacyjnym powinno odbyć się: 

A. w okresie 12-24 godzin przed zabiegiem operacyjnym, 
B . w okresie krótszym niż 1-2 godziny przed zabiegiem operacyjnym, 
C. powyżej 24 godzin przed zabiegiem operacyjnym, 
D. przed przyjściem do szpitala. 

Literatura: Kapała W: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wyd. Czelej Sp. z.o.o. 
Lublin 2006, s. 19. 
 
 



Zadanie 24. 
Monitorowanie śródoperacyjne EMG w zabiegu neurochirurgicznym ocenia: 

A. uszkodzenia w drogach ruchowych i czuciowych, 
B. głębokość znieczulenia, 
C. drogi słuchowe, 
D. drogi czuciowe. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010:684 
 
Zadanie 25. 
Do powikłań pooperacyjnych po zabiegu operacyjnym usunięcia guza mózgu 
zalicza się powikłania, z WYJĄTKIEM: 

A. powstania krwiaka wewnątrzczaszkowego, 
B. zakażenia płata kostnego, 
C. pooperacyjnej niestabilności i deformacji, 
D. zakażenia opon mózgowych. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010:694 
 
Zadanie 26. 
Podczas zabiegu z dostępu przeznosowego i przezklinowego usunięcia guza 
przysadki po etapie założenia samozaciskowego wziernika nosowego podaje 
się instrumenty wyłącznie o kształcie: 

A . bagnetowym ze zwróceniem uwagi, czy przednie bransze 
instrumentów wskazują go z góry, 
B . płaskim ze zwróceniem uwagi, czy przednie bransze instrumentów 
wskazują go z góry, 
C . owalnym ze zwróceniem uwagi, czy przednie bransze instrumentów 
wskazują go z góry, 
D . bagnetowym ze zwróceniem uwagi, czy przednie bransze 
instrumentów wskazują go z dołu. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010:703 
 
 
 



Zadanie 27. 
Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się: 

A. kleszcze naczyniowe do tętnic, 
B. raspatory: szerokie i małe do odwarstwienia mięśni, 
C. skrobaczki bagnetowe, 
D. klipsy Raneya i klipsownica. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., tłum. Łukieńczuk T.: 
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010:688 
 
Zadanie 28. 
Dysektor jest to: 

A . mocne narzędzie pozwalające na „odgryzanie” fragmentów kości 
pokrywy czaszki i masywnych części łuków kręgów, 
B . narzędzie pozwalające rozłożyć siłę ucisku na względnie dużą 
powierzchnię ich styku z mózgiem, 
C . narzędzie służące do piłowania niektórych kości płaskich, 
D . podłużne, cienkie narzędzie spłaszczone na końcach (z małymi 
otworkami) służące do warstwowego odpreparowywania delikatnych 
struktur i ewentualnego ich odsuwania. 

Literatura: Maksymowicz W.: Neurochirurgia w zarysie. PZWL Warszawa 
1999, s. 246 
 
Zadanie 29. 
Jak nazywa się zabieg podczas którego wycinamy małego polipa 
endometrialnego? 

A. resektoskopia, 
B. histeroskopia, 
C. momektomia, 
D. wszystkie odpowiedzi są błędne. 

Literatura: Łukieńczuk T. (red.) "Pielęgniarstwo operacyjne", Wyd. Urban & 
Partner, Wrocław 2010, str. 476 
 
Zadanie 30. 
Jak nazywa się jedna z metod chirurgicznego leczenia ropnia torbieli gruczołu 
Bartholina, powstałego na skutek zamknięcia przewodu wyprowadzającego 
śluz z gruczołu? 

A. miomektomia, 
B. marsupializacja, 



C. konizacja, 
D. histeroskopia. 

Literatura: Łukieńczuk T. (red.) "Pielęgniarstwo operacyjne", Wyd. Urban & 
Partner, Wrocław 2010, str. 480 
 
Zadanie 31. 
W konizacji szyjki macicy obecnie używamy specjalnej końcówki do 
koagulacji monopolarnej zwanej elektrodą: 

A. lancetową tzw. cienką igłą, 
B. pętlową tzw. żagielek, 
C. szpatułkową, 
D. kulkową. 

Literatura: Łukieńczuk T. (red.) "Pielęgniarstwo operacyjne", Wyd. Urban & 
Partner, Wrocław 2010, str. 476 Katalog RB "Elektrody monopolarne - 
elektrochirurgia", str. 4 
 
Zadanie 32. 
Objawy raka szyjki macicy to: 

A. krwawienie kontaktowe, 
B. nieregularne krwawienie międzymiesiączkowe, 
C. krwiste upławy, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Jeziorski A. "Onkologia", Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, 
str. 140 
 
Zadanie 33. 
Gdzie zakładamy taśmę z siatki prolenowej podczas zabiegu TVT? 

A. na szyję pęcherza, 
B. na środkowy odcinek cewki moczowej, 
C. pod środkowy odcinek cewki moczowej pomiędzy tzw. otworami 
zasłonowymi, 
D. wszystkie odpowiedzi są błędne. 

Literatura: Łukieńczuk T. (red.) "Pielęgniarstwo operacyjne", Wyd. Urban & 
Partner, Wrocław 2010, str. 485 
 
Zadanie 34. 
Kiedy wykonujemy samokontrolę badania piersi? 

A. w pierwszej połowie cyklu (tuż po miesiączce), 
B. w pierwszym dniu miesiączki, 



C. dwa dni przed rozpoczęciem miesiączki, 
D. w drugiej połowie cyklu. 

Literatura: Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna, Wyd. Lekarskie 
PZWL, 2002, str. 195. 
 
Zadanie 35. 
Jakiego narzędzia użyjemy w zabiegu plastyki pochwy przy nietrzymaniu 
moczu? 

