
OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 45N0218
Zadanie 1.
Jakie  instytucje  są  obowiązane  do  prowadzenia  rejestru  chorób
zawodowych i rejestru skutków tych chorób?

A.  Państwowa Inspekcja Pracy, służba medycyny pracy,
B.  służba medycyny pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
C . służba  medycyny  pracy,  służba  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy,
D . Państwowa Inspekcja Sanitarna, Instytut Medycyny Pracy

w Łodzi.
Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  1  sierpnia  2002r.  w
sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób - § 4 ust. 2
i 3 (Dz. U. 2002. 132. 1121 z późn. zm.).

Zadanie 2.
Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy są:

A . podmioty  wykonujące  działalność  leczniczą  w  celu
sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,

B . podmioty  wykonujące  działalność  leczniczą  w  celu
sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,  pielęgniarki  wykonujące  indywidualną,
specjalistyczną  i  grupową  praktykę  pielęgniarską  oraz
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,

C . psycholodzy  oraz  osoby  o  kwalifikacjach  zawodowych
niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań
służby medycyny pracy,

D.  jednostki badawczo-rozwojowe.
Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy – art.
2 ust. 2 (t. j. Dz. U. 2014. 1184).

Zadanie 3.
Rozpoznanie  choroby  zawodowej  u  pracownika  lub  byłego
pracownika  może  nastąpić  w  okresie  jego  zatrudnienia  w
narażeniu  zawodowym  albo  po  zakończeniu  pracy  w  takim
narażeniu, pod warunkiem:

A.  zgłoszenia podejrzenia przez uprawnionego lekarza,
B . wystąpienia  udokumentowanych objawów chorobowych w

okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych,
C . dalszego  funkcjonowania  zakładu  pracy,  w  którym  był

zatrudniony pracownik,
D . posiadania  przez  pracownika  pełnej  dokumentacji

narażenia zawodowego.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy,  Dział  X  –  art.
235 (t. j. Dz. U. 2014. 1502).



Zadanie 4.
Które z zadań NIE jest finansowane ze środków budżetu samorządu
województwa?

A . prowadzenie  działalności  konsultacyjnej,  diagnostycznej
i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

B . prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych
n a  choroby  zawodowe  lub  na  inne  choroby  związane  z
wykonywaną pracą,

C . prowadzenie  analiz  stanu  zdrowia  pracowników  a
zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn
oraz przyczyn wypadków przy pracy,

D . prowadzenie  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997  r.  o  służbie  medycyny  pracy  art.
21 ust. 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. 2014.1184).

Zadanie 5.
Księgę  podejrzeń  oraz  rozpoznań  chorób  zawodowych  w  zakresie
odpowiednich danych prowadzą:

A . podstawowe jednostki służby medycyny pracy, Państwowa
Inspekcja Pracy,

B . podstawowe jednostki służby medycyny pracy, wojewódzkie
ośrodki medycyny pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna,

C . podstawowe jednostki służby medycyny pracy, wojewódzkie
ośrodki medycyny pracy, jednostki badawczo-rozwojowe w
dziedzinie medycyny pracy,

D.  wyłącznie wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.
Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  lipca  2010r.  w
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - § 6 ust.
2 pkt 1, 2, 3 (Dz. U. 2010. 149. 1002).

Zadanie 6.
Obowiązek  przeprowadzania  badań  profilaktycznych  został
nałożony przepisami:

A.  ustawy Kodeks pracy,
B.  ustawy o służbie medycyny pracy,
C.  ustawy o państwowej inspekcji pracy,
D . rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w

sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy.

Literatura:  Dawydzik  L.  T.:  Opieka  zdrowotna  nad  pracownikami  w  ujęciu
Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu, s. 11, Instytut Medycyny
Pracy, Łódź 1997.



Zadanie 7.
Utworzenie  i  utrzymanie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
to zadanie:

A.  wojewody,
B.  samorządu województwa,
C.  ministra zdrowia,
D.  organizacji pracodawców.

Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy – art.
15 ust. 1 (t. j. Dz. U. 2014. 1184).

Zadanie 8.
Decyzję  w  sprawie  przyznania  statusu  zakładu  pracy  chronionej
lub  zakładu  aktywności  zawodowej  potwierdzającą  spełnienie
ustawowych warunków, wydaje:

A.  wojewoda,
B.  samorząd województwa,
C.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
D.  Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  -  art.  30  ust.  1.  (Dz.
U. 2011. 127. 721 z późn. zm.).

Zadanie 9.
W  razie  wystąpienia  przypadku  choroby  zawodowej,  zakres
profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami,  niezbędnej
z uwagi na warunki pracy, obejmuje:

A . wykonanie dodatkowych badań profilaktycznych wszystkich
pracowników zatrudnionych u pracodawcy,

B.  wykonanie przeglądu wszystkich stanowisk pracy,
C.  wykonanie dodatkowych badań środowiska pracy,
D . wykonanie u pracowników zatrudnionych na stanowiskach

pracy  stwarzających  podobne  zagrożenie,  badań
celowanych lub testów ekspozycyjnych.

Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania  badań  lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej
opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich  wydanych  do
celów  przewidzianych  w  Kodeksie  pracy  -  §  6  pkt  2  (Dz.  U.  1996.  69.  332  z
późn. zm.).

Zadanie 10.
Kto prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie
czynników  biologicznych  oraz  rejestr  pracowników  zatrudnionych
przy takich pracach?

A.  wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
B.  Państwowa Inspekcja Medycyny Pracy,
C.  pracodawca,
D.  Państwowa Inspekcja Sanitarna.



Literatura:  Ustawa  Kodeks  pracy,  Dział  X,  art.  222  §  2  (t.  j .  Dz.  U.  2014.
1502).

Zadanie 11.
Koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki
uwzględniającej  stan zdrowia  i  zagrożenia występujące  w miejscu
nauki ponoszą:

A.  uczniowie, studenci,
B.  kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych,
C.  uczestnicy studiów doktoranckich,
D . pełnoletni  kandydaci  na  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe

oraz  pełnoletni  słuchacze  kwalifikacyjnych  kursów
zawodowych.

Literatura: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy – art.
21a (t. j. 2014. 1184).

Zadanie 12.
Zapewnienie  możliwości  przeglądu  stanowisk  pracy  w  celu
dokonania oceny warunków pracy przez uprawnionego lekarza lub
pielęgniarkę odbywa się na podstawie:

A.  zapisu w Kodeksie pracy,
B . zapisu w umowie  o  wykonywaniu badań profilaktycznych

zawartej  z  pracodawcą  przez  lekarza  wykonującego
badania lub przez podstawową jednostkę medycyny pracy
zatrudniającą lekarza,

C.  istniejących ustaleń z pracodawcą,
D . Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w

sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy.

Literatura:  L.  T.  Dawydzik,  Opieka  zdrowotna  nad  pracownikami  w  ujęciu
Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu, s. 15, Instytut Medycyny
Pracy, Łódź 1997.



Zadanie 13.
Dopuszczalne warunki mikroklimatu to takie, które:

A . n ie  zapewniają  komfortu  termicznego,  a  termostaza
utrzymywana  jest  przez  aktywne  działanie  mechanizmów
termoregulacji,  takich  jak  przyspieszenie  oddechu  i
tętna, obfite wydzielanie potu,

B . zapewniają  komfort  termiczny  i  termostaza  utrzymywana
jest  bez  aktywnego  działania  mechanizmów
termoregulacji,

C . n ie  zapewniają  komfortu  termicznego  i  termostaza
utrzymywana jest  bez  aktywnego  działania  mechanizmów
termoregulacji,

D . zapewniają  komfort  termiczny  i  termostaza  utrzymywana
jest  przez  aktywne  działanie  mechanizmów
termoregulacji,  takich  jak  przyspieszenie  tętna  i
oddechu.

Literatura:  Indulski  J.,  Higiena  Pracy  tom  I,  Oficyna  Wydawnicza  Instytutu
Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 14.
Zmęczenie fizyczne dzieli się na:

A.  lokalne i ogólne,
B.  psychiczne i ogólne,
C.  psychiczne i ostre,
D.  psychiczne i przewlekłe.

Literatura:  Dobrowolska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.(red.):  Opieka  nad
zdrowiem pracowników w środowisku pracy. Podręcznik dla pielęgniarek, t. 1,
IMP, Łódź 1992, s.427.

Zadanie 15.
Strefa oddychania jest to przestrzeń o promieniu:

A.  50 cm wokół głowy pracownika,
B.  50 cm -100 cm wokół głowy pracownika,
C.  30 cm wokół głowy pracownika,
D.  50 cm wokół ciała pracownika.

Literatura:  Indulski  J.,  Higiena  Pracy  tom  I,  Oficyna  Wydawnicza  Instytutu
Medycyny Pracy, 1999



Zadanie 16.
Środki  ochrony  indywidualnej  to  każde  wyposażenie  osobiste
pracownika lub jego element, którego zadaniem jest:

A . zbiorowa  ochrona  pracowników  przed  czynnikami
niebezpiecznymi  i  szkodliwymi,  występującymi  w  miejscu
pracy,

B . indywidualna  ochrona  pracownika  przed  czynnikami
uciążliwymi występującymi w miejscu pracy,

C . indywidualna  ochrona  pracownika  przed  czynnikami
niebezpiecznymi  i  szkodliwymi  występującymi  w  miejscu
pracy,

D . indywidualna  i  zbiorowa  ochrona  pracowników  przed
czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi
w miejscu pracy.

Literatura:  Indulski  J.,  Higiena  Pracy  tom  II,  Oficyna  Wydawnicza  Instytutu
Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 17.
Praca dorywcza rozumiana jest jako:

A . każdy  rodzaj  transportowania  lub  podtrzymywania
przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub
więcej pracowników,

B . ręczne  przemieszczanie  przedmiotów,  ładunków  lub
materiałów  nie  częściej  niż  4  razy  na  godzinę,  jeżeli
łączny  czas  wykonywania  tych  prac  nie  przekracza  4
godzin na dobę,

C . środki  mające  na  celu  ograniczenie  zagrożeń  i
uciążliwości  związanych  z  ręcznym  przemieszczaniem
przedmiotów,

D . pracodawca  na  podstawie  orzeczenia  lekarskiego,
przenosi  do  odpowiedniej  pracy  pracownika,  który  stał
s ię  niezdolny  do  wykonywania  dotychczasowej  pracy
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14
marca  2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych
pracach  transportowych,  §  2,  pkt.  2  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  26,  poz.  313,  z
późn. zm.).



Zadanie 18.
Grupa  czwarta  zagrożenia  według  klasyfikacji  szkodliwych
czynników biologicznych oznacza:

A . czynniki,  przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest
mało prawdopodobne,

B . czynniki,  które  mogą  wywołać  u  ludzi  ciężkie  choroby,
s ą  niebezpieczne  i  istnieją  w  stosunku  do  nich
skuteczne metody profilaktyki i leczenia,

C . czynniki,  które  mogą  wywołać  choroby,
rozprzestrzenianie  ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało
prawdopodobne,

D . czynniki,  które  wywołują  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników,  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne,
zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do  nich  skuteczne
metody profilaktyki i leczenia.

Literatura: Dz. U. 2005 poz 716 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22
kwietnia  2005 r.  w  sprawie  szkodliwych czynników biologicznych dla  zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na
te czynniki

Zadanie 19.
Dozymetria  indywidualna  jest  to  metoda  oceny  narażenia
zawodowego przez pomiar stężenia substancji szkodliwej:

A .  za pomocą próbnika,
B.  za pomocą próbnika umieszczonego na stanowisku pracy,
C . w  strefie  oddychania  za  pomocą  próbnika  umieszczonego

bezpośrednio na odzieży roboczej pracownika,
D . w  strefie  przebywania  pracownika  za  pomocą  próbnika

umieszczonego na stanowisku pracy.
Literatura:  Indulski  J.,  Higiena  Pracy  tom  II,  Oficyna  Wydawnicza  Instytutu
Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 20.
Rejestr  pracowników  narażonych  na  działanie  substacji
chemicznych,  ich  mieszanin,  czynników  lub  procesów
technologicznych  o  działaniu  rakotwórczym  lub  mutagennym
powinien być prowadzony i przechowywany przez:

A.  pracodawcę przez okres 25 lat,
B.  pracodawcę przez okres 40 lat po ustaniu narażenia,
C.  pracodawcę przez okres 40 lat,
D.  Państwową Inspekcję Pracy przez okres 40 lat.

Literatura:  Dz.  U.  2016,  poz  1117  -  Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia
11  lipca  2016  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników
lub  procesów  technologicznych  o  działaniu  rakotwórczym lub  mutagennym w
środowisku pracy



Zadanie 21.
Trwałe przesunięcie progu słuchu występuje w przypadku:

A . ciągłych  lub  nakładających  się  na  siebie  krótkotrwałych
ekspozycji na hałas,

B.  krótkotrwałych ekspozycji na hałas,
C.  jednorazowej ekspozycji na hałas,
D.  długotrwałych ekspozycji na hałas.

Literatura:  Indulski  J.,  Higiena  Pracy  tom  II,  Oficyna  Wydawnicza  Instytutu
Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 22.
Międzynarodowe  Towarzystwo  Higieny  Pracy  (IOHA)  definiuje
higienę pracy jako:

A . dyscyplinę  polegającą  na  przewidywaniu,  ocenie  i
kontroli zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy w celu
ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, jak
również zdrowia całej społeczności,

B . proces polegający na kontroli czynników występujących w
procesach  technologicznych,  środowisku lub  w  metodach
pracy, które mają wpływ na zdrowie,

C . działalność  polegającą  na  ocenie  warunków  pracy  przy
użyciu ilościowych i jakościowych metod pomiarowych,

D . proces  pozwalający  na  eliminowanie,  kontrolowanie  lub
ograniczanie  czynników  szkodliwych,  uciążliwych
występujących w środowisku pracy.

Literatura:  Indulski  J.,  Higiena  Pracy  tom  I,  Oficyna  Wydawnicza  Instytutu
Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 23.
W  pierwszym  okresie  ubytek  słuchu  spowodowany  przewlekłym
działaniem  hałasu  ma  charakter  uszkodzenia  ślimakowego,  dla
którego typowa jest:

A .  całkowita głuchota,
B.  przytępienie słuchu,
C.  zjawisko wyrównania głośności
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.,  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 24.
Czynnikami  ochronnymi  zmniejszającymi  prawdopodobieństwo
zachorowania na choroby alergiczne są:

A.  choroba "brudnych rąk", infekcje pasożytnicze,
B.  "jałowa" dieta, infekcje pasożytnicze,
C.  infekcje grzybicze, dorastanie w środowisku miejskim,
D.  "niejałowa" dieta, dorastanie w środowisku miejskim.



Literatura:  Wittczak  T.,  Pałczyński  C.  (red.):  Interaktywny  program
kontroli alergii zawodowej. IMP, Łódź 2006, s. 30.

Zadanie 25.
Czynnikiem  ryzyka  alergii  na  lateks  gumy  naturalnej  (LGN),
jest:

A .  wysoki stopień ekspozycji,
B.  pył ,
C.  wibracje,
D.  zmienne warunki atmosferyczne.

Literatura:  Wittczak  T.,  Pałczyński  C.(red.):  Interaktywny  program  kontroli
alergii zawodowej. IMP, Łódź 2006, s. 19.

Zadanie 26.
Pylice kolagenowe charakteryzuje:

A . patologiczny  rozwój  tkanki  łącznej,  powodujący  trwałe
uszkodzenie  struktury  pęcherzyków  płucnych  i  zmiany
bliznowate,

B . patologiczny  przemijający  rozrost  tkanki  płucnej,  który
nie powoduje trwałego uszkodzenia struktury pęcherzyków
płucnych,

C.  słabe działanie zwłókniające, które jest odwracalne,
D . reakcja  tkanki  płucnej,  która  prowadzi  do  uszkodzenia

struktury pęcherzyków.
Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.,  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 1999

Zadanie 27.
Dodatnią  próbę  białej  plamy  stwierdza  się  w  badaniach
dodatkowych, w przypadku zdiagnozowania:

A.  alergicznego kontaktowego zapalenia skóry,
B.  naczyniowo-nerwowej postaci zespołu wibracyjnego,
C . narażenie  na  arsen,  i  jego  związki  oraz

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
D . zmian  nowotworowych  skóry  eksponowanej  na

promieniowanie UV i promienie RTG.
Literatura:  Byczkowska  Z.  ,Dawydzik  L.  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, s 148, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera , 1999

Zadanie 28.
D o  pracy  w  warunkach  narażenia  na  mangan  i  jego  związki  NIE
powinno się dopuszczać osób z:

A .  cukrzycą insulinozależną,
B.  astmą oskrzelową,
C.  chorobą niedokrwienną serca,
D.  chorobą wrzodową żołądka.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 194, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,



2001

Zadanie 29.
Zasadniczym  objawem  zaburzonej  czynności  fonacyjnej  krtani
jest:

A .  kaszel,
B.  chrypka,
C.  bezgłos,
D.  duszność.

Literatura: Marek K., Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

Zadanie 30.
Wełna może być źródłem następujących chorób:

A.  tężca, gorączki Q, wąglika,
B.  WZW, grypy, raka trzustki,
C.  tężca, wąglika, WZW,
D.  wąglika, rotawirusa, astmy oskrzelowej.

Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.(red.):  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, s.154.

Zadanie 31.
Byssinoza jest to:

A . reakcja  skurczowa  dróg  oddechowych  na  endogenną
histaminę zawartą w pyle bawełny, lnu i konopi,

B . choroba systemowa objawiająca się zmianami zapalnymi i
ziarniniakowatymi w płucach,

C . choroba  charakteryzująca  się  zmianami  włóknistymi  w
płucach,

D.  choroba objawiająca się głównie zmianami w nerkach.
Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001,
str. 106

Zadanie 32.
I lość karboksyhemoglobiny powstałej na skutek zatrucia tlenkiem
węgla (CO), zwiększa się pod wpływem:

A.  wysiłku fizycznego,
B.  promieniowania UV,
C.  diety bogatobiałkowej,
D.  pracy statycznej.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 299, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001



Zadanie 33.
Uciskowa próba Levis-Prusika polega na:

A.  jednoczesnym uciśnięciu wszystkich palców rąk,
B.  krótkim uciśnięciu V palca po wyjęciu rąk z wody,
C . krótkim  uciśnięciu  opuszki  IV  palca,  natychmiast  po

wyjęciu rąk z wody,
D.  krótkim uciśnięciu kciuka, po wyjęciu rąk z wody.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 335, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 34.
Zespołem Caplana określa się:

A .  reakcję skurczową dróg oddechowych,
B.  reumatoidalną postać pylicy,
C.  astmę piekarzy,
D.  chorobę systemową.

Literatura:  Marek  K.  (red.):  Choroby  zawodowe.  PZWL,  Warszawa  2001,
s.84-85.

Zadanie 35.
Pylice kalogenowe charakteryzuje:

A . trwałe  uszkodzenie  struktury  pęcherzyków  płucnych  i
zmiany bliznowate,

B . to ,  że  nie  prowadzą  do  uszkodzenia  struktury
pęcherzyków,

C . częściowe uszkodzenie struktury pęcherzyków płucnych i
zmiany bliznowate,

D.  intensywność deponowania cząstek pyłu.
Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.(red.):  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, s.88.

Zadanie 36.
Zawody związane z ryzykiem zakażenia Coxiella burnetii, to:

A .  pracownicy rzeźni, mleczarni, przewtórni mięsa,
B.  górnicy, nauczyciele,
C.  funkcjonariusze policji, straży pożarnej,
D.  pracownicy piekarni, górnicy.

Literatura: Marek K. (red.): Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2001, s.548.

Zadanie 37.
Najczęstszym umiejscowieniem nowotworu na skutek oddziaływania
azbestu są:

A.  płuca, skóra, zatoki przynosowe,
B.  płuca, jama nosowa, krtań,
C.  płuca, opłucna, otrzewna,
D.  płuca, wątroba, nerki.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001,



str. 155

Zadanie 38.
Alergię jednoważną powodują związki chemiczne:

A.  pojedyncze,
B.  różnorodne,
C.  l iczne,
D . liczne,  wchodzące  w  skład  tego  samego  produktu  lub

surowca.
Literatura: Marek K., Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

Zadanie 39.
Narządem krytycznym w toksykologii zawodowej jest/są:

A . narząd, w którym substancja toksyczna osiąga najwyższe
stężenie,

B . wszystkie  narządy  w  organizmie,  na  które  oddziałuje
substancja toksyczna,

C.  każdy narząd, do którego dociera substancja toksyczna,
D . pierwszy  narząd  w  organizmie,  w  którym  substancja

toksyczna osiąga stężenie krytyczne,
Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 162, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 40.
Prawidłowy  okres  odnowy  (czyli  powrót  temperatury  do  stanu
wyjściowego)  przy  próbie  oziębienia  rąk  połączonej  z
czynnościową  próbą  termiczną  następuje  w  czasie  NIE
przekraczającym:

A.  10 minut,
B.  15 minut,
C.  20 minut,
D.  30 minut.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 335, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 41.
Zespół Corrao oznacza:

A.  niewydolność krążenia,
B.  kaszlowy wariant astmy,
C.  choroby układu pokarmowego,
D.  zespół wibracyjny.

Literatura:  Wittczak  T.,  Pałczyński  C.  (red.):  Interaktywny  program
kontroli alergii zawodowej. IMP, Łódź 2006, s. 52.



Zadanie 42.
Narządem krytycznym w zatruciu zawodowym rtęcią metaliczną jest
układ:

A.  pokarmowy,
B.  nerwowy,
C.  krwionośny,
D.  oddechowy.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 185, 186, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, 2001

Zadanie 43.
Z a  dodatni  wynik  testu  skórnego  punktowego  stosowanego  w
diagnostyce alergii uznaje się:

A .  brak bąbla,
B . bąbel  o  średnicy  równej  0,1  mm w  stosunku  do  kontroli

ujemnej,
C . bąbel  o  średnicy  mniejszej  o  co  najmniej  3  mm  od

kontroli ujemnej,
D . bąbel  o  średnicy  większej  o  co  najmniej  3  mm  od

kontroli ujemnej.
Literatura:  Wittczak  T.,  Pałczyński  C.,  Interaktywny  Program  Kontroli
Alergii Zawodowej s 43 ,Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera , 2006

Zadanie 44.
Guzek węglowy Gougha charakterystyczny jest dla:

A.  pylicy łamanej górników kopalń węgla,
B.  międzybłoniaka opłucnej,
C.  pylicy prostej górników kopalń węgla,
D.  pylicy grafitowej.

Zadanie 45.
P o  ustaleniu  okoliczności  i  przyczyn  wypadku  przy  pracy  należy
sporządzić:

A .  sprawozdanie powypadkowe,
B.  kartę wypadku,
C.  kartę zdarzenia nagłego,
D.  kartę charakterystyki wypadku przy pracy.

Literatura:  Dz.  U.  2013  poz.  1618  -  obwieszczenie  Ministra  Pracy  i  Polityki
Społecznej  z  dnia  9  lipca  2013  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu
rozporządzenia  Ministra  pracy  i  polityki  społecznej  w  sprawie  trybu
uznawania  zdarzenia  powstałego  w  okresie  ubezpieczenia  wypadkowego  za
wypadek  przy  pracy,  kwalifikacji  prawnej  zdarzenia,  wzoru  karty  wypadku  i
terminu jej sporządzenia.



Zadanie 46.
Psychiczne napięcie w pracy, które prowadzi do zaburzeń zdrowia
jest zależne od ogólnych cech pracy, takich jak:

A.  poziom wymagań, decydowanie o przebiegu swojej pracy,
B.  organizacja pracy, rozwój zawodowy,
C . metody  zarządzania  w  procesie  pracy,  motywacja  do

pracy,
D.  rozwój zawodowy, nadmiar oczekiwań.

Literatura:  Byczkowska  Z.  ,Dawydzik  L.  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, s 204, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera, 1999.

Zadanie 47.
Zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS), to:

A .  astma zawodowa bez okresu latencji,
B.  pylica płuc,
C.  grypa,
D.  przeziębienie z gorączką powyżej 40°C.

Literatura: Marek K. (red.): Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2001, s.135.

Zadanie 48.
Pylica azbestowa należy do grupy pylic:

A .  kolagenowych,
B.  organicznych,
C.  niekolagenowych,
D.  złożonych.

Literatura: Marek K., Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

Zadanie 49.
Profilaktyka zatruć nitrobenzenem polega na:

A . przestrzeganiu zakazu spożywania posiłków w miejscu do
tego nieprzeznaczonym,

B.  eliminacji substancji chemicznej w procesie produkcji,
C . poprawie  warunków  pracy,  hermetyzacji  procesu

produkcji,
D . unikaniu  kontaktu  skóry  z  substancją,  stosowaniu

odzieży  ochronnej  oraz  kąpieli  pod  bieżącą  wodą  po
zakończonej pracy.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 150, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 50.
Niespecyficzne  skutki  przewlekłego  narażenia  na  promieniowanie
jonizujące, to:

A .  uszkodzenia układu krwiotwórczego,
B.  zmiany skórne,
C.  zmiany w soczewce oka,
D.  złe samopoczucie i przewlekłe zmęczenie.



Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 366, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 51.
Maksymalny  czas  pracy  kobiety  ciężarnej  w  pozycji  stojącej  NIE
powinien przekraczać łącznie w czasie jednej zmiany roboczej:

A .  5 godzin,
B.  4 godziny,
C.  3 godziny,
D.  2 godziny.

Literatura:  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  1996  r.  w
sprawie  wykazu  prac  wzbronionych  kobietom.,  Dz.U.  1996  nr  114  poz.  545,
rozdział I, pkt 7

Zadanie 52.
Długotrwałe  działanie  termiczne  pól  elektromagnetycznych  o
częstotliwościach mikrofalowych może prowadzić do:

A.  choroby wrzodowej żołądka,
B.  zaćmy,
C.  oparzenia III stopnia,
D.  zmian zwłókniających w płucach.

Literatura:  Byczkowska  Z.  ,Dawydzik  L.  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, s 113, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera , 1999

Zadanie 53.
Ciężkie zatrucie siarkowodorem najczęściej prowadzi do:

A.  obrzęku płuc, zapalenia płuc, uszkodzenia rogówki,
B.  nieodwracalnego uszkodzenia układu krwiotwórczego,
C.  przewlekłych stanów zapalnych i zmian skórnych,
D.  zawrotów głowy, uczucia zmęczenia.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 313, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 54.
Postać kostna zespołu wibracyjnego charakteryzuje się:

A . osłabieniem  czucia  bólu,  dotyku,  wiśniowo–szarą  barwą
skóry,

B . utrudnionym  poruszaniem  się,  któremu  towarzyszy  ból
oraz złamaniami kości długich,

C . obrzękami,  ograniczeniami  ruchomości  stawów  kończyn
górnych lub dolnych, szczególnie w porze nocnej,

D . drżeniem  rąk,  wypadaniem  przedmiotów  z  rąk,
dolegliwościami bólowymi występującymi w ciągu dnia.

Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, s 149, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera , 1999



Zadanie 55.
Zwalczanie  źródeł  stresu  na  poziomie  organizacji  w  miejscu
pracy, polega głównie na:

A.  motywowaniu do pracy,
B.  nauce rozładowywania napięcia stresowego,
C.  kształtowaniu umiejętności pozytywnego myślenia,
D . rozpoznawaniu warunków pracy, które są stresorami i ich

eliminacji.
Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.  :  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, s 205, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera , 1999

Zadanie 56.
Każda  biologiczna  zmiana  w  organizmie,  narządzie  lub  tkance,
spowodowana lub związana z narażeniem na substancję chemiczną,
to :

A.  narażenie,
B.  stężenie krytyczne,
C.  efekt,
D.  narząd krytyczny.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 162, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 57.
Grupa schorzeń, w których występuje nadwrażliwość na promienie
nadfioletowe (UV) światła słonecznego (290 – 400 nm), to:

A .  rumień,
B.  odczyny fototoksyczne,
C.  fotodermatozy,
D.  fotoalergie.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 516, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 58.
Zawody związane z ryzykiem zakażenia leptospirami, to:

A .  pracownicy kanalizacji i melioracji,
B .  pracownicy przetwórstwa rybnego,
C.  górnicy, piekarze,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura: Marek K. (red.): Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2001, s.555.