A . prowadnicy z przykręconą igłą, na którą nawlekamy taśmę z siatki 
prolenowej, 
B. tylną łyżkę wziernika Scherbak, 
C. nożyczek preparacyjnych typu Mayo i pęsety chirurgicznej, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Łukieńczuk T. (red.) "Pielęgniarstwo operacyjne", Wyd. Urban & 
Partner, Wrocław 2010, str. 484-485 
 
Zadanie 36. 
Do bezwzględnych wskazań cięcia cesarskiego NIE należy? 

A. stan po pierwszym cięciu cesarskim, 
B. łożysko przodujące, 
C. ułożenie pośladkowe, 
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe. 

Literatura: Bohiniec M.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i 
ginekologii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, rozdz. 12, str. 146. 
 
Zadanie 37. 
Triada O’Donoghue w stawie kolanowym to uszkodzenie: 

A. ACL, PCL, MM, 
B. ACL, MCL, ML, 
C. ACL, PCL, MCL, 
D. ACL, MCL, MM. 

Literatura: Szulc A.: Ortopedia i rehabilitacja, t.1. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, str. 236- 243. 
 
Zadanie 38. 
Aparat Ilizarowa jest stabilizatorem: 

A. zewnętrznym jednopłaszczyznowym, 
B. zewnętrznym dwupłaszczyznowym, 
C. zewnętrznym wielopłaszczyznowym, 



D. wewnętrznym wielopłaszczyznowym. 
Literatura: Szulc A.: Ortopedia i rehabilitacja, t.2. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, str.465. 
 
Zadanie 39. 
Przyczyną złamań patologicznych kości jest/są: 

A. łagodne guzy, zakażenie, 
B. gruźlica, 
C. zapalenie kości i szpiku, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: ”Sekrety ortopedii” A. Dziak (Brown, Newman) strona 57 PZWL, 
2006. 
 
Zadanie 40. 
Leczenie operacyjne awulsyjnego złamania palca IV-go ręki lewej to: 

A . nastawienie złamania i unieruchomienie w szynie gipsowej, 
B . nastawienie złamania, zespolenie drutem Kirschnera i 
unieruchomienie w szynie gipsowej, 
C . nastawienie złamanie i zespolenie gwoździem śródszpikowym i 
unieruchomienie w szynie gipsowej, 
D. unieruchomienie w szynie gipsowej. 

Literatura: Giannoudis P.V., Pape H.C., Marczyński W. (red. wyd. pol.): 
Postępowanie praktyczne w ortopedii i traumatologii. Wyd. 1 Medipage, 
Warszawa 2008, str.112-113. 
 
Zadanie 41. 
Po urazie pośrednim dochodzi do złamań poprzecznych i przerwania aparatu 
wyprostnego stawu kolanowego z możliwym przemieszczeniem odłamów. 
Wewnątrz stawu powstaje krwiak wymagający ewakuacji. Najczęstsze 
leczenie operacyjne polega na: 

A. założeniu gipsu i unieruchomieniu, 
B . krwawym, otwartym nastawieniu złamania i zespoleniu popręgiem 
Webera, 
C . bezkrwawym, zamkniętym nastawieniu złamania i 
zespoleniu drutami Kirschnera, 
D. zespoleniu gwoździem śródszpikowym. 

Literatura: Giannoudis P.V., Pape H.C., Marczyński W. (red. wyd. pol.): 
Postępowanie praktyczne w ortopedii i traumatologii. Wyd. 1 Medipage, 
Warszawa 2008, str. 209-212. 



Zadanie 42. 
W złamaniu przezkrętarzowym szyjki kości udowej u ludzi w podeszłym 
wieku, preferowana stabilizacja złamania to założenie: 

A. protezy połowiczej stawu biodrowego, 
B. wyciągu, 
C. gwoździa śródszpikowego ze śrubą doszyjkową, 
D. śrub kaniulowanych. 

Literatura: Hoppenfeld S., De Boer P.,Buckley R.: Anatomiczne dostępy 
operacyjne w ortopedii. Wyd. Medipage, Warszawa 2012, str. 497-502 
 
Zadanie 43. 
Jaką stabilizację powinno się wykonać u pacjenta z zamkniętym złamaniem 
trzonu kości piszczelowej? 

A. zespolenie płytą i śrubami, 
B. zespolenie drutami Kirschnera, 
C. zespolenie gwoździem śródszpikowym, 
D. zespolenie aparatem zewnętrznym. 

Literatura: Hoppenfeld S., De Boer P.,Buckley R.: Anatomiczne dostępy 
operacyjne w ortopedii. Wyd. Medipage, Warszawa 2012, str. 616- 621. 
 
Zadanie 44. 
Z jakiego dostępu chirurgicznego wykonuje się zabieg protezoplastyki stawu 
ramiennego: 

A. wąski dostęp tylny, 
B. szeroki dostęp tylny, 
C. wąski dostęp przedni, 
D. szeroki dostęp przedni. 

Literatura: "Sekrety ortopedii" A. Dziak (Brown, Neuman), strona 139 PZWL 
2006. 
 
Zadanie 45. 
Jakie niezbędne instrumentarium należy przygotować do zespoleń odłamów 
kostnych pętlą drucianą i zespoleń popręgowych? 

A . pętla druciana ze stali, druty Kirschnera, zaginarka do drutu, 
kleszcze do trzymania pętli drucianej, igła Deschampsa, zagięta igła, 
B . imadło do trzymania prętów, pętla druciana ze stali, druty 
Kirschnera, zaginarka do drutu, igła Deschampsa, 
C . zaginarka do metalu, imadło do trzymania prętów, pętla druciana 
ze stali, druty Kirschnera, igła Deschampsa, 



D . ostre kościotrzymacze, zaginarka do metalu, imadło do trzymania 
prętów, pętla druciana ze stali, igła Deschampsa. 

Literatura: ”Pielęgniarstwo operacyjne” T. Łukieńczuk (Luce –Wunderle 
Debrand-Passard)strona 389 Urban & Partner Wrocław 2010. 
 
Zadanie 46. 
W alloplastyce stawów kolanowych stosuje się endoprotezy: 

A. bezcementowe, 
B. jednoprzedziałowe, 
C. związane, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Szulc A.: Ortopedia i rehabilitacja, t.2. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, str.294- 298. 
 
Zadanie 47. 
Do usunięcia kamieni nerkowych instrumentariuszka powinna przygotować 
kleszcze: 

A. typu Micro-Halsted, 
B. Randalla, 
C. moczowodowe, 
D. Kochera. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017, str 496 
 
Zadanie 48. 
Podczas zabiegu ureterolitotomii śródoperacyjnie w celu przepłukania i 
wykluczenia pozostałości kamieni zakłada się cewnik: 

A. Pezzer'a, 
B. Malecota, 
C. Council, 
D. JJ. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 510. 
 
Zadanie 49. 
Ureterocutaneostomia jest to: 

A . przetoka moczowodowo-skórna, czyli definitywne, pojedyncze lub 
obustronne zespolenie moczowodów z otworem skórnym przetoki na 
brzuchu, 



B . przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem 
międzymoczowodowym, 
C . przetoka moczowodowo-jelitowo-skórna, czyli definitywne 
zespolenie moczowodów z dogłowowym końcem izolowanego 
fragmentu jelita, 
D. zastępczy zbiornik jelitowy na mocz. 

Literatura: Ciechaniewicz W.(red.): Pielęgniarstwo ćiczenia 2. Podręcznik 
dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 2006, s. 699. Pikor K., Ławiński J., 
Tereszkiewicz J.: Żywienie osób z urostomią. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
2008, s. 36. 
 
Zadanie 50. 
Pielęgniarka operacyjna czytając plan operacyjny widzi w rubryce "rodzaj 
zabiegu" - nefrektomia. Powinna zatem przygotować zestaw narzędzi i 
sprzętu dodatkowego do: 

A. usunięcia nerki, 
B. usunięcia pęcherza moczowego, 
C. otwarcia moczowodu w celu usunięcia kamienia, 
D. resekcji gruczołu prostaty. 

Literatura: Luce-Wunderkind G, Debrand-Passard A (red): Pielęgniarstwo 
operacyjne, Edra Urban&Partners, Wrocław 2017, str. 501 
 
Zadanie 51. 
Podczas klasycznych zabiegów operacyjnych na sterczu najczęstszy, łatwy i 
dogodny jest dostęp: 

A. kroczowy, 
B. przezodbytniczy, 
C. nadłonowy przezpęcherzowy, 
D. krzyżowy. 

Literatura: Zieliński J., Leńko J.: Urologia. Urologia operacyjna Tom III. 
PZWL Warszawa 1993, s. 25. 
 
Zadanie 52. 
Na planie operacyjnym w rubryce "rodzaj zabiegu" jest napisane Resectio 
partialis vesicae urinae. Pielęgniarka operacyjna szykując zestawy narządzi, 
szwów i sterylnego materiału powinna przygotować się do: 

A. doszczętnego wycięcia pęcherza moczowego, 
B. przetoki pęcherzowej, 
C. częściowego wycięcia pęcherza moczowego, 



D. częściowego wycięcia nerki. 
Literatura: Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2009, str 267 
 
Zadanie 53. 
Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza 
moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu 
cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz 
jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się: 

A. cystografią, 
B. uretrografią wstępującą, 
C. ureteropielografią wstępującą, 
D. pieloureterografią zstępującą. 

Literatura: Szmidt J., Kużdżał J. (red.): Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna 
Praktyczna Kraków 2009, s. 304. 
 
Zadanie 54. 
Do wytworzenia przezskórnej przetoki nadłonowej pacjenta układamy w 
pozycji: 

A. na prawym boku, 
B. na lewym boku, 
C. w pozycji litotrypsyjnej, 
D. na plecach. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017, str 505 
 
Zadanie 55. 
Cewnik charakteryzujący się półkolistym zamknięciem, z jednym bocznym 
otworem stosowany do jednorazowego odprowadzenia moczu to cewnik: 

A. Nelatona, 
B. Tiemanna, 
C. Couvelaire’a, 
D. Foley'a. 

Literatura: Borkowski A.: (red.): Urologia – podręcznik dla studentów 
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 254. 
 
 
 
 



Zadanie 56. 
Najbardziej skutecznym zabiegiem endoskopowym przezcewkowej resekcji 
stercza jest: 

A. TUMT, 
B. TUNA, 
C. TURP, 
D. TUIP. 

Literatura: Szmidt J., Kużdżał J. (red.): Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna 
Praktyczna Kraków 2009, s. 363. 
 
Zadanie 57. 
Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego 
hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka 
będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie 
służące do zamknięcia ubytku to: 

A. stent, 
B. stent uwalniający lek, 
C. Amplatzer, 
D. ablator. 

Literatura: Herrmann H.C.: "Kardiologia interwencyjna. Zabiegi przezskórne 
pozawieńcowe", Wyd. Czelej, Lublin 2008. 
 