Zadanie 59.
Istotne znaczenie dla oceny problemów zdrowotnych pracowników
mogą mieć:

A.  badania profilaktyczne pracowników,
B.  informacje o dobowym rozkładzie czasu pracy,
C.  zabezpieczenie techniczne procesów produkcyjnych,
D.  narażenie na kilka substancji toksycznych.



Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.  (red.):Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, s. 30.

Zadanie 60.
Do alergenów mąki pszennej należą:

A.  inhibitory alfa-amylazy, peroksydaza,
B.  aglutyniny, kauczuk oksydowy,
C.  peroksydaza, disiarczek tetrametylotiuramu,
D.  inhibitory alfa-amylazy, kauczuk oksydowy.

Literatura:  Wittczak  T.,  Pałczyński  C.  (red.):  Interaktywny  program
kontroli alergii zawodowej. IMP, Łódź 2006, s. 18.

Zadanie 61.
Główny  narząd  krytyczny  w  ostrych  zatruciach  tlenkiem  węgla,
to :

A.  płuca,
B.  mózg,
C.  nerki,
D.  wątroba.

Literatura: Marek K. (red.): Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2001, s.304.

Zadanie 62.
Niepełnosprawność jest definiowana jako:

A.  trwała lub tymczasowa niezdolność do pracy,
B . trwała  lub  okresowa  niezdolność  do  wypełniania  ról

społecznych  w  szczególności  powodująca  niezdolność  do
pracy,

C.  niezdolność do samodzielnej egzystencji,
D.  stan zdrowia wymagający opieki instytucjonalnej.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych,  Rozdział  I ,  art.  2,
pkt 10

Zadanie 63.
W krzemicy płuc cechą charakterystyczną jest:

A . brak  rozwoju  zmian  pyliczych  po  zakończeniu  ekspozycji
na pył,

B . rozwój  zmian  pyliczych  po  zakończonej  ekspozycji  na
pył ,

C . zatrzymanie  rozwoju  zmian  pyliczych  po  zakończeniu
ekspozycji  na  pył,  a  następnie  szybki  rozwój  zmian
pyliczych po kolejnej ekspozycji na pył,

D . rozwój  zmian  pyliczych,  po  zakończeniu  ekspozycji  na
pył w okresie do jednego miesiąca po ustaniu narażenia.

Literatura:  Byczkowska  Z.,  Dawydzik  L.,  Medycyna  pracy  w  praktyce
lekarskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 1999



Zadanie 64.
Zatrucie benzenem prowadzi do:

A . uszkodzenia układu oddechowego oraz dysfunkcji układu
pokarmowego,

B . uszkodzenia  szpiku,  cytopenii,  zmian  w  układzie
nerwowym,

C.  zaburzeń widzenia, kwasicy metabolicznej,
D.  zmian zapalnych na skórze, niewydolności oddechowej.

Literatura: K. Marek, Choroby zawodowe, s 242, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2001

Zadanie 65.
Jaka jest minimalna wymagana objętość tlenu w pomieszczeniach,
gdzie przebywają ludzie?

A.  16%,
B.  20%,
C.  21%,
D.  18%.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2001 rok str.293

Zadanie 66.
Przeciwwskazaniami do pracy w narażeniu na styczność z benzenem
są choroby ze strony układów:

A.  centralnego układu nerwowego, nerek,
B.  oddechowego, wątroby, serca,
C.  krwiotwórczego, nerek, wątroby,
D.  obwodowego układu nerwowego, pokarmowego.

Literatura:  K.  Marek:  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2001 rok str. 245

Zadanie 67.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  profilaktyczną  nad  pracownikiem
w  zakładzie  pracy,  wykonuje  również  czynności  o  charakterze
leczniczym, tj.:

A . udzielanie  pierwszej  pomocy  w  nagłych  wypadkach  przy
pracy i zatruciach,

B . wykonywanie  zabiegów  operacyjnych  zleconych  przez
lekarzy,

C . udzielanie  pomocy  w  razie  pogorszenia  się  samopoczucia
tylko pracownikom pełnosprawnym,

D . udzielenie  pomocy  w  razie  zachorowania  tylko
pracownikom niepełnosprawnym.

Literatura:  Dobrowolska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.  (red.):  Opieka  nad
zdrowiem  pracowników  w  środowisku  pracy  –  podręcznik  dla  pielęgniarek,  t.
2. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1992, s. 289.



Zadanie 68.
Porada  pielęgniarska  dotycząca  np.  zwiększenia  aktywności
ruchowej  u  pracownika  biurowego  z  nadwagą,  ma  charakter
krótkiej interwencji pielęgniarskiej i powinna się składać z:

A . ustalenia celu zmiany zachowań, zawarcia umowy, badania
postępów i udzielenia wsparcia,

B . zanegowania  nieprawidłowości,  dostarczenia  wiedzy  na
temat  zagrożeń,  wymuszenia  na  podopiecznym  obietnicy
poprawy,

C . wyłącznie  z  przekazania  pacjentowi  informacji  o  związku
pomiędzy jego dolegliwościami a brakiem ruchu,

D . wskazania  osobistej,  wyłącznej  odpowiedzialności
podopiecznego za jego stan zdrowia.

Literatura:  Red.  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 rok Tom I str. 663-664

Zadanie 69.
Przeciwwskazaniem do wykonania badań progu czucia u pracownika
pracującego w narażeniu na wibracje, jest:

A .  niestrawność,
B.  ból gardła,
C.  nieprzespana noc,
D.  podwyższone ciśnienie krwi.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str. 337

Zadanie 70.
Wynik  badania  spirometrycznego  po  porównaniu  z  wartościami
referencyjnymi  uważa  się  za  nieprawidłowy,  gdy  odbiega  od
wartości referencyjnych o:

A.  więcej niż 20%,
B.  jedno odchylenie standardowe,
C.  mniej niż 15%,
D.  minimum 40%.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str.37

Zadanie 71.
Skuteczność  jako  kryterium  jakości  opieki  zdrowotnej  wg
Maxwella oznacza, że:

A.  funkcje realizowane są przy najniższym zużyciu zasobów,
B . działania  ukierunkowane  są  na  osiągnięcie  celu,  z

korzyścią dla zdrowia jednostek i populacji,
C . świadczenia  są  oparte  na  podstawie  zbadanych  potrzeb

pacjentów,
D . oferowane  świadczenia  są  zgodne  z  oczekiwaniami

pacjentów i personelu, są możliwe do przyjęcia.



Literatura:  (red.)  A.  Piątek  :”Standardy  opieki  pielęgniarskiej  w
praktyce”. Wyd. NIPiP Warszawa 1999r str.17-18

Zadanie 72.
Młodocianym  w  rozumieniu  Kodeksu  pracy  jest  osoba,  która
ukończyła:

A.  15 lat,
B.  17 lat,
C.  16 lat, a nie przekroczyła 18 lat,
D.  15 lat, a nie przekroczyła 17 lat.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy,  Dział  IX,  art.
190 (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502).

Zadanie 73.
Etapy zarządzania ryzykiem psychospołecznym, to:

A . uczenie  s ię  organizacji,  ocena  ryzyka  oraz  audyt
dotychczas  stosowanych  praktyk,  przygotowanie  planu
działania, wdrożenie, ocena realizacji wdrożenia,

B . ocena ryzyka oraz audyt dotychczas stosowanych praktyk,
przygotowanie  planu  działania,  wdrożenie,  ocena
realizacji wdrożenia, uczenie się organizacji,

C . uczenie  s ię  organizacji,  ocena  realizacji  wdrożenia,
ocena ryzyka oraz audyt dotychczas stosowanych praktyk,
przygotowanie planu działania, wdrożenie,

D . ocena  ryzyka  oraz  audyt  dotychczas  stosowanych
praktyk,uczenie  s ię  organizacji,  przygotowanie  planu
działania, wdrożenie, ocena realizacji wdrożenia.

Literatura: Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M.: Miniprzewodnik
po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Instytut Medycyny Pracy, Łódź
2012, s. 31-33.

Zadanie 74.
Zapobieganie  wypadkom  przy  pracy  i  chorobom  zawodowym  oraz
ochrona zdrowia pracujących są jednym z priorytetowych celów:

A.  Światowej Organizacji Zdrowia,
B.  Międzynarodowej Organizacji Pracy,
C.  Samorządu Województwa,
D.  Ministerstwa Zdrowia.

Literatura:  Kopias  J.,  Sakowski  P.,  Pielęgniarstwo  w  opiece  zdrowotnej  nad
pracującymi.  Koncepcje  zarządzania  zdrowiem  w  miejscu  pracy,  s.  24.
Ministerstwo Zdrowia.



Zadanie 75.
Proszę  podać  minimalny  okres  przerwy  pomiędzy  szczepieniem
odry, różyczki i świnki, a zajściem w ciążę:

A.  6 miesięcy,
B.  4 miesiące,
C.  2 miesiące,
D.  28 dni.

Literatura:  J.Wysocki,  H.  Czajka:  „Szczepienia  w  pytaniach  i  odpowiedziach”
str.93

Zadanie 76.
W  jakich  warunkach  narażenia,  zatrudnienie  pracowników
zobowiązuje  pracodawcę  do  zapewnienia  tym  pracownikom
okresowych badań lekarskich po zaprzestaniu pracy?

A . prace w kontakcie z czynnikami chemicznymi w warunkach
przekroczenia normatywów higienicznych,

B . narażenie  na  działanie  substancji  i  czynników
rakotwórczych lub pyłów zwłókniających,

C . prace  w  kontakcie  z  czynnikami  biologicznymi  1  i  2
grupy,

D . narażenie  na  działanie  czynników powodujących zatrucia
przewlekłe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy,  Dział  X  –  art.
229 § 5 (t. j. Dz. U. 2014. 1502).

Zadanie 77.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zaburzeniom narządu głosu
jest:

A .  nauczycielski urlop zdrowotny,
B . stosowanie  właściwej  techniki  emisji  głosu  i  zasad

higieny głosu,
C.  nagrzewanie pomieszczeń dydaktycznych,
D.  stosownie technicznych pomocy do wzmacniania głosu.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str.473

Zadanie 78.
W  zindywidualizowanym  procesie  pielęgnowania  podopiecznego
pielęgniarka medycyny pracy realizuje plan opieki. Jest to:

A .  I etap procesu pielęgnowania,
B.  II etap procesu pielęgnowania,
C.  III etap procesu pielęgnowania,
D.  IV etap procesu pielęgnowania.

Literatura:  (red.)  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 rok Tom I str. 213-214



Zadanie 79.
Podstawy  biologiczne  koncepcji  stresu  stworzył  w  latach
dwudziestych XX wieku:

A.  Holmes Rahe,
B.  Walter Cannon,
C.  Philip Zimbardo,
D.  Zygmunt Freud.

Literatura:  Nazar  K.,  Kaciuba-Uściłko  H.,  Wójcik-Ziółkowska  E.:  Stres  w
pracy  zawodowej  a  choroby  układu  krążenia  i  przemiany  materii.  Instytut
Medycyny Pracy, Łódź 2001, s.7.

Zadanie 80.
W  standardzie  badania  okresowego  pracownika  zatrudnionego  w
narażeniu  na  wibracje,  opis  -  co?  kto?  jak  robi?  -  to  element
kryterium:

A.  procesu,
B.  struktury,
C.  oświadczenia,
D.  wyniku.

Literatura:  (red.)  A.  Piątek  :”Standardy  opieki  pielęgniarskiej  w
praktyce.” Wyd. NIPiP Warszawa 1999r str.28-29

Zadanie 81.
Zasadą  standaryzacji  postępowania  pielęgniarskiego  w  ochronie
zdrowia  pracujących,  zgodnie  z  dynamicznym  systemem
standaryzacji (DySSSy), jest następująca zasada:

A . standaryzacji  powinny  podlegać  wszystkie  działania
pielęgniarki ochrony zdrowia pracujących,

B.  standardy są opracowywane i wdrażane przez praktyków,
C.  standardy opracowuje wyłącznie kadra zarządzająca,
D.  standardy skoncentrowane są na wyniku ekonomicznym.

Literatura:  red.  A.  Piątek  :”Standardy  opieki  pielęgniarskiej  w  praktyce.”
Wyd. NIPiP Warszawa 1999r str.19-20

Zadanie 82.
Osoba niepełnosprawna NIE może być zatrudniona w pracy nocnej i
w godzinach nadliczbowych, Z WYJĄTKIEM:

A . gdy  osoba  niepełnosprawna  uzyska  zgodę  inspektora
bezpieczeństwa i higieny pracy,

B . osób  niepełnosprawnych  z  orzeczonym  lekkim  stopniem
niepełnosprawności,

C . osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz, gdy na wniosek
osoby  zatrudnionej,  lekarz  przeprowadzający  badania
profilaktyczne wyrazi na to zgodę,

D . gdy  nie  ma  możliwości  innej  organizacji  czasu  pracy  w
zakładzie.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i



społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  -  art.  15  ust.  3  i  art.
16 ust. 1 pkt. 1 i 2 (Dz. U. 2011.127.721 z późn. zm.).

Zadanie 83.
W  mechanizmie  patogennego  oddziaływania  czynników
psychospołecznych dużą rolę odgrywają:

A.  zmiany behawioralne,
B.  zmiany chorobowe,
C.  układ współczulny,
D.  wzmożone napięcie współczulnego układu nerwowego.

Literatura:  Nazar  K.,  Kaciuba-Uściłko  H.,  Wójcik-Ziółkowska  E.:  Stres  w
pracy  zawodowej  a  choroby  układu  krążenia  i  przemiany  materii.  Instytut
Medycyny Pracy, Łódź 2001, s. 26.

Zadanie 84.
Pracownik,  zatrudniony  na  stanowisku  szlif ierz  w  zakładzie
kamieniarskim,  zgłasza  się  na  badanie  okresowe.  Jaki  rodzaj
badania należy u niego wykonać z powodu narażenia na pył?

A.  morfologia krwi, próby wątrobowe,
B.  próby wydolności krążeniowej i oddechowej,
C.  rtg płuc duży obrazek,
D.  audiometria i rtg płuc małoobrazkowy.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str. 60

Zadanie 85.
W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę
służby  medycyny  pracy,  dokumentacja  medyczna  tej  jednostki
przekazywana jest do:

A . właściwej  terytorialnie  państwowej  inspekcji
sanitarnej,

B.  właściwej terytorialnie państwowej inspekcji pracy,
C . właściwego terytorialnie wojewódzkiego ośrodka medycyny

pracy,
D.  właściwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  lipca  2010r.  w
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - § 10 ust.
3 (Dz. U. 2010.149.1002).

Zadanie 86.
Wskaźnikiem dopuszczalnych norm mikroklimatu gorącego jest:

A .  WCTB,
B.  BGTP,
C.  WBGT,
D.  WCI.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,



Warszawa 2001 rok str.380

Zadanie 87.
Jakie istotne elementy edukacji pracowników należy uwzględnić u
osób zatrudnionych w narażeniu na fluor?

A.  skutki narażenia na fluor,
B.  stosowanie diety wątrobowej,
C.  zachowanie wysokiej aktywności ruchowej,
D.  ograniczenie węglowodanów.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe”.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2001 rok str. 219

Zadanie 88.
Badanie spirometryczne powinno być wykonywane w pozycji:

A .  siedzącej z pochyleniem do przodu,
B.  stojącej „na baczność”,
C.  siedzącej,
D.  półsiedzącej z odchyleniem do tyłu.

Literatura:  (red.)  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 rok Tom II str.625

Zadanie 89.
Kto przejmuje indywidualną dokumentację medyczną osoby objętej
opieką,  jeżeli  zadania  z  zakresu  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad pracującym przejmuje inna jednostka?

A.  pracownik,
B . dokumentacja  pozostaje  w  podstawowej  jednostce  służby

medycyny  pracy,  w  której  pracownik  dotychczas
przeprowadzał badania,

C . dokumentację za pokwitowaniem przekazuje s ię jednostce
służby  medycyny  pracy,  która  przejmuje  zadania  z
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,

D . dokumentację  przekazuje  s ię  do  wojewódzkiego  ośrodka
medycyny pracy.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  lipca  2010  r.  w
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - § 10 ust.
2 (Dz. U. 2010. 149. 1002).

Zadanie 90.
Jedną  z  metod  pozyskiwania  informacji  przez  pielęgniarkę
ochrony  zdrowia  pracujących  w  czasie  wizytacji  w  zakładzie  jest
obserwacja. Sposób jej przeprowadzania NIE powinien wpływać na:

A.  ocenę zjawisk i ludzi,
B.  zmianę relacji między pielęgniarką a pracownikami,
C.  sposób dokumentowania wyników,
D.  zmianę reakcji i zachowań ludzi.



Literatura:  (red.)  B.  Dobrowolska,  E.  Mielczarek-Pankiewicz  ;”Opieka  nad
zdrowiem  pracowników  w  środowisku  Pracy.”  Instytut  Medycyny  Pracy  Łódź
1992rok Tom II str. 35

Zadanie 91.
W  pomieszczeniach  produkcyjnych,  gdzie  występuje  hałas,
pielęgniarka podczas wizytacji powinna:

A . skontrolować,  czy  pracownicy  stosują  środki  ochrony
słuchu,

B.  obserwować proces pracy,
C . sprawdzić  warunki  w  jakich  pracownicy  spożywają

posiłki,
D.  skontrolować wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Literatura:  (red.)  B.  Dobrowolska,  E.  Mielczarek-Pankiewicz  ;”Opieka  nad
zdrowiem  pracowników  w  środowisku  Pracy.”  Instytut  Medycyny  Pracy,  Łódź
1992r. str. 84

Zadanie 92.
Czas  pracy  osoby  niepełnosprawnej  zaliczonej  do  znacznego  lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności NIE może przekraczać:

A.  8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
B.  7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
C.  czasu pracy zdrowej osoby,
D.  6 godzin na dobę.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych -  art  15  ust.  2  (Dz.  U.
2011.127.721 z późn. zm.).

Zadanie 93.
Szczepionki  z  żywych  atenuowanych  drobnoustrojów,  to
szczepionki przeciw:

A.  gruźlicy (BCG),
B.  poliomyelitis (Sabina),
C.  odrze, śwince, różyczce (MMR),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura  :  M.  Fleischer,  B.  Bober-  Gheek.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego, s. 46, Urban Partner, Wrocław 2006



Zadanie 94.
W  trakcie  wywiadu  dotyczącego  warunków  pracy,  pielęgniarka
ochrony  zdrowia  pracujących  może  używać  pytań  o  charakterze
otwartym  lub  zamkniętym.  Pytania  otwarte  charakteryzują  się
m.in. tym, że:

A . pozwalają  na  dokładne  ustalenie  faktów,  zjawisk  i  ich
charakteru,

B.  dają rozmówcy dużą swobodę wypowiedzi,
C . s ą  bardzo  pomocne  w  rozmowach  z  osobami  mającymi

łatwość formułowania odpowiedzi,
D . podtrzymują  oficjalność  relacji  między  pielęgniarką  a

podopiecznym.
Literatura:  (red.)  B.  Dobrowolska,  E.  Mielczarek-Pankiewicz  ;”Opieka  nad
zdrowiem  pracowników  w  środowisku  Pracy.”  Instytut  Medycyny  Pracy  Łódź
1992rok Tom II str. 26

Zadanie 95.
Protokół z wizytacji zakładu pracy, to dokument, który:

A . wypełnia  się  wyłącznie  do  wiadomości  poradni  medycyny
pracy,

B.  sporządza się tylko dla pracodawcy,
C . przygotowuje  się  zwykle  w  dwóch  egzemplarzach;  dla

zakładu pracy i służby medycyny pracy,
D . stanowi  dokumentację  wyłącznie  pielęgniarki  służby

medycyny pracy.
Literatura:  (red.)  B.  Dobrowolska,  E.  Mielczarek-Pankiewicz  ;”Opieka  nad
zdrowiem  pracowników  w  środowisku  Pracy.”  Instytut  Medycyny  Pracy  Łódź
1992rok str. 89

Zadanie 96.
U  pielęgniarki  mającej  bezpośredni  kontakt  z  materiałem
biologicznym,  wcześniej  (przed  podjęciem  pracy)  nieszczepionej
w schemacie 3 dawek, należy:

A . wykonać  sprawdzenie  stężenia  przeciwciał  anty-HBS,  w
okresie  1-2  miesięcy  po  otrzymaniu  trzeciej  dawki
szczepienia,

B.  nie należy wykonywać kolejnej dawki szczepionki,
C.  wykonać szczepienie podwójną dawką szczepionki,
D.  rozpocząć szczepienie od początku.

Literatura:  H.Czajka,  J.Wysocki:  „Szczepienia  w  profilaktyce  chorób
zakaźnych”, str. 131



Zadanie 97.
W  standardzie  badania  wstępnego  pracownika  zatrudnionego  w
narażeniu  na  substancje  toksyczne,  opis  liczebności  i
kwalifikacji  pracowników  poradni  medyny  pracy  to  element
kryterium:

A.  procesu,
B.  struktury,
C.  oświadczenia,
D.  wyniku.

Literatura:  red.  A.  Piątek:”Standardy  opieki  pielęgniarskiej  w  praktyce.”
Wyd. NIPiP Warszawa 1999r str.28-29

Zadanie 98.
Za główne przyczyny wypadków uznaje się czynniki:

A .  organizacyjne,
B.  techniczne,
C.  ludzkie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
podstawowej opiece zdrowotnej, t. 2. Wyd. Makmed, Lublin 2008, s. 152.

Zadanie 99.
Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wraz z
zaleceniami  uzupełniającymi  Nr  171  o  służbach  zdrowia
pracujących zakłada, że:

A . każdy  kraj  członkowski  MOP  powinien  tworzyć  służby
medycyny pracy dla wybranych grup pracowników,

B . funkcją  służb  medycyny  pracy  powinna  być  rola
leczniczo-zapobiegawcza,

C . każdy  kraj  członkowski  MOP  może  w  dowolnych  formach
organizować opiekę nad pracownikami,

D . każdy  kraj  członkowski  MOP  powinien  tworzyć  służby
medycyny  pracy  dla  wszystkich  pracowników,  a  główną
funkcją  służby  medycyny  pracy  powinna  być  rola
zapobiegawcza.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.,  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece  zdrowotnej,  t.  II,  s.  128.  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin
2008.



Zadanie 100.
Edukacyjna  porada  mająca  charakter  krótkiej  interwencji
pielęgniarskiej  dla  podopiecznego  palącego  papierosy,  powinna
opierać się przede wszystkim na metodzie:

A .  budowania pozytywnej, osobistej i nielękowej motywacji,
B . tworzeniu  wizj i  zagrożenia  zdrowia  własnego  i  bliskich

np. dzieci,
C.  zwalczania poczucia przyjemności z palenia,
D.  rozwijania psychicznego poczucia winy z powodu palenia.

Literatura:  (red.)  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 rok Tom I str. 682

Zadanie 101.
Jeżeli  dobowy  wymiar  czasu  pracy  młodocianego  jest  dłuższy  niż
4 godziny 30 minut, pracodawca jest obowiązany:

A . wprowadzić przerwę w pracy trwającą 30 minut, wliczaną
do czasu pracy,

B.  skrócić czas pracy,
C . wprowadzić przerwę w pracy trwającą 30 minut, która nie

jest wliczana do czasu pracy,
D.  dostarczyć posiłki regeneracyjne.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy,  Dział  IX  -  art.
202 § 3? (t. j. Dz. U. 2014. 1502).

Zadanie 102.
Księgę wizytacji stanowisk pracy prowadzą:

A.  wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
B . jednostki  badawczo-rozwojowe  w  dziedzinie  medycyny

pracy,
C.  pracodawcy,
D . podstawowe  jednostki  medycyny  pracy  oraz  pielęgniarki

wykonujące wizytacje stanowisk pracy w ramach praktyki
indywidualnej.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  lipca  2010  r.  w
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - § 9 ust.
2 (Dz. U. 2010. 149. 1002).

Zadanie 103.
Uregulowania  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zawarte
są w:

A.  Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,
B . instrukcjach  dotyczących  procesu  technologicznego,

obsługi maszyn i urządzeń,
C.  tylko w wewnątrzzakładowym regulaminie pracy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura:  Dawydzik  L.  T.,  Ochrona  zdrowia  pracujących,  s.  10-11,  PZWL,



Warszawa, 2003.

Zadanie 104.
W  kontakcie  z  jakimi  alergenami  astmogennymi  pracuje  osoba
zatrudniona w elewatorach zbożowych?

A.  mąka pszenna, żytnia,
B.  roztocza, pyły zbóż,
C.  lateks, amylaza grzybów,
D.  środki dezynfekcyjne.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str.113-115

Zadanie 105.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę:

A . z  naruszoną  sprawnością  organizmu,  niezdolną  do  pracy
albo  zdolną  do  pracy  jedynie  w  warunkach  pracy
chronionej  i  wymagającą  w  celu  pełnienia  ról
społecznych,  stałej  lub  długoterminowej  opieki  i  pomocy
innych  osób  w  związku  z  niezdolnością  do  samodzielnej
egzystencji,

B . z  naruszoną  sprawnością  organizmu,  niezdolną  do  pracy
albo  zdolną  do  pracy  jedynie  w  warunkach  pracy
chronionej i wymagającą czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu pełnienia ról społecznych,

C . o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób
istotny  obniżenie  zdolności  do  wykonywania  pracy  lub
mającą ograniczenie w pełnieniu ról społecznych,

D . która  jest  nadal  niezdolna  do  pracy  po  wyczerpaniu
zasiłku chorobowego.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  -  art.  4  ust.  1  (Dz.  U.
2011.127.721 z późn. zm.).

Zadanie 106.
W jakiej temperaturze przechowuje się szczepionki w lodówce?

A.  od + 2 C do +8 C,
B.  w temp. + 5 C,
C.  od 0 C do + 7 C,
D.  od + 2 do + 5 C.

Literatura:  E.  Mrożek-Budzyn  "Wakcynologia",  wyd.  III,  styczeń  2012r.  str.
24.



Zadanie 107.
Choroba inwazyjna, to choroba:

A.  pasożytnicza,
B.  wirusowa,
C.  bateryjna,
D.  zakaźna.

Literatura:  K.  Marek:  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2001 rok str. 532

Zadanie 108.
Właściwość jako kryterium jakości opieki zdrowotnej wg Maxwella
oznacza, że:

A.  funkcje realizowane są przy najniższym zużyciu zasobów,
B . działania  ukierunkowane  są  na  osiągnięcie  celu,  z

korzyścią dla zdrowia jednostek i populacji,
C . świadczenia  są  oparte  na  podstawie  zbadanych  potrzeb

pacjentów,
D . oferowane  świadczenia  są  zgodne  z  oczekiwaniami

pacjentów i personelu, są możliwe do przyjęcia.
Literatura:  (red.)  A.  Piątek  :”Standardy  opieki  pielęgniarskiej  w
praktyce.” Wyd. NIPiP Warszawa 1999r str.17-18

Zadanie 109.
Przy  jakiej  temperaturze  skóry  palców  można  przeprowadzać
badanie czucia wibracji?

A.  28-30°C,
B.  24-26°C,
C.  21-25°C,
D.  18-21°C.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str.337

Zadanie 110.
Które z poniższych działań zapobiegających nowotworom zawodowym
zaliczysz do profilaktyki pierwotnej?

A.  badanie przesiewowe, skriningowe,
B.  odsunięcie od narażenia po wykryciu pierwszych objawów,
C . edukacja pacjenta na temat radzenia sobie z chorobą w I

stadium,
D.  eliminacja czynnika rakotwórczego ze środowiska pracy.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2001 rok str.158



Zadanie 111.
Sformułowanie  celu  opieki:  „obniżyć  poziom ekspozycji  na  hałas”
w procesie pielęgnowania jest fazą:

A.  drugą I etapu,
B.  trzecią III etapu,
C.  pierwszą I etapu,
D.  pierwszą II etapu.

Literatura:  (red.)  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 r Tom I str. 217

Zadanie 112.
Przyśpieszony  schemat  szczepienia  WZW  typu  B  u  dorosłych  w
wyjątkowych przypadkach, to:

A .  0, 1, 6 miesięcy,
B.  0, 7 dni, 21 dni, 12 miesiąc,
C.  0, 1, 2 miesiąc, 6 miesiąc,
D.  0, 2 dni, 21dni,12 miesięcy.