Zadanie 58. 
Pacjent lat 79 trafił do szpitala z objawami ciężkiej stenozy aortalnej. 
Przeprowadzono dokładną diagnostykę kardiologiczną i został on 
zakwalifikowany do przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. 
Implantacja przezskórna zastawki aortalnej to w skrócie: 

A. AVR, 
B. TAVI, 
C. PAVTI, 
D. PFO. 

Literatura: 1. Herrmann H.C.: "Kardiologia interwencyjna. Zabiegi 
przezskórne pozawieńcowe", Wyd. Czelej, Lublin 2008. 2. Brzezińska-Rajszys 
G., Dąbrowski M., Rużyłło W., Witkowski A.: "Kardiol 
 
Zadanie 59. 
U 65-letniego pacjenta wykonywane jest zespolenie do prawej tętnicy 
wieńcowej. Operacja wykonywana jest na tzw. „bijącym sercu”. W celu 
stabilizacji pola operacyjnego chirurg zastosuje m.in.: 



A. jałową serwetę wkładaną pod serce, 
B. szwy zakładane pod tętnicę wieńcową, 
C. mechaniczny stabilizator, 
D. odpowiedzi B i C są prawidłowe. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red): Chirurgia naczyń 
wieńcowych, PZWL, Warszawa 2002 
 
Zadanie 60. 
Podczas operacji by-passów omijających miejsce zwężenia w tętnicy 
wieńcowej, jako materiał biologiczny wszczepiany w postaci naturalnego 
graftu, NIE jest stosowana: 

A. żyła odpiszczelowa, 
B. tętnica promieniowa, 
C. tętnica piersiowa górna, 
D. tętnica piersiowa wewnętrzna. 

Literatura: Noszczyk W.(red): Chirurgia t.2, PZWL, Warszawa 2005. 
 
Zadanie 61. 
55-letni pacjent z niedomykalnością zastawki aortalnej, poddawany jest 
operacji wszczepienia aortalnej mechanicznej zastawki serca. W trakcie 
zabiegu operacyjnego po zaklemowaniu aorty kardioplegia standardowo 
podawana jest za pomocą: 

A. kaniul dowieńcowych, 
B. igły do kardioplegii, 
C. kaniuli aortalnej, 
D. igły aortalnej. 

Literatura: Religa Z.(red): Zarys kardiochirurgii, PZWL, Warszawa 1993 
 
Zadanie 62. 
Podczas hemisternotomii wykonujemy częściowe otwarcie mostka: 
podłużne z częściowym cięciem poprzecznym. Do cięcia poprzecznego 
najczęściej używamy: 

A. piłkę Gigliego, 
B. piłę szablową, 
C. piłę oscylacyjną, 
D. wszystkie odpowiedzi są błędne. 

Literatura: Fischer J.E.: Chirurgia t. 4, MediPage, Warszawa 2011 
 
 



Zadanie 63. 
Wśród chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca są 
m.in. pacjenci z genetyczną predyspozycją do rozwoju rozsianej miażdżycy. 
Czasami u takich chorych oprócz pomostowania aortalno-wieńcowego 
wykonywany jest zabieg endarterektomii, który oznacza udrożnienie 
zamkniętej tętnicy: 

A . poprzez mechaniczne usunięcie mas zamykających jej światło, 
B. poprzez włożenie sondy, 
C. przy użyciu środków obliterujących, 
D. przy użyciu stentu. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red): Chirurgia naczyń 
wieńcowych , PZWL , Warszawa 2002 
 
Zadanie 64. 
Operacje typu MIDCAB to nowoczesne zabiegi kardiochirurgiczne, dające 
szansę pacjentowi na krótszą rekonwalescencję a w rezultacie szybszy 
powrót do domu. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące tego rodzaju 
zabiegów: 

A . MIDCAB to operacja na bijącym sercu, bez przecięcia mostka i bez 
krążenia pozaustrojowego, 
B . do rewaskularyzacji lewej tętnicy piersiowej stosujemy dostęp 
przez lewą torakotomię, 
C . operacje MIDCAB poprzez ograniczony dostęp operacyjny 
obarczone są większym ryzykiem krwawienia z powodu urazu i 
wymagają przetoczeń krwi oraz preparatów krwiopochodnych, 
D . do minitorakotomii lewej układamy pacjenta na prawym boku pod 
kątem 40 stopni z odwiedzeniem lewej kończyny górnej nad głowę. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red.): "Chirurgia naczyń 
wieńcowych", PZWL, Warszawa 2002. 
 
Zadanie 65. 
U 49-letniego pacjenta po zawale mięśnia sercowego ma być 
przeprowadzony zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego. Rozpoznanie 
przedoperacyjne brzmi: CABG (mostek mięśniowy). Rozpoznanie mostek 
mięśniowy oznacza: 

A. mostek o budowie beczkowatej, 
B . specyficzną budowę mostka, przy której sternotomia może być 
utrudniona, 



C . anomalię, w której pasma tkanki mięśniowej przebiegające nad 
tętnicą wieńcową powodują zaciskanie jej światła, 
D . nadmiernie rozbudowany mięsień piersiowy większy utrudniający 
preparowanie tętnicy piersiowej wewnętrznej. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red.): "Chirurgia naczyń 
wieńcowych", PZWL, Warszawa 2002. 
 
Zadanie 66. 
Na sali operacyjnej trwa operacja by-passów. Operowany pacjent jest 
obciążony cukrzycą i ma zaawansowane zmiany miażdżycowe. Cewnik do 
kontrapulsacji wewnątrzaortalnej stosowany jako wspomaganie w 
chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca, w tym przypadku 
może być wprowadzony przez: 

A. tętnicę biodrową, 
B. tętnicę udową, 
C. aortę, 
D. tętnicę promieniową. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red.): "Chirurgia naczyń 
wieńcowych", PZWL, Warszawa 2002. 
 
Zadanie 67. 
Podłączenie pacjenta do krążenia pozaustrojowego związane jest z 
kaniulacją dużych naczyń tętniczych i żylnych. Podczas kaniulacji tętnicy 
głównej zakładany jest szew tzw. kapciuchowy, który stabilizuje kaniulę w 
aorcie. Standardowo kaniulę aortalną mocuje się dodatkowo za pomocą: 

A. drugiego szwu kapciuchowego, 
B. szwu niewchłanialnego, 
C. szwu wchłanialnego, 
D. podwiązki. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., "Pielęgniarstwo 
operacyjne", Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010. 
 