Literatura:  J.  Wysocki  H.  Czajka  „Szczepienia  w  pytaniach  i  odpowiedziach”-
2008r, str. 119

Zadanie 113.
Pielęgniarka  medycyny  pracy  podczas  rozpoznawania  stanu
podopiecznego,  zatrudnionego  w  narażeniu  na  wibracje,
stwierdziła,  że  pracownik  nie  stosuje  rękawic
przeciwwibracyjnych.  Jaka  decyzja  co  do  dalszego  postępowania
pielęgniarskiego będzie prawidłowa?

A.  utrzymania stanu na rozpoznanym poziomie,
B.  zmiany rozpoznanego stanu,
C.  rozpoznany stan nie ma wpływu na dalsze postępowanie,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Literatura:  (red.)  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 rok Tom I str. 215

Zadanie 114.
Pracownikom,  którzy  pracują  przy  budowie  dróg  w  narażeniu  na
wibrację miejscową w ramach profilaktyki należy zapewnić:

A.  przerwy na ogrzanie i wysuszenie rąk,
B.  posiłki regeneracyjne,
C.  wodę do picia,
D.  dodatek szkodliwy do wynagrodzenia.

Literatura:  B.  Dobrowolska,  E.  Mielczarek-Pankiewicz;  „Opieka  nad  zdrowiem
pracowników w środowisku pracy.” Tom I wyd. IMP Łódź 1992r str. 51



Zadanie 115.
Wykonanie  badania  serologicznego,  służącego  rozpoznaniu
zakażenia czynnikiem biologicznym wymaga:

A.  pisemnej zgody badanego,
B.  skierowania na badanie od pracodawcy,
C.  ustnej zgody pacjenta,
D.  zlecenia lekarskiego.

Literatura:  B.  Brosowska,  E.  Mielczarek-Pankiewicz:  „Pielęgniarstwo  w
podstawowej opiece zdrowotnej”. Wyd. MAKMED 2008r, Tom II str.145

Zadanie 116.
Choroby  o  złożonej  etiologii,  w  których  powstaniu,  warunki
pracy stanowią jeden z możliwych czynników ryzyka, wpływających
n a  ujawnienie,  przyspieszenie  choroby  bądź  pogorszenie  stanu
chorego, to choroby:

A.  zawodowe,
B.  społeczne,
C.  pozazawodowe,
D.  parazawodowe.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str. 576

Zadanie 117.
Zakres  porady  pielęgniarskiej  dla  zdrowego  kierowcy  transportu
krajowego,  u  którego  pielęgniarka  stwierdziła  stan  zagrożenia
zdrowia z powodu nieprawidłowego odżywiania powinien, zgodnie z
zaleceniami  Komitetu  Żywienia  Człowieka  PAN,  zawierać  przede
wszystkim zalecenie:

A . stosowania preparatów, suplementów usuwających nadmiar
wody z organizmu,

B.  okresowe stosowanie diet beztłuszczowych,
C.  regularnego jedzenia minimum trzech posiłków dziennie,
D.  rygorystyczne wyłączenie z diety soli i węglowodanów.

Literatura:  (red.)  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”. Wyd. Czelej Lublin 2004 rok Tom I str. 665-666

Zadanie 118.
4 0  lat  po  ustaniu  narażenia  przechowuje  się  dokumentację
medyczną  służby  medycyny  pracy  w  odniesieniu  do  pracowników
zawodowo narażonych na:

A.  czynniki toksyczne i drażniące,
B . czynniki  biologiczne  1  i  2  grupy  zagrożenia  oraz

czynniki chemiczne powodujące zatrucia przewlekłe,
C.  uczulające i upośledzające funkcje rozrodcze,
D . czynniki  rakotwórcze,  mutagenne  oraz  biologiczne  3  i  4

grupy zagrożenia.
Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  lipca  2010  r.  w



sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - § 12.1.
(Dz. U. 2010.149.1002).

Zadanie 119.
W  trakcie badań okresowych u pracowników narażonych na hałas
wykonuje się badanie audiometryczne. Jaka powinna być przerwa
od ostatniej ekspozycji do wykonania badania?

A.  12 godzin,
B.  2 doby,
C.  24 godziny,
D.  16 godzin.

Literatura:  K.  Marek;  „Choroby  zawodowe.”  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2001 rok str.445

Zadanie 120.
Sprawowanie  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracującymi
obejmuje  między  innymi  prowadzenie  czynnego  poradnictwa  w
stosunku do:

A.  pracowników chorych na choroby o znaczeniu społecznym,
B . chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z

wykonywaną pracą,
C . chorób wymienionych w akcie prawnym regulującym zakres

i organizację czynnego poradnictwa,
D.  pracowników należących do grup szczególnych ryzyka.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997  r.  o  służbie  medycyny  pracy  art.
6 ust. 1 pkt 2 lit. e (Dz. U. 2014.1184).



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 39N1218
Zadanie 1.
Budzenie po propofolu jest stosunkowo szybkie. Wynosi średnio:

A.  2–3 min,
B.  4–6 min,
C.  7–8 min,
D.  10 min.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 340

Zadanie 2.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego,  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2003  s.
1031.

Zadanie 3.
Płyny klarowne, w tym woda, klarowne soki oraz herbata lub kawa
bez mleka dozwolone są:

A.  do 8h przed operacją w trybie planowym,
B.  do 6h przed operacją w trybie planowym,
C.  do 4h przed operacją w trybie planowym,
D.  do 2h przed operacją w trybie planowym.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 25

Zadanie 4.
Skala Glasgow (GCS) służy do oceny:

A.  stanu nawodnienia,
B.  głębokości oparzenia,
C.  zaburzeń świadomości,
D.  natężenia bólu.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo , 2014.



Zadanie 5.
Zaburzenia  w  EKG  istotne  dla  postępowania  anestezjologicznego
to :

A . zmiany  w  odcinku  ST,  wskazujące  na  chorobę
niedokrwienną serca albo zatorowość płuca,

B.  oznaki przebytego albo świeżego zawału serca,
C.  trzepotanie lub migotanie przedsionków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.321,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.

Zadanie 6.
Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

A . przedawkowanie  Paracetamolu  prowadzi  do  uszkodzenia
wątroby pod wpływem jego toksycznego metabolitu,

B . lek  Acetylocysteina  (ACC)  jest  efektywnym  antidotum  w
zatruciu  Paracetamolem,  jeśli  podany  jest  do  8  h  po
przedawkowaniu,

C . przedawkowanie  Paracetamolu  prowadzi  do  uszkodzenia
nerek pod wpływem jego toksycznego metabolitu,

D . efekt  ochronny  Acetylocysteiny  zmniejsza  się  stopniowo,
wraz  ze  wzrostem  przedziału  czasowego  między
przedawkowaniem  Paracetamolu  a  leczeniem,  może  być
skuteczna do 24 h po zatruciu.

Literatura:  Paw  H.G.W,  Shulman  R  (red.  H.  Misiołek)  Leki  w  intensywnej
terapii od A do Z. PZWL warszawa 2011. Strona 28 i 29 wiersze: od 24 do 25

Zadanie 7.
Techniką  znieczulenia  miejscowego  w  zwalczaniu  bólu
pooperacyjnego jest:

A .  znieczulenie krzyżowe,
B.  blokada przykręgowa,
C.  znieczulenie dostawowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 301

Zadanie 8.
Który  z  leków  NIE  ma  zastosowania  w  blokadach  nerwów
obwodowych?

A.  ropiwakaina,
B.  lidokaina,
C.  pentazocyna,
D.  bupiwakaina.

Literatura:  Miller  R.D.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.),  Andres  J.  (red.  wyd.
pol.):  Anestezjologia  Millera,  t.  1–3.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,



Wrocław  2014  t.  I .  s.734-735  Anestezjologia  dla  pielęgniarek.  Praktyczne
zasady postępowania. T. Szreter, P. Witt, Medisfera, 2010, strona 134

Zadanie 9.
Który  z  niżej  wymienionych  leków  działa  podobnie  do
acetylocholiny?

A.  chlorek suksametonium,
B.  rokuronium,
C.  neostygmina,
D.  edrofonium.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Zadanie 10.
Przeciwwskazaniem do kaniulacji tętnicy promieniowej jest:

A .  zespół Raynauda,
B.  choroba Burgera,
C.  ujemny wynik testu Allena,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 356

Zadanie 11.
W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można
obserwować następujące objawy kliniczne:

A.  apatię,
B.  tachykardię,
C.  skąpomocz,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 360



Zadanie 12.
Dawki  przeciwbólowe  opioidów  w  bezpośrednim  okresie
poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

A . przestają  działać  i  nie  znoszą  bólu  z  powodu  ich
kumulacji w organizmie,

B.  wywołują u pacjentów silne bóle głowy,
C . już  po  podaniu  minimalnej  dawki  zawsze  występuje

depresja oddechowa,
D . prowadzą do poważnego ośrodkowego upośledzenia funkcji

oddychania  aż  do  wystąpienia  depresji  oddechowej,  a
jest ona dodatkowo wzmagana przez brak stymulacji i sen
towarzyszący  zejściowemu  działaniu  anestetyków  oraz
środków uspokajających.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.95,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.

Zadanie 13.
Podczas  zabiegu  transplantacji  płuc  pacjent  znajduje  s ię  w
pozycji:

A .  na plecach z odwiedzionymi ramionami,
B.  na boku,
C.  na brzuchu,
D.  prawidłowe A i B.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 201

Zadanie 14.
Pulsoksymetria jest metodą pomiaru:

A.  końcowo - wydechowego stężenia tlenu,
B.  końcowo - wydechowego stężenia dwutlenku węgla,
C.  wysycenia krwi tętniczej tlenem,
D.  temperatury powierzchniowej.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013

Zadanie 15.
I l e  wynosi  maksymalna  dobowa  dawka  ketoprofenu  dla  osoby
dorosłej?

A.  100 mg,
B.  150 mg,
C.  200 mg,
D.  nie ma dawki maksymalnej.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 153



Zadanie 16.
Ciągły  pomiar  ciśnienia  śródczaszkowego  -  ICP  wykonujemy  za
pomocą czujnika:

A.  nadoponowego,
B.  podoponowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Zadanie 17.
Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

A .  znieczulenie zewnątrzoponowe + opioid + NLPZ,
B.  opioid,
C.  NLPZ,
D.  paracetamol.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 301

Zadanie 18.
Dystrybucja  anestetyku  podczas  prowadzonego  znieczulenia  jest
różna  dla  różnych  tkanek  i  uzależniona  od  następujących
czynników:

A . minimalnego stężenia środków wziewnych i zwiotczających
we krwi pacjenta znieczulanego,

B . właściwej  ciepłoty  ciała  podczas  prowadzonego
znieczulenia,

C . rozpuszczalności  anestetyku  w  tkance,  ukrwienia  tkanki
i  różnicy  między  ciśnieniami  parcjalnymi  anestetyków
krwi i w tkance,

D . średniego  ciśnienia  tętniczego,  przy  którym  zachowana
jest  perfuzja  przez  naczynia  włosowate  pęcherzyków
płucnych i tkanek innych narządów.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.26,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013

Zadanie 19.
Najczęściej  dokonuje  się  kaniulacji  tętnicy  promieniowej,
ponieważ jest ona:

A.  położona powierzchniowo,
B.  trudno dostępna,
C.  ma krążenie oboczne zapewniające dobre ukrwienie dłoni,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.



Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 356

Zadanie 20.
Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

A .  stan astmatyczny,
B.  napad duszności,
C.  wstrząs,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 53

Zadanie 21.
Działania niepożądane Noradrenaliny to:

A.  bradykardia i nadciśnienie tętnicze krwi,
B.  tachykardia i niedociśnienie tętnicze krwi,
C . zaburzenia  rytmu  serca  i  niedokrwienie  mięśnia

sercowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura: Henry G.W. Paw, Rob Shulman „Leki w intensywnej terapii od A do
Z”,  Redakcja  naukowa  tłumaczenia  prof.  dr  hab.  n.  med.  Hanna  Misiołek,
Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, str. 207-208.

Zadanie 22.
Do inwazyjnych metod monitorowania NIE należy pomiar:

A.  ośrodkowego ciśnienia żylnego,
B.  ciśniena wewnątrzczaszkowego,
C.  stężenia gazów oddechowych,
D.  ciśnienia w tętnicy płucnej.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 23.
Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

A .  zabieg kardiochirurgiczny,
B.  wstrząs kardiogenny,
C.  znieczulenie pacjenta z ASA V,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 195



Zadanie 24.
Znieczulenie  całkowite  (TIVA  -  total  intravenous  anestesia),
zdefiniowane  jest  jako  technika  znieczulenia,  w  której  aby
wywołać  utratę  świadomości,  analgezję,  niepamięć,  kontrolę
odruchów  sympatoadrenergicznych  i  zwiotczenie  mięśni
szkieletowych, należy podawać:

A . anestetyki  wziewne  N2O  +  O2  i  stosować  środki
zwiotczające oraz narkotyki,

B . anestetyki  wziewne  N2O  +  O2  +  Sevofluran  i  stosować
środki zwiotczające oraz narkotyki,

C.  wyłącznie dożylnie, głęboką sedację oraz opioidy,
D . środki  działające  krótko,  podawane  dożylnie  kojarząc:

hipnotyki  lub  dożylne  anestetyki,  opioidy  i  środki
zwiotczające.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.115,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.

Zadanie 25.
Stężenie 2% oznacza, że w 100 ml roztworu znajduje się:

A .  2 mg substancji,
B.  20 mg substancji,
C.  200 mg substancji,
D.  2 g substancji.

Literatura:  Red.  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek;  „Podstawy
pielęgniarstwa”.  Wyd.  Czelej  Lublin  2004  rok  Tom  I  str.  663-664  Literatura:
Larsen R. Anestezjologia, Wydawnictwo Urban&Partner Wrocław 2003, str. 1433

Zadanie 26.
Wskaż zdanie prawidłowe odnośnie zatorowości płucnej:

A . masywna  zatorowość  płucna  upośledza  przepływ  płucny,
znacząco zwiększając obciążenie prawej komory,

B . najczęstszym  źródłem  materiału  zatorowego  jest
zakrzepica żylna kończyn dolnych,

C.  w zatorowości płucnej objawy występują nagle,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Znieczulenie  w  położnictwie,  torakochirurgii  i  kardiochirurgii,
Leon Drobnik,  Elselveier  Urban &Partner Wrocław, Wydanie I,  2011, str.  461
Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.976  -
977, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.



Zadanie 27.
Pacjent zakwalifikowany do ASA VI to:

A . pacjent  zdrowy,  zakwalifikowany  do  zabiegu  usunięcia
wyrostka robaczkowego,

B . pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia migdałków
podniebiennych,

C.  dawca narządów po stwierdzeniu śmierci mózgu,
D . pacjent  z  oddziału  Intensywnej  Terapii  zakwalifikowany

do zabiegu usunięcia śledziony.
Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 20

Zadanie 28.
Jakie są kryteria wypisu pacjenta do domu w przypadku wykonania
znieczulenia  podpajęczynówkowego  do  zabiegu  w  trybie
jednodniowym?

A . prawidłowe  czucie  w  okolicy  okołoodbytniczej,  powrót
motoryki,

B . n ie  ma  szczególnych  obowiązujących  kryteriów,  a  wypis
może  nastąpić  po  8  godzinach  od  momentu  wykonania
znieczulenia,

C . powrót  motoryki,  prawidłowe  czucie  w  okolicy
okołoodbytniczej, powrót czucia położenia w dużym palcu
stopy, powrót funkcji układu współczulnego,

D . pacjentom do zabiegów w trybie jednodniowym nie powinno
się wykonywać znieczulenia podpajęczynówkowego.

Literatura:  R.  Larsen,  Anestezjologia,  str.  954,  Urban&Partner,  Wrocław,
2003.

Zadanie 29.
Blokada nerwów obwodowych okolicy kolana blokuje nerw:

A.  kulszowy,
B.  piszczelowy,
C.  odpiszczelowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 115

Zadanie 30.
Powikłaniem  późnym  podczas  założenia  cewnika  permanentnego
jest:

A .  nakłucie tętnicy,
B.  odma opłucnowa,
C.  zakażenie tunelu,
D.  zator powietrzny.



Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 233

Zadanie 31.
Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

A.  hipotensja,
B.  hipertensja,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe A i C.

Literatura:  Znieczulenie  w  położnictwie,  torakochirurgii  i  kardiochirurgii,
Leon Drobnik, Elselveier Urban &Partner Wrocław, Wydanie I, 2011, str. 463;
Miller  R.D.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.),  Andres  J.  (red.  wyd.  pol.):
Anestezjologia Millera, t. 1–3. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014

Zadanie 32.
Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja
CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

A.  funkcjonowanie układu moczowego i filtrację nerkową,
B . układ  oddechowy  i  układ  krążenia,  istotnie  zaburzając

homeostazę ustroju,
C . funkcjonowanie  układu  nerwowego,  prowadząc  do

okresowego niedotlenienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka
klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Zadanie 33.
Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

A .  okresem bezdechu,
B.  szybkim głębokim oddechem,
C.  oddechem całkowicie nieregularnym,
D.  coraz płytszym oddychaniem.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 34.
Jeśli  dziecko  miało  kontakt  z  chorym na  ospę  wietrzną,  czas,  po
którym możliwa jest anestezja wynosi:

A .  7 dni,
B.  14 dni,
C.  21 dni,
D.  28 dni.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 27



Zadanie 35.
Niedepolaryzujące  środki  zwiotczające  mięśnie  to  związki
blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

A . przez  kompetycyjne  hamowanie  acetylocholiny  w
receptorze nikotynowym płytki motorycznej,

B . których  czas  działania  zależy  od  metabolizmu  i  drogi
wydalania,

C . które  najpierw  powodują  osłabienie  mięśni,  następnie
ich zwiotczenie, aż do braku reakcji na pobudzenie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.118,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013

Zadanie 36.
Który  rodzaj  wentylacji  mechanicznej  jest  całkowicie  niezależny
od aktywności oddechowej pacjenta:

A.  CMV (kontrolowana wentylacja mechaniczna),
B.  SIMV (synchronizowana wentylacja okresowo wymuszona),
C.  PSV (wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym),
D.  CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych).

Literatura:  Wołowicka  L,  Dyk  D.  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.  Klinika
i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 37.
D o  którego  rodzaju  znieczulenia  regionalnego  podaje  s ię  lek
drogą dożylną?

A.  blokada nosa,
B.  blokada Biera,
C.  blokada splotu szyjnego,
D.  blokada splotu ramiennego z dostępu pachowego.

Literatura:  1.  Miller  R.D.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.),  Andres  J.  (red.
wyd.  pol.):  Anestezjologia  Millera,  t.  1–3.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,
Wrocław  2014  t.  I  s.  734  2.  Anestezjologia  dla  pielęgniarek.  Praktyczne
zasady postępowania. T. Szreter, P. Witt, Medisfera, 2010, strona 148

Zadanie 38.
Kapnogram określa:

A.  wartość wydechowego i wdechowego pCO2,
B.  stężenie hemoglobiny,
C.  wysycenie hemoglobiny tlenem,
D.  stężenie tlenu podczas jednego wdechu.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013



Zadanie 39.
W  trakcie  stosowania  LFA  ( low  –  f low  anaesthesia)  lub  MFL
(minimal  –  f low  anaesthesia)  w  aparacie  do  znieczulenia
dopuszcza się utratę gazu z układu:

A.  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 41

Zadanie 40.
Depolaryzujące  środki  zwiotczające  mięśnie  to  związki
wywołujące odwracalne, wiotkie porażenie mięśni szkieletowych:

A . w  wyniku  hamowania  przenoszenia  pobudzeń  na  płytce
motorycznej  mięśnia,  blok  depolaryzujący  wywołany  jest
przez  sukcynylocholinę,  która  wiąże  się  z  receptorami
presynaptycznymi, postsynaptycznymi i pozasynaptycznymi
a  przy  pierwszym  zetknięciu  działa  tak  jak
acetylocholina,

B . gdzie  sukcynylocholina  nie  jest  rozkładana  przez
acetylocholinoesterazę,  pozostaje  w  szczelinie
synaptycznej  przez  czas  dłuższy  i  wiąże  się
wielokrotnie  z  podjednostkami  alfa  receptora
cholinowego,

C . blok  depolaryzujący  wywołany  jest  dopiero  gdy
sukcynylocholina  opuści  szczelinę  po  czym  płytka
motoryczna  może  powrócić  do  stanu  spoczynkowego,  a
potem wyzwolić potencjały czynnościowe,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.127,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.

Zadanie 41.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

A .  5 mikrogramów,
B.  50 mikrogramów,
C.  5 miligramów,
D.  0,5 miligrama.

Literatura:  Larsen  R.  Anestezjologia,  wydawnictwo  Urban&Partner  Wrocław
2003, str. 191.



Zadanie 42.
Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

A.  podtopienie,
B.  uraz klatki piersiowej,
C.  masywne przetoczenie preparatów krwi,
D.  aspiracja treści żołądkowej.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 211

Zadanie 43.
Prosta łyżka do laryngoskopu to łyżka:

A.  Magilla,
B.  Millera,
C.  Macintosha,
D.  Lasera.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013.

Zadanie 44.
Laryngoskop,  który  posiada  zakrzywioną  łopatkę  z  ruchomą
końcówką  pozwalającą  na  silniejsze  uniesienie  nagłośni  to
laryngoskop z łopatką:

A.  Millera,
B.  Macintosha,
C.  Mc’Coya,
D.  Jacksona – Wisconsina.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 78

Zadanie 45.
Minimalne  stężenie  pęcherzykowe  (MAC  minimal  alveolar
concentration) to:

A . minimalne  stężenie  środków  zwiotczających  we  krwi
pacjenta znieczulanego,

B . minimalne stężenie pęcherzykowe anestetyków wziewnych w
powietrzu  pęcherzykowym  jako  miara  jego  si ły  działania
znieczulającego,

C . minimalne  stężenie  anestetyków  dożylnych  w  krwi
pacjenta znieczulanego,

D . średnie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  przy  którym  zachowana
jest  perfuzja  przez  naczynia  włosowate  pęcherzyków
płucnych i tkanek innych narządów.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  s.  29  -32,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.



Zadanie 46.
W  jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka
profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

A.  4h,
B.  6h,
C.  8h,
D.  12h.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 29

Zadanie 47.
Do zmian ogólnoustrojowych w chorobie poresuscytacyjnej należą:

A.  rozległe i wielokierunkowe zaburzenia homeostazy,
B.  zaburzenia metabolizmu,
C.  zatorowość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 279

Zadanie 48.
Ośrodkowe  ciśnienie  żylne,  odzwierciedlające  stan  napięcia
ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia
łożyska  naczyniowego,  to  ciśnienie  panujące  w  żyłach  głównych.
W  warunkach  prawidłowych  wynosi  2-10  mm  Hg  i  równe  jest
ciśnieniu w:

A.  lewym przedsionku serca,
B.  prawym przedsionku serca,
C.  lewej komorze serca,
D.  prawej komorze serca.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 49.
Najczęściej  stosowanym  lekiem  w  indukcji  znieczulenia  do
zabiegu transplantacji serca jest:

A .  Etomidat,
B.  Propofol,
C.  Thiopental,
D.  Ketamina.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 200



Zadanie 50.
W porównaniu z dziećmi starszymi i osobami dorosłymi, noworodki
cechuje:

A . mniejsza  wrażliwość  na  niedepolaryzujące  środki
zwiotczające,

B . większa  wrażliwość  na  niedepolaryzujące  środki
zwiotczające,

C . mniejsza  wrażliwość  na  środki  zwiotczające  i
analgetyki,

D . większa  wrażliwość  na  depolaryzujące  środki
zwiotczające.

Literatura:  Larsen.  R.,  Kubler  A.,  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,
Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2013, s.1156

Zadanie 51.
Przygotowując  dziecko  do  znieczulenia  w  chirurgii
ambulatoryjnej, w przypadku konieczności podania premedykacji,
lekiem z wyboru jest:

A .  Alfentanyl,
B.  Midazolam,
C.  Diazepam,
D.  Propofol.

Literatura:  Larsen.  R.,  Kubler  A.,  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,
Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2013, s.1161

Zadanie 52.
D o  anestezji  wziewnej  dotchawiczej  przygotujesz  zestaw  rurek  do
intubacji  dla  7-  letniego  chłopca  o  prawidłowej  budowie  i  masie
ciała.  Mając  na  uwadze  zasady  bezpieczeństwa  intubacji
wykorzystasz dla tego pacjenta:

A.  rurkę 4,5; 5,0 z mankietem,
B.  rurkę 5,0; 5,5 bez mankietu,
C.  rurkę; 6,0; 6,5 bez mankietu,
D.  rurkę 5,0; 6,0 z mankietem.

Literatura:  Szreter  T.  Anestezjologa  Dziecięca.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2013 str. 100 - 101.

Zadanie 53.
Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u
małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem do
żyły:

A.  indukcja dużymi stężeniami anestetyku wziewnego,
B.  domięśniowe podanie ketaminy,
C.  indukcja wziewna metodą jednego oddechu,
D.  podanie leków nasennych doodbytniczo.

Literatura:  T.  Szreter  (red.),  Anestezjologia  dziecięca,  PZWL,  Warszawa
2013.



Zadanie 54.
Blokada  splotu  ramiennego  u  dzieci  polecana  jest  szczególnie  z
dojścia:

A.  pachowego,
B.  nadobojczykowego,
C.  między mięśniami pochyłymi,
D . w  przypadku  znieczulenia  dzieci  wybór  miejsca  nie  ma

znaczenia.
Literatura:  Larsen.  R.,  Kubler  A.,  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,
Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2013, s.1146

Zadanie 55.
Autoregulacja  przepływu  mózgowego  u  noworodka  zależy  głównie
od:

A.  dwutlenku węgla,
B.  ciśnienia tętniczego,
C.  t lenu,
D.  termoregulacji.

Literatura:  Szreter  T.,  Anestezjologia  dziecięca,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2013, s.22

Zadanie 56.
Hipotermia podczas znieczulenia noworodka powoduje:

A . zmniejszenie  zużycia  tlenu  i  opóźnienie  wybudzenia  ze
znieczulenia,

B . zwiększenie  zużycia  tlenu  i  opóźnienie  wybudzenia  ze
znieczulenia,

C . zmniejszenie  zużycia  tlenu  i  szybsze  wybudzenie  ze
znieczulenia,

D . zwiększenie  zużycia  tlenu  i  szybsze  wybudzenie  ze
znieczulenia.

Literatura:  Larsen.  R.,  Kubler  A.,  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,
Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2013, s.1142

Zadanie 57.
Roztwór 10% glukozy zawiera w 100 ml płynu czynnej substancji:

A .  10 g glukozy,
B.  50 g glukozy,
C.  1000 mg glukozy,
D.  50 mg glukozy.

Literatura:  Larsen  R.  Anestezjologia,  Wydawnictwo  Urban&Partner  Wrocław
2003, str. 1433



Zadanie 58.
Ocena  stanu  noworodka  po  urodzeniu  według  skali  Apgar  NIE
uwzględnia:

A.  czynności serca,
B.  napięcia mięśniowego,
C.  oddychania,
D.  stanu pępowiny i łożyska.

Zadanie 59.
Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

A.  bradykardia, wzrost ciśnienia, poruszanie się,
B.  tachykardia, oziębienie ciała, osłabienie tonów serca,
C.  bradykardia, pocenie się, dreszcze,
D . tachykardia,  pocenie  się,  wzrost  lub  spadek  ciśnienia

systemowego.
Literatura:  "Anestezjologia  dziecięca"  pod  red.  T.  Szretera,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 60.
Pierwsze  użycie  przetoki  tętniczo-żylnej  po  je j  wytworzeniu
jest możliwe po:

A.  7 dniach,
B.  2 tygodniach,
C.  4 tygodniach,
D.  powyżej 6 tygodni.

Literatura:  Myśliwiec  M.  (red.):  Wielka  interna  –  Nefrologia,  t  1.  Medical
Tribune Polska, Warszawa 2009 str. 403.