Zadanie 68. 
Zdiagnozowany guz lewego przedsionka u większości chorych 
kardiochirurgicznych jest operowany w trybie pilnym ze względu na 
zagrożenie „urwania się” materiału zatorowego masy guza i związanych z 
tym możliwych powikłań. Najczęstsze guzy tego typu to: 

A. mięśniaki, 
B. tłuszczaki, 



C. naczyniaki, 
D. śluzaki. 

Literatura: Religa Z.(red): Zarys kardiochirurgii , PZWL, Warszawa 1999 
 
Zadanie 69. 
U 47-letniego mężczyzny pobierana jest tętnica promieniowa, która będzie 
służyła jako pomost tętniczy w operacji by-passów. Ze względu na jej 
specyficzną wrażliwość na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne, 
przed wszczepieniem, najlepiej przechowywać ją w roztworze: 

A. 0,9% NaCl z dodatkiem heparyny, 
B. 0,9% NaCl z dodatkiem papaweryny, 
C. 0,9% NaCl z dodatkiem heparyny i papaweryny, 
D. 0,9% NaCl bez żadnych dodatkowych substancji. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red): Chirurgia naczyń 
wieńcowych, PZWL , Warszawa 2002 
 
Zadanie 70. 
Pozaustrojowa pompa wspomagania serca, tzw. „sztuczne komory” serca to 
jedna z nowoczesnych metod mechanicznego wspomagania krążenia, 
służąca leczeniu niewydolności mięśnia sercowego o różnej etiologii. Wskaż 
zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące tej metody terapii: 

A . pozaustrojowa pompa wspomagania serca stosowana jest w 
przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego spowodowanej 
najczęściej kardiomiopatią, 
B . pozaustrojowa pompa wspomagania serca stosowana jest w celu 
regeneracji mięśnia sercowego i przywróceniu jego wydolności 
hemodynamicznej, 
C . pozaustrojowa pompa wspomagania serca stosowana jest jako 
czasowe wspomaganie krążenia w oczekiwaniu na przeszczep serca, 
D . pozaustrojowa pompa wspomagania serca jest metodą 
wspomagania pracy wyłącznie lewej części serca. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red): Chirurgia naczyń 
wieńcowych, PZWL, Warszawa 2002. 
 
Zadanie 71. 
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna stosowana m.in. we wstrząsie 
kardiogennym to metoda leczenia polegająca na wprowadzeniu specjalnego 
balonu do wnętrza aorty celem oddziaływania na główne parametry 



hemodynamiczne ustroju. Balon w tej metodzie może być wprowadzany 
drogą: 

A. tętnicy udowej, 
B. tętnicy biodrowej, 
C. bezpośrednio do aorty, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Religa Z.(red): Zarys kardiochirurgii , PZWL, Warszawa 1999 
 
Zadanie 72. 
Ablacja to zabieg polegający na niszczeniu ognisk patologicznej 
bodźcotwórczości lub patologicznych szlaków przewodzenia w sercu przy 
pomocy: 

A. prądu o częstotliwości radiowej, 
B. prądu o małej częstotliwości, 
C. fali elektromagnetycznej, 
D. fali ultradźwiękowej. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red): Chirurgia naczyń 
wieńcowych, PZWL, Warszawa 2002 
 
Zadanie 73. 
Krążenie pozaustrojowe to system, który podłączony do układu krążenia 
pacjenta, zastępuje czasowo pracę serca i płuc za pomocą mechanicznej 
pompy i oksygenatora. Standardowa kaniulacja podczas pomostowania 
tętnic wieńcowych (CABG), prowadzonego w krążeniu pozaustrojowym to: 

A. kaniula aortalna i kaniula żylna, 
B. kaniula aortalna i dwie kaniule żylne, 
C. kaniula tętnicza biodrowa i kaniula żylna, 
D. kaniula tętnicza biodrowa i dwie kaniule żylne. 

Literatura: Zembala M., Bochenek A., Woś S.(red.): "Chirurgia naczyń 
wieńcowych", PZWL, Warszawa 2002. 
 
Zadanie 74. 
Podstawą do podjęcia decyzji o usunięciu drenu z jamy opłucnej są: 

A. tylko rozprężenie płuca, 
B . występowanie pęcherzyków powietrza w płynie, objętości płynu 
drenowanego z jamy opłucnej w ilości śladowej, ból klatki piersiowej, 
C . brak przepływu powietrza przez dren, uzyskanie obrazu 
rozprężonego płuca, objętość płynu drenowanego z jamy opłucnej 
wynosząca > 100-200 ml/d, 



D . brak przepływu powietrza przez dren, uzyskanie obrazu 
rozprężonego płuca, objętość płynu drenowanego z jamy opłucnej 
wynosząca < 100-200 ml/d. 

Literatura: Szmidt J., Kużdżał J.(red.): Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna 
Praktyczna, Kraków 2010, Tom II, s. 229. 
 
Zadanie 75. 
Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga ułożenia pacjenta: 

A. w pozycji na boku ze zdejmowanym segmentem dla kończyn 
dolnych, 
B. w pozycji na brzuchu z ramieniem na małym stole, 
C. w pozycji na plecach z odgiętą i spoczywającą na gumowym 
pierścieniu głową oraz odwiedzionymi ramionami, 
D. na wznak z uniesioną miednicą. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 371. 
 
Zadanie 76. 
Wideotorakoskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z selektywną 
wentylacją jednego płuca w pozycji: 

A. na wznak, 
B. półwysokiej, 
C. bocznej, 
D . pozycja ułożeniowa nie ma żadnego znaczenia dla wykonania 
zabiegu. 

Literatura: Szmidt J., Kużdżał J.(red.): Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna 
Praktyczna, Kraków 2010, Tom II, s. 181. 
 
Zadanie 77. 
Standardowymi operacjami wykonywanymi w przypadkach nowotworów 
płuc są: 

A . resekcja płata płucnego, resekcja klinowa, resekcja płuca, 
B . resekcja tkanki płucnej i osierdzia, resekcja żyły głównej górnej, 
resekcja mankietowa, 
C . resekcja płata płucnego, resekcja dwóch płatów płucnych, resekcja 
płuca, 
D . resekcje obwodowe, resekcje centralne, operacje rozszerzone. 