Zadanie 61.
W  czasie  hemodializy  konieczne jest  stosowanie antykoagulacji  w
celu  przeciwdziałania  krzepnięciu  krwi  w  obrębie  krążenia
zewnątrzustrojowego.  Antykoagulacja  miejscowa  za  pomocą
cytrynianów  to  metoda,  która  polega  na  podawaniu  roztworu
cytrynianu  sodowego  do  tętniczej  części  dializatora  co
zapobiega  krzepnięciu  krwi,  a  pożądany  czas  krzepnięcia  w  l inii
tętniczej wynosi:

A .  200 sekund,
B.  >200 sekund,
C.  <200 sekund,
D.  czas krzepnięcia nie ma znaczenia dla hemodializy.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2007, (s.137)



Zadanie 62.
Wskazaniem do  zastosowania technik dializacyjnych u dzieci  NIE
jest:

A . ostra niewydolność nerek przebiegająca z przewodnieniem
ustroju,

B . ostra  niewydolność  oddechowa  wymagająca  wentylacji
mechanicznej,

C . konieczność  żywienia  pozajelitowego  przy  występującym
bezmoczu,

D . ostra  niewydolność  nerek  w  przebiegu  zespołu
nerczycowego.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2007, (s.443)

Zadanie 63.
W  czasie  hemodializy,  podczas  antykoagulacji  miejscowej  za
pomocą  cytrynianów,  konieczne  jest  bardzo  staranne
kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może
doprowadzić do:

A.  hipo - i hiperkalcemii,
B.  hipernatremii,
C.  zasadowicy alkalicznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
CZELEJ, Lublin 2007, (s.137)

Zadanie 64.
Zalecane podstawowe monitorowanie i  badania przed zgłoszeniem
pacjenta do leczenia ECMO to:

A.  pulsoksymetria,
B . równowaga  kwasowo-zasadowa  krwi  tętniczej  -  nie

rzadziej niż 1x/3 godz.,
C.  bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Lango  R.,  Szkulmowski  Z.,  Maciejewski  D.,  Kusza  K.:  Zalecenia  i
wytyczne  Nadzoru  Krajowego  oraz  Konsultanta  Krajowego  w  dziedzinie
Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  Protokół  zastosowania  pozaustrojowej
oksygenacji  krwi  (extracorporeal  membrane  oxygenation  -  ECMO)  w  leczeniu
ostrej niewydolności oddechowej (s 3).



Zadanie 65.
Klinicznym  wskazaniem  do  dializy  w  ostrej  niewydolności  nerek
t o  między  innymi  oporne  na  leczenie  przewodnienie  zagrażające
wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych
wskazań należy:

A . ciężka  hiperkaliemia  (>6,5  mmol/l  bądź  gwałtowne
narastanie stężenia potasu),

B.  ciężka kwasica metaboliczna (pH<7,1),
C.  wysokie stężenie mocznika (>200 mg/dl),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
CZELEJ, Lublin 2008, (s.135)

Zadanie 66.
Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

A . INR,  PTT,  D-Dimery,  fibrynogen,  AT-III,  l iczba  płytek  –
raz na dobę,

B.  RTG klatki piersiowej – nie rzadziej niż co 3 dni,
C . c o  godzinną  adnotację  parametrów  związanych  z  pracą

urządzenia:  przepływ  krwi,  l iczbę  obrotów  pompy,
ciśnienie  przed  i  za  oksygenatorem,  wzrost  gradientu
ciśnień  na  oksygenatorze  i  zmniejszenie  utlenowania
krwi  przy  stałym  przepływie  wskazują  na  jego  „zużycie”
lub zwiększone ryzyko wykrzepnięcia, należy być gotowym
d o  wymiany  oksygenatora  lub  całego  obwodu  krążenia
pozaustrojowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Lango  R.,  Szkulmowski  Z.,  Maciejewski  D.,  Kusza  K.:  Zalecenia  i
wytyczne  Nadzoru  Krajowego  oraz  Konsultanta  Krajowego  w  dziedzinie
Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  Protokół  zastosowania  pozaustrojowej
oksygenacji  krwi  (extracorporeal  membrane  oxygenation  -  ECMO)  w  leczeniu
ostrej niewydolności oddechowej (s 6).

Zadanie 67.
Płyn  substytucyjny  bezwapniowy  w  zabiegach  hemofiltracji
stosuje  s ię  gdy  w  prewencji  wykrzepiania  krwi  w  układzie
dializacyjnym wykorzystuje się:

A .  antykoagulację cytrynianową,
B.  heparynę niefrakcjonowaną,
C.  heparynę drobnocząsteczkową,
D.  aspiryny w dużych dawkach.

Literatura:  Myśliwiec  M.  (red.):  Wielka  interna  –  Nefrologia,  t  1.  Medical
Tribune Polska, Warszawa 2009 str. 421.



Zadanie 68.
Czynnikiem  przyczyniającym  się  do  rozwoju  ostrej  niewydolności
nerek,  u  krytycznie  chorych  pacjentów,  w  intensywnej  terapii
jest:

A .  mały rzut serca,
B.  aktywacja uogólnionej reakcji zapalnej (posocznica),
C.  niewystarczająca perfuzja narządów i ciężka infekcja,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
CZELEJ, Lublin 2007, (s.148)

Zadanie 69.
W  ciągłej  hemofiltracji  żylno-żylnej  szybkość  przepływu  krwi
zwykle wynosi:

A .  8-12 ml/h,
B.  10-20 ml/min.,
C.  30-40 ml/h,
D.  50-200 ml/min.

Literatura:  Myśliwiec  M.  (red.):  Wielka  interna  –  Nefrologia,  t  1.  Medical
Tribune Polska, Warszawa 2009 str. 427.

Zadanie 70.
Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

A.  wiek > 70 lat,
B.  AIDS,
C.  masa ciała > 150 kg,
D.  nowotwór złośliwy o złym rokowaniu.

Literatura:  Lango  R.,  Szkulmowski  Z.,  Maciejewski,  D.,  Kusza  K.:
Zaktualizowany protokół postępowania u chorych wymagających zastosowania
pozaustrojowej  oksygenacji  krwi  (ECMO)  w  leczeniu  ostrej  niewydolności
oddechowej  dorosłych.  Zalecenia  i  wytyczne  Zespołu  ds.  Terapii  ECMO
Żylno-Żylnym,  powołanego  przez  konsultanta  krajowego  w  dziedzinie
anestezjologii  i  intensywnej  terapii  w  lutym  2016.  Anestezjologia
Intensywna Terapia 2017;49(2), 97.

Zadanie 71.
Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

A . parametry  wentylacji  t j . :  TV,  f ,  FiO2,  PIP,  podatność
statyczna płuc,

B.  PEEP notowane nie rzadziej niż 2 razy na dobę,
C.  stężenie mleczanu, APTT – co 6 godzin,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Lango  R.,  Szkulmowski  Z.,  Maciejewski  D.,  Kusza  K.:  Zalecenia  i
wytyczne  Nadzoru  Krajowego  oraz  Konsultanta  Krajowego  w  dziedzinie
Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  Protokół  zastosowania  pozaustrojowej
oksygenacji  krwi  (extracorporeal  membrane  oxygenation  -  ECMO)  w  leczeniu
ostrej niewydolności oddechowej (s 6).



Zadanie 72.
W  prewencji  wykrzepiania  krwi  w  układzie  dializacyjnym  NIE
stosuje się:

A .  heparyny niefrakcjonowanej,
B.  heparyn drobnocząsteczkowych,
C.  cytrynianów,
D.  aspiryny w dużych dawkach.

Literatura:  Myśliwiec  M.  (red.):  Wielka  interna  –  Nefrologia,  t  1.  Medical
Tribune Polska, Warszawa 2009 str. 407.

Zadanie 73.
D o najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy
należą:

A.  zespół niewyrównania,
B.  hipotonia jak i hipertonia śróddializacyjna,
C.  świąd skóry,
D.  wszytskie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2007, (s.119)

Zadanie 74.
W  przypadku  potencjalnych  dawców  serca  stosuje  s ię  wentylację
zastępczą, której celem jest utrzymanie pO2 w granicach 100-150
mmHg i wysycenie krwi tlenem nie niższe niż 95%. Ze względu na
zmniejszenie  s ię  tempa  przemian  metabolicznych,  w  wyniku
śmierci mózgu, zaleca się:

A . wentylację dużymi objętościami oddechowymi (10-15 ml/kg
mc)  z  duża  częstotliwością  oddechową  (20-25  oddechów
/min.),

B . wentylację dużymi objętościami oddechowymi (10-15 ml/kg
mc)  z  małą  częstotliwością  oddechową  (6-8  oddechów
/min.),

C . wentylację z zastosowaniem małych objętości oddechowych
i hiperwentylację,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka
klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014.

Zadanie 75.
Do oceny odruchów z pnia mózgu NIE należy sprawdzenie:

A.  odruchu oczno-przedsionkowego,
B.  odruchu rogówkowego,
C.  odruchu oczno-sercowego,
D.  odruchu oczno-głowowego.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka,  s.
223



Zadanie 76.
Przyczyną śpiączki strukturalnej (chirurgicznej) NIE jest:

A .  krwawienie śródczaszkowe,
B.  zaburzenie metaboliczne (lub zatrucie),
C.  guz,
D.  udar niedokrwienny.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  Intensywna  Opieka,  s.
216

Zadanie 77.
Upośledzenie  motoryki  przewodu  pokarmowego  u  chorego
nieprzytomnego jest spowodowane:

A.  brakiem odżywiania chorego w sposób naturalny,
B.  podażą opioidów,
C.  unieruchomieniem chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  R.  Szulc  i  in.:  Usprawnianie  lecznicze  krytycznie  chorych,
Wydawnictwo Medyczne Urban& Partner Wrocław 2001 r.

Zadanie 78.
Żywienie  przez  zgłębnik  pacjentów  u  których  nie  ma
przeciwskazań do żywienia enteralnego powinno być rozpoczęte po
przyjęciu na oddział intensywnej terapii w ciągu:

A.  12 - 24 godzin,
B.  24 - 48 godzin,
C.  48 – 60 godzin,
D.  60 – 72 godzin.

Literatura:  Marino  PL.:  Intensywna  terapii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,
Wrocław 2009 str. 916.

Zadanie 79.
Chory  lat  62  został  przyjęty  do  oddziału  OIT  po  urazie
czaszkowo-mózgowym.  W  chwili  przyjęcia  chory  przytomny,  w
kontakcie. Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

A .  dowolnej,
B.  płaskiej,
C.  na boku,
D.  z uniesieniem głowy o 30 stopni.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.



Zadanie 80.
Niekorzystne działanie Amiodaronu podawanego w krótkiej infuzji
to :

A .  tachykardia,
B.  hipertensja,
C.  hipotensja,
D.  ostra niewydolność nerek.

Literatura:  Marino  PL.:  Intensywna  terapii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,
Wrocław 2009 str. 298-99.

Zadanie 81.
D o  technik  usprawniania  chorego  w  zakresie  układu
sercowo-naczyniowego zalicza się:

A .  masaż pneumatyczny,
B.  opaski elastyczne,
C.  ćwiczenia kończyn dolnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  Intensywna  Opieka.
Klinika i Pielęgniarstwo, Wyd. PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 82.
Niezależnie  od  użytego  mankietu  uszczelniającego  wokół  rurki
intubacyjnej  należy  kontrolować  ciśnienie  wewnątrz  mankietu  za
pomocą manometru i utrzymywać je w granicach:

A.  10 – 20 mm Hg,
B.  15 – 25 mm Hg,
C.  25 – 35 mm Hg,
D.  35 – 40 mm Hg.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej  .  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 76.

Zadanie 83.
W e  wstrząsie  kardiogennym  zwiększenie  pojemności  minutowej
serca początkowo można próbować osiągnąć przez:

A.  podaż katecholamin,
B.  zastosowanie balonu wewnątrzaortalnego,
C.  sztuczne serce (TAH),
D.  wypełnienie łożyska naczyniowego (fluid challenge).

Literatura:  Kamiński  B.,  Kubler  A.  :  Anestezjologia  i  intensywna  terapia.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014 str. 233-4.



Zadanie 84.
Decyzję o ograniczeniu terapii daremnej podejmuje:

A . lekarz  specjalista  neurologii  oraz  lekarz  specjalista
anestezjologii i intensywnej terapii,

B.  wyłącznie ordynator oddziału intensywnej terapii,
C . konsylium  lekarskie  składające  się  co  najmniej  z  pięciu

lekarzy specjalistów różnych dziedzin medycyny,
D . dwóch  lekarzy  z  zespołu  leczącego,  specjalistów

anestezjologii  i  intensywnej  terapii,  w  porozumieniu  z
lekarzem kierującym oddziałem.

Literatura:  Rybicki  Z.  Intensywna Terapia  Dorosłych,  t.  2.  MAK MED,  Lublin
2015 str. 485.

Zadanie 85.
Wskazaniem  do  wentylacji  mechanicznej  w  ostrej  niewydolności
oddechowej (ONO) jest:

A . częstość oddechów >25/min, Pa O2 < 50mmHg i Pa CO2 >
55mmHg,

B.  częstość oddechów >35/min, Pa O2/FiO2 < 200,
C . częstość  oddechów  >35/min,  kwasica  oddechowa  z  pH  <

7.3,
D . częstość  oddechów  >25/min  i  pojemnością  życiową  <  15

ml/kg masy ciała.
Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka  s.198,
PZWL 2014

Zadanie 86.
P o  torakotomii  najlepszą  i  najczęstszą  metodą  eliminowania  bólu
jest:

A .  znieczulenie miejscowe,
B.  znieczulenie podpajęczynówkowe wysokie,
C.  znieczulenie zewnątrzoponowe piersiowe,
D.  blokada nerwów międzyżebrowych.

Literatura:  1.  Miller  R.D.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.),  Andres  J.  (red.
wyd.  pol.):  Anestezjologia  Millera,  t.  1–3.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,
Wrocław 2014 t.III s. 68 2. W. E. Hurford, Intensywna terapia, s. 632

Zadanie 87.
Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego
zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

A.  nawilżaniu gazów oddechowych,
B.  usuwaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C.  przestrzeganiu aseptyki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.