Literatura: Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Wyd. PZWL Warszawa 2005, Tom I, 
s. 499. 



Zadanie 78. 
Zastosowanie żelowych podkładek pod całe ciało oraz pomiędzy nogi 
podczas przygotowania pacjenta do zabiegu torakochirurgicznego 
wykonywanego w ułożeniu na boku zapobiega: 

A. występowaniu odleżyn, 
B. przeciążeniu pośladków, 
C. upadkom ze stołu operacyjnego, 
D. występowaniu porażeń nerwów. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 368. 
 
Zadanie 79. 
Bilobektomia jest jednym ze sposobów resekcji: 

A. małych okrągłych ognisk nowotworu, 
B. dwóch płatów płucnych płuca prawego, 
C. całego płuca, 
D. segmentu płuca. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 378. 
 
Zadanie 80. 
Przezskórna trombektomia aspiracyjna polega na: 

A . przezskórnym usuwaniu świeżych zakrzepów ze światła tętnicy 
przez cewnik, 
B . przeprowadzeniu prowadnika przez niedrożny odcinek tętnicy, 
C . podawaniu leków trombolitycznych do niedrożnego odcinka 
tętnicy, 
D . chirurgicznym nacięciu skóry a następnie ściany niedrożnej tętnicy i 
usunięciu zakrzepu. 

Literatura Noszczyk W., Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 2, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2007, s. 909. 
 
Zadanie 81. 
Wskazaniami do pilnej operacji w przypadku ostrych zakrzepów tętnic 
zmienionych miażdżycowo są zakrzepy: 

A. w odcinku udowo-podkolanowym, 
B. na poziomie tętnic goleni i stopy, 
C. w odcinku aortalno-biodrowym, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 



Literatura: Szmidt J., Kużdżał J.(red.): Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna 
Praktyczna, Kraków 2010, Tom I, s. 1227. 
 
Zadanie 82. 
W celu wyboru metody leczenia oraz ustalenia wskazań do operacji i 
rokowania określa się stopień niedokrwienia kończyny w skali: 

A. PEDIS, 
B. Wagnera, 
C. Fontaine'a, 
D. Glasgow. 

Literatura: Szmidt J., Kużdżał J.(red.): Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna 
Praktyczna, Kraków 2010, Tom I, s. 1234. 
 
Zadanie 83. 
Przygotowanie pacjenta do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do 
dializoterapii sposobem Cimino wymaga ułożenia pacjenta w pozycji: 

A. na brzuchu z wyższym ułożeniem głowy, 
B . na plecach z odwiedzionym ramieniem położonym na osobnym 
stoliku, 
C. na plecach z górną połową ciała uniesioną ku górze, 
D . na plecach z górną połową ciała w pozycji anty-Trendelenburga. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 310. 
 
Zadanie 84. 
Trombendarterektomia (TEA) to zabieg operacyjny polegający na: 

A. usunięciu materiału zatorowego z tętnicy np. tętnicy udowej, 
B. usunięcie świeżego materiału zakrzepowego z układu żylnego, 
C. wyłuszczenie blaszek przyściennych, np. z tętnic biodrowych, 
D . wyłuszczenie blaszki miażdżycowej z tętnicy szyjnej wewnętrznej. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 315. 
 
Zadanie 85. 
Pacjent przygotowany do operacyjnego rozszerzenia światła tętnicy. Sprzęt 
niezbędny do wykonania zabiegu to: 

A. oliwki, 
B. cewniki Fogarty'ego, Olberta, 
C. sondy Bekesa, 



D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
Literatura: Noszczyk W., Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 2, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2007, s. 504. 
 
Zadanie 86. 
Według klasyfikacji Fontaine'a, III stopień niedokrwienia kończyny dolnej to: 

A. chromanie przestankowe, 
B . mrowienie kończyn i większa wrażliwość stóp na działanie zimna, 
C. bóle spoczynkowe, 
D. martwica. 

Literatura: Noszczyk W., Chirurgia tętnic i żył obwodowych, t. 2, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2007, s. 566. 
 
Zadanie 87. 
Chromanie przestankowe jest to zaburzenie chodzenia spowodowane bólem 
w kończynie ustępującym po zatrzymaniu się i nawracającym po ponownym 
marszu: 

A . ból przeważnie pojawia się w łydce, rzadko w stopie, wyjątkowo w 
udzie, biodrze lub pośladku, 
B . ból przeważnie pojawia się w stopie, rzadko w łydce, wyjątkowo w 
udzie, biodrze lub pośladku, 
C . ból przeważnie pojawia się w udzie, biodrze lub pośladku, rzadko w 
łydce, wyjątkowo w stopie, 
D . ból przeważnie pojawia się w łydce, rzadko w udzie, biodrze lub 
pośladku, wyjątkowo w stopie. 

Literatura: Noszczyk W.: Chirurgia repetytorium. Wyd. PZWL, Warszawa 
2012, s. 536. 
 
Zadanie 88. 
Usunięcie materiału zatorowego z tętnicy określa się mianem: 

A. strippingu, 
B. endarterektomii, 
C. embolektomii, 
D. trombektomii. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo 
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2006, s. 313. 
 
 
 



Zadanie 89. 
Techniki chirurgii naczyniowej, to: 

A . zespolenie naczyniowe: zszycie uszkodzonej ściany naczynia, 
zespolenie koniec do końca, zespolenie koniec do boku, zespolenie 
bok do boku, 
B. udrożnienie tętnicy, łaty naczyniowe, usunięcie zatoru, 
C . przeszczepy naczyniowe, przeszczepy żylne autogenne z własnej 
odwróconej żyły chorego, przeszczepy z tworzyw sztucznych, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Czarnecka Z., Malińska W., Instrumentarium i przebieg zabiegów 
w chirurgii, ginekologii i urologii, Wydawnictwo Makmed,, Lublin 2006, 2009, 
s. 105. 
 
Zadanie 90. 
Tonsillektomia, to operacja wycięcia: 

A. migdałka gardłowego, 
B. migdałków podniebiennych, 
C. guza tchawicy, 
D. migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 91. 
Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używane/y jest/są: 

A. lusterko krtaniowe, szpatułka, 
B. wziernik Killian'a, 
C. laryngoskop Foregger'a, 
D. oftalmoskop. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 92. 
Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest: 

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

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 



otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 93. 
Adenotom Beckmanna oraz adenotom La Force'a to narzędzia znajdujące się 
w zestawie do zabiegu: 

A. tracheotomii, 
B. rynotomii bocznej, 
C. usunięcia migdałka gardłowego, 
D. wszystkie odpowiedzi są błędne. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 94. 
Zabieg mający na celu zamknięcie ubytku błony bębenkowej, to: 

A. myringoplastyka, 
B. antromastoidektomia, 
C. stapedotomia, 
D. paracenteza. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 95. 
Polipectomia to zabieg polegający na: 

A. usunięciu tworów polipowatych z jam nosa, 
B. otwarciu zatoki czołowej, 
C. resekcji przegrody nosa, 
D. usunięciu tworów polipowatych z zatoki szczękowej. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 96. 
Manewr Heimlicha stosujemy podczas: 

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

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 



Zadanie 97. 
Do oceny przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej 
konieczne jest posiadanie wziernika: 

A. Hartmanna, Sigle'a i otoskopu, 
B. Sigle'a, Killiana, 
C. Killiana i otoskopu, 
D. Sigle'a, Killiana i otoskopu. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 98. 
Zabieg operacyjny usunięcia strzemiączka, wykonywany najczęściej w 
przebiegu otosklerozy, to: 

A. myryngoplastica, 
B. stapedectomia, 
C. antromastoidectomia, 
D. paracenteza. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 99. 
Zabieg otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych wyrostka 
sutkowego celem usunięcia zmian patologicznych oraz kontrola układu 
pneumatycznego ucha środkowego, to: 

A. stapedotomia, 
B. ossiculoplastica, 
C. antromastoidectomia, 
D. paracenteza. 

Literatura: Latkowski B. (red.): Techniki zabiegów i operacji w 
otolaryngologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
 
Zadanie 100. 
Palcozrost prosty to: 

A. zrost w obrębie kości paliczków, 
B. zrost w obrębie samych tkanek miękkich, 
C . zrost przestrzeni międzypalcowej w obrębie kości sięgający 
obwodowych części paliczków dalszych, 
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe. 

Literatura: W. Noszczyk, Chirurgia t. II, PZWL Warszawa 2005, str. 1028. 



(AJ) 
 
Zadanie 101. 
Przeszczepy niepełnej grubości skóry pobiera się: 

A. kleszczykami, 
B. dermatomem, 
C. aparatem Meeka, 
D. nożem Wecka. 

Literatura: Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A. (red. p. wyd. pol. 
Łukieńczuk T.): "Pielęgniarstwo operacyjne". Elsevier Urban and Partner, 
Wrocław 2011. 
 
Zadanie 102. 
Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie: 

A. dawca i biorca sa genetycznie identyczni, 
B. biorca i dawca należą do tego samego gatunku, 
C. przeszczep pochodzi od osobnika innego gatunku, 
D. wszystkie odpowiedzi są błędne. 

Literatura: Kryst L. Chirurgia twarzowo-szczękowa, PZWL Warszawa 2018, 
str. 524. 
 
Zadanie 103. 
Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty 
zawierające: 

A. mięsień najszerszy grzebietu, 
B. mięsień piersiowy większy, 
C. mięsień kapturowy, 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

Literatura: Kryst L.: Chirurgia szczękowo-twarzowa, Wydawnictwo PZWL 
Warszawa 2018, str. 580 
 
Zadanie 104. 
Które z niżej wymienionych badań powinny być wykonane u pacjentów z 
siatkówczakiem? 

A. tomografia komputerowa całego ciała, 
B. punkcja komory przedniej, 
C. punkcja szpiku, 
D. tomografia komputerowa głowy i oczodołów. 



Literatura: Okulistyka pediatryczna i i zez. Wydanie I polskie red. Grałek M. 
cz 6, wyd. Medyczne Urban&Partner Wrocław 2003-2004 
 
Zadanie 105. 
U chorych na jaskrę, nadciśnienie oczne, przed zabiegami chirurgicznymi na 
rogówce wykonywane jest badanie pomiaru grubości rogówki, jest to: 

A. keratometria, 
B. pachymetria, 
C. topografia, 
D. OCT. 

Literatura: Kański J., Okulistyka Kliniczna, Urban&Partner, Wrocław 1997 
 
Zadanie 106. 
Zabieg p/jaskrowy polegający na wytworzeniu przetoki w celu obniżenia 
ciśnienia wewnątrzgałkowego to: 

A. sklerektomia, 
B. wiskokanalostomia, 
C. rinostomia, 
D. trabekulektomia. 

Literatura: Kański J.J. ,Okulistyka Kliniczna, wyd. I red Zbigniewa 
Zagórskiego, Urban&Partner 1997 
 
Zadanie 107. 
Śródoperacyjne mechaniczne uszkodzenie tęczówki w wyniku manipulacji na 
tkankach gałki ocznej to: 

A. irydodializa, 
B. irydotomia, 
C. irydektomia, 
D. kapsulotomia. 

Literatura: Kański J. J., Okulistyka Kliniczna. Red wydania polskiego 
Jerzego Szaflika, Wrocław 2005 
 
Zadanie 108. 
Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane od osób, u których 
stwierdzono śmierć pnia mózgu ale również od żywego dawcy w celu 
przeszczepienia innej osobie. Od żywego dawcy można pobrać: 

A. fragment trzustki, 
B. płat płuca, 
C. odcinek jelit, 



D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
Literatura: Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.(red): Transplantologia 
kliniczna, PZWL, Warszawa 2004 
 
Zadanie 109. 
U 59-letniego mężczyzny po urazie czaszkowo-mózgowym stwierdzono 
śmierć pnia mózgu. Po wstępnej ocenie pacjenta jako ewentualnego dawcy 
stwierdzono, że nadużywał alkoholu, co nie wyklucza go jako dawcy: 

A. nerki, 
B. wątroby, 
C. trzustki, 
D. serca. 

Literatura: Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.(red): Transplantologia 
kliniczna, PZWL, Warszawa 2004 
 
Zadanie 110. 
Przeszczepienie płuca to zabieg chirurgiczny podczas którego chore płuco 
pacjenta lub jego fragment zastąpione zostaje zdrowym płucem, pobranym 
od dawcy. Na sali operacyjnej odbywa się przeszczep płuca lewego. 
Prawidłowa kolejność wykonywanych zespoleń to: 

A. tętnica płucna, żyła płucna, oskrzele, 
B. oskrzele, tętnica płucna, żyła płucna, 
C. żyła płucna, tętnica płucna, oskrzele, 
D. oskrzele, żyła płucna, tętnica płucna. 

Literatura: Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.(red): Transplantologia 
kliniczna, PZWL, Warszawa 2004 
 
Zadanie 111. 
40-letni pacjent z wadą zastawki aorty będzie poddany zabiegowi 
wszczepienia homograftu aortalnego. Korzyścią tego zabiegu jest brak 
konieczności stosowania antykoagulantów. Homograft aortalny jest to 
zastawka aortalna: 

A. pobrana ze zwłok ludzkich, 
B . z fragmentem aorty wstępującej pobrana ze zwłok ludzkich, 
C. biologiczna, 
D. bezstentowa. 

Literatura: Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.(red): Transplantologia 
kliniczna, PZWL, Warszawa 2004 
 



Zadanie 112. 
Wskazaniem do przeszczepu serca jest skrajna postać niewydolności serca, 
która może w niedługim czasie doprowadzić do śmierci pacjenta, jest oporna 
na leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. Do transplantacji serca u 
dorosłych najczęściej doprowadzają schorzenia: 

A. choroba wieńcowa, 
B. arytmie serca, 
C. kardiomiopatie pozapalne, 
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe. 

Literatura: Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.(red.) Transplantologia 
kliniczna, PZWL, Warszawa 2004 
 
Zadanie 113. 
Jaka powinna być temperatura otoczenia w pediatrycznej Sali operacyjnej? 

A. 20°C, 
B. 25°C, 
C. 27°C, 
D. 30°C. 

Literatura: Debrand-Passard A., Luce-Wunderle G., "Pielęgniarstwo 
operacyjne", Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010. 
 
Zadanie 114. 
Ufiksowanie za pomocą pierwszego szwu mięśnia skośnego wewnętrznego 
brzucha i mięśnia poprzecznego brzucha, jak również powięzi poprzecznej do 
guzka kości łonowej, a następnie umocowanie za pomocą kolejnych szwów 
mięśnia skośnego wewnętrznego i mięśnia poprzecznego brzucha oraz 
powięzi poprzecznej do więzadła pachwinowego to plastyka kanału 
pachwinowego sposobem: 

A. Bassiniego, 
B. Girarda, 
C. Shouldice’a, 
D. Lichtensteina. 

Literatura: Debrand-Passard A., Luce-Wunderle G., "Pielęgniarstwo 
operacyjne", Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010. 
 
 
 
 
 



Zadanie 115. 
Wskaż siniczą wrodzoną wadę serca: 

A. PDA, 
B. CoA, 
C. TGA, 
D. VSD. 

Literatura: Karla L. Luxner: Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elsevier, 
Wrocław 2006 str 39 
 
Zadanie 116. 
Strzyżenie głowy u dzieci przed zabiegiem operacyjnym, np. założeniem 
drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego lub kraniotomii powinno być 
wykonane w: 

A. sali operacyjnej, 
B. oddziale szpitalnym, 
C. izbie przyjęć, 
D. sali przedznieczuleniowej. 

Literatura: Gertraud Luce-Wunderle, Anita Debrand-Passard (red): 
Pielęgniarstwo operacyjne, Elsevier, Wrocław 2010 str 547. 
 
Zadanie 117. 
D o implantacji cewnika typu Broviac u 5-letniego chłopca na sali operacyjnej 
niezbędny jest: 

A. tor wizyjny, 
B. aparat do RTG, 
C. stymulator nerwów, 
D. mikroskop. 

Literatura: Gertraud Luce-Wunderle, Anita Debrand-Passard (red): 
Pielęgniarstwo operacyjne, Elsevier, Wrocław 2010 str 580  
 
Zadanie 118. 
Operację sposobem Whipple`a przeprowadza się w przypadku raka: 

A. ogona trzustki, 
B. żołądka, 
C. głowy trzustki, 
D. trzonu trzustki. 

Literatura: Gertraud Luce-Wunderle, Anita Debrand-Passard (red): 
Pielęgniarstwo operacyjne, Elsevier, Wrocław 2010 str 226 
 



Zadanie 119. 
Rozwieracz używany do operacji w obrębie odbytnicy jako instrumentarium 
specjalistyczne to: 

A. Sims'a, 
B. Cloward'a, 
C. Parksa, 
D. odpowiedzi A i B są prawidłowe. 

Literatura: Debrand-Passard A., Luce-Wunderle G., "Pielęgniarstwo 
operacyjne", Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010. 
 
Zadanie 120. 
MAGPI to metoda operacji spodziectwa: 

A. dystalnego, 
B. prąciowego, 
C. mosznowego, 
D. środkowego. 

Literatura: Gertraud Luce-Wunderle, Anita Debrand-Passard (red): 
Pielęgniarstwo operacyjne, Elsevier, Wrocław 2010 str 570 