Zadanie 88.
1 ml płynu izotonicznego zawiera:

A.  20 kropli,
B.  15 kropli,
C.  25 kropli,
D.  30 kropli.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 89.
We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

A.  upośledzenie utlenowania komórek,
B.  zmniejszenie rzutu serca,
C.  niskie ośrodkowe ciśnienie żylne,
D.  zwiększenie krążącej objętości płynów.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa  2014  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Zadanie 90.
O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

A . niski,  niereagujący  na  farmakoterapię  obwodowy  opór
naczyniowy,

B.  uporczywa tachykardia,
C.  diureza godzinowa >1ml/kg/godz.,
D.  brak klinicznej reakcji na leki inotropowe.

Literatura:  Wołowicka  L,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014.



Zadanie 91.
Ostrą  niewydolność  oddechową  rozpoznaje  s ię  na  podstawie
badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi, gdy:

A . ciśnienie parcjalne tlenu we krwi wynosi <50 mm Hg przy
oddychaniu powietrzem atmosferycznym, PaCO2 wynosi >50
mm Hg, pH <7,20,

B . ciśnienie parcjalne tlenu we krwi wynosi <80 mm Hg przy
oddychaniu powietrzem atmosferycznym, PaCO2 wynosi >30
mm Hg, pH =7,30,

C . ciśnienie parcjalne tlenu we krwi wynosi <90 mm Hg przy
oddychaniu powietrzem atmosferycznym, PaCO2 wynosi >40
mm Hg, pH <7,30,

D . ciśnienie parcjalne tlenu we krwi wynosi <70 mm Hg przy
oddychaniu powietrzem atmosferycznym, PaCO2 wynosi >40
mm Hg, pH <7,40.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.(red.):  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 92.
Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca
krew  nie  uczestniczy  w  wymianie  gazowej.  W  warunkach
fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

A.  nie występuje,
B.  dotyczy 2-5% pojemności minutowej serca,
C.  dotyczy 10-15% pojemności minutowej serca,
D.  powoduje duszność wdechową.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studentów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2014.

Zadanie 93.
Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

A.  Ramsey'a,
B.  Cambridge,
C.  Newcastle,
D.  VAS.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  Intensywna  Opieka,  s.
292, 342, PZWL 2014

Zadanie 94.
Ciśnienie  średnie  (MAP-mean  arterial  pressure)  oblicza  się
według następującego wzoru:

A.  ciśnienie skurczowe + (2 x ciśnienie rozkurczowe)/3,
B.  2 x ciśnienie skurczowe/3,
C.  ciśnienie skurczowe + ciśnienie rozkurczowe,
D.  ciśnienie skurczowe x 60/akcja serca.



Literatura:  Rybicki  Z.:  Intensywna  terapia  dorosłych,  Wyd.  MAKMED,  Lublin
2015.

Zadanie 95.
Priorytetem opieki nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym
jest:

A .  zszycie krwawiących powłok głowy,
B . niedopuszczenie  do  wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  i

obrzęku mózgu,
C.  podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D.  podanie leków krążeniowych.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Zadanie 96.
W  związku z  odnerwieniem przeszczepionego płuca,  w opiece  nad
pacjentem należy zwrócić uwagę na:

A.  odkrztuszanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego,
B.  oklepywanie pacjenta,
C.  drenaż wibracyjny,
D.  intensywną rehabilitację.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  Standardy
Anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej.

Zadanie 97.
Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

A .  półwysokiej,
B.  bezpiecznej na boku,
C.  siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi,
D.  płaskiej.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika  i  pielęgniarstwo.  Rybicki  Z.;  Intensywna  terapia,  t.  1  i  2.  Wyd.
Makmed, Lublin 2015.

Zadanie 98.
Podczas leczenia bezdechów u wcześniaków, dodatnie ciśnienie w
drogach oddechowych (CPAP) należy utrzymywać w granicach:

A.  1-2 cm H2O,
B.  2-4 cm H2O,
C.  5-8 cm H2O,
D.  4-6 cm H2O.

Literatura: Borkowski W., Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, Warszawa 2007, s.222



Zadanie 99.
Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

A.  zespół nadciśnienia płucnego,
B.  hiperglikemię,
C.  uszkodzenie OUN,
D.  hipoglikemię.

Literatura: Borkowski W., Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, Warszawa 2007, s.217

Zadanie 100.
P o  podanie  surfaktantu  NIE  wolno  wykonywać  toalety  drzewa
oskrzelowego przez:

A.  6 h,
B.  8 h,
C.  10 h,
D.  12 h.

Literatura:  T.  Szreter  Intensywna  terapia  dzieci,  strona  340,  Wydanie  I,
Warszawa 2007

Zadanie 101.
Dzieci z sepsą i wstrząsem septycznym wymagają natychmiastowej
resuscytacji płynowej o objętości w ciągu pierwszych 10 minut:

A.  10 ml/kg,
B.  15 ml/kg,
C.  20 ml/kg,
D.  30 ml/kg.

Literatura:  Szreter.  T.:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s.67

Zadanie 102.
Podstawowym  warunkiem  powodzenia  transportu  noworodka  na
oddział, jest:

A . utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała,  zapobieganie
hipoglikemii,

B . prowadzenie  tlenoterapii  i  utrzymanie  odpowiedniej
temperatury ciała,

C.  zapobieganie odwodnieniu i hipoglikemii,
D . utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  ciała,  prowadzenie

tlenoterapii, zapobieganie hipoglikemii.
Literatura: Borkowski W., Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, Warszawa 2007, s.324



Zadanie 103.
Hipoglikemia u noworodka donoszonego,  to  zmniejszenie stężenia
glukozy we krwi poniżej:

A .  20 mg%,
B.  30 mg%,
C.  40 mg%,
D.  50 mg%.

Literatura: Borkowski W., Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, Warszawa 2007, s.263

Zadanie 104.
U  pacjentów  z  normotensją  po  zatrzymaniu  krążenia,  u  których
stwierdza  się  z łą  perfuzję  spowodowaną  niskim  rzutem  serca,
efektywnym lekiem inotropowym może być:

A.  Adrenalina,
B.  Dopamina,
C.  Dobutamina,
D.  Levonor.

Literatura:  Szreter.  T.:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s.66

Zadanie 105.
U  chorego  dorosłego  z  bólem  pooperacyjnym  o  nasileniu  według
skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

A . dwóch  leków  z  I  (pierwszego)  stopnia  drabiny
analgetycznej,

B . jednego  leku  z  I  (pierwszego)  stopnia  drabiny
analgetycznej,  czyli  z  grupy  leków  niesteroidowych
przeciwzapalnych,

C . jednego  leku  z  I  (pierwszego)  stopnia  drabiny
analgetycznej skojarzonego ze słabym opioidami,

D.  silnych opioidów.
Literatura: H.Misiołek i wsp., Postępowanie w bólu pooperacyjnym — wytyczne
2014, [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4; 248;

Zadanie 106.
Opioidowe leki przeciwbólowe to:

A.  fentanyl, sufentanyl, paracetamol,
B.  morfina, oksykodon, fentanyl,
C.  metamizol, morfina, paracetamol,
D.  petydyna, ketanest, tramadol.

Literatura:  H.  Misiołek  i  wsp.,  Postępowanie  w  bólu  pooperacyjnym  —
wytyczne 2014, [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4: 240.



Zadanie 107.
Stosując  opioidy  w  blokadach  centralnych,  obowiązkowy  jest
odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

A.  częstość i głębokość oddechów chorego,
B.  utlenowanie krwi,
C.  stopień sedacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  H.  Misiołek  i  wsp.,  Postępowanie  w  bólu  pooperacyjnym  —
wytyczne 2014; [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4: 244

Zadanie 108.
Chory  po  zabiegu  w  obrębie  klatki  piersiowej,  przy  natężenie
bólu  >  6  pkt.  NRS  i  czasie  trwania  dolegliwości  bólowych  w
okresie pooperacyjnym > 5 dni. W farmakoterapii bólu po zabiegu
zaleca się podaż:

A . lidokainy  we  wlewie  dożylnym  0,5-1  mg  1  kg  do  potęgi
(minus 1) h-1do potęgi (minus 1),

B . metamizolu  co  6-12  godz.  dożylnie,  paracetamolu
dożylnie  co  6  godz.  w  skojarzeniu  ( lub  nie)  z
ketoprofenem we wlewie dożylnym co 12 godz.,

C . ciągły  dożylny  wlew  opioidu  w  dawce  ustalonej  "metodą
miareczkowania",

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  H.  Misiołek  i  wsp.,  Postępowanie  w  bólu  pooperacyjnym  —
wytyczne 2014, [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4: 250.

Zadanie 109.
Podczas  stosowania  dokanałowo  Morfiny  Spinal  w  bezpośrednim
okresie  pooperacyjnym  występują  następujące  objawy:  senność,
uporczywy  świąd  skóry,  nudności,  wymioty,  retencja  moczu,  co
oznacza:

A . typowy  stan  w  bezpośrednim  okresie  pooperacyjnym
wynikający  z  głodzenia  pacjenta  przed  zabiegiem
operacyjnym,

B . działanie  niepożądane  zastosowanych  dokanałowo
opioidów,  o  których  należy  powiadomić  anestezjologa  i
zaprzestać  podawania  opioidów  do  przestrzeni
zewnątrzoponowej,

C.  że należy podać tlen do oddychania i uspokoić pacjenta,
D . ż e  należy  pozostawić  pacjenta  w  spokoju,  ponieważ  po

zabiegu takie objawy są możliwe.
Literatura:  Wordliczek  J.,  Dobrogowski  J.:  Leczenie  bólu.  str.  47  Warszawa
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007.



Zadanie 110.
U  chorego  po  operacji  przepukliny  pępkowej  przebywającego  na
sal i  pooperacyjnej,  u  którego  ciśnienie  tętnicze  krwi  wynosiło
100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto l inię
cięcia  lidokainą)  oraz  podano  metamizol  w  bolusie.  Przyczyną
spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

A.  krwawienie wewnętrzne,
B.  efekt ubocznego działania lidokainy,
C.  niepożądane działanie metamizolu,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  H.  Misiołek  i  wsp.,  Postępowanie  w  bólu  pooperacyjnym  —
wytyczne 2014, [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4; 238

Zadanie 111.
Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z  wyprzedzeniem) przed
zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u
dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

A.  stosowanie kremu EMLA,
B . dawkę wysycającą paracetamolem lub metamizolem doustną,

dożylną,
C . nie ma potrzeby stosowania kremu EMLA, gdyż dziecko ma

powyżej 15 roku życia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  H.  Misiołek  i  wsp.,  Postępowanie  w  bólu  pooperacyjnym  —
wytyczne 2014, [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4; 255;

Zadanie 112.
W  celu  indukowania  efektu „analgezji  z  wyprzedzeniem” polecane
jest:

A . stosowanie  różnych  grup  leków  i  metod  t j . :  technik
znieczulenia przewodowego, gabapentynoidy,

B . podawanie  opioidów,  niesteroidowych  leków
przeciwzapalnych,  paracetamol,  metamizol,  antagonistów
receptora NMDA (ketamina, dekstrometorfan),

C . stosowanie  trójcyklicznych  lekówprzeciwdepresyjnych
(doksepiny),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: H.Misiołek i  wsp. Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym -
2014; Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4; 237

Zadanie 113.
Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

A.  słowna,
B.  l iniowa,
C.  numeryczna,
D.  analogowa.

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



hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 114.
Rytmem  serca  do  defibrylacji,  który  może  być  przyczyną
zatrzymania krążenia jest:

A .  migotanie przedsionków,
B.  migotanie komór,
C.  częstoskurcz nadkomorowy,
D.  asystolia.

Literatura:  Andres  J.:  Specjalistyczne  zabiegi  resuscytacyjne  podręcznik
dla  kursu.  Specjalistyczne  zabiegi  resuscytacyjne  u  osób  dorosłych.  Polska
Rada  Resuscytacji,  Kraków  2010  str.  49,  53  Literatura:  Wytyczne
resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015

Zadanie 115.
U  pacjenta  wystąpiła  gwałtownie  narastająca  duszność,  sinica,
przyśpieszony  oddech,  tachykardia.  Osłuchowo  po  jednej  stronie
występuje  ściszenie  szmerów  oddechowych  i  odgłos  opukowy
bębenkowy.  Na  podstawie  wymienionych  objawów  rozpoznano
wystąpienie odmy prężnej i w związku z tym należy:

A . wykonać  RTG  klatki  piersiowej  w  celu  radiologicznego
potwierdzenia rozpoznania,

B . wykonać  nakłucie  jamy  opłucnej  w  I I  przestrzeni
międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej,

C . wykonać  nakłucie  jamy  opłucnej  w  IV  przestrzeni
międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej,

D . pobrać  krew  na  gazometrię,  zastosować  tlenoterapię  i
obserwować pacjenta.

Literatura: Plantz S.H., Wipfler E.J.: NMS Medycyna Ratunkowa. Wyd. Urban &
Partner,  Wrocław  2008  str.164,  str.  641  Kokot  F.:  Ostre  stany  zagrożenia
życia w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
str.352

Zadanie 116.
Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

A . ustanie  aktywność  elektryczna  serca,  niereagująca  na
leczenie ponad 30 minut,

B . stwierdza  się  nieskuteczność  prowadzonego  masażu  i
wentylacji zastępczej,

C.  ratownik utraci możliwość prowadzenia resuscytacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wojciech  Gaszyński:  Intensywna  terapia  i  wybrane  zagadnienia
medycyny  ratunkowej.  Repetytorium,  str.  18,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
2010.



Zadanie 117.
Tlenoterapia  to  metoda  terapeutyczna  polegająca  na
wykorzystywaniu  tlenu  w  leczeniu  poprzez  zwiększenie  stężenia
tlenu  w  powietrzu  wdechowym.  Wskazaniem  do  tlenoterapii
jest/są:

A.  nagłe zatrzymanie krążenia,
B.  wstrząs,
C.  oparzenia inhalacyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wojciech  Gaszyński:  Intensywna  terapia  i  wybrane  zagadnienia
medycyny  ratunkowej.  Repetytorium,  str.  22,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
2010.

Zadanie 118.
1 2  –  letnie  dziecko  zakrztusiło  s ię  cukierkiem.  Jest  przytomne,
nie  może  mówić,  ma  trudności  w  oddychaniu.  U  dziecka  należy
wykonać:

A . 5  uderzeń w okolicę między łopatkami, naprzemiennie z 5
uciśnięciami  nadbrzusza  do  momentu  usunięcia  ciała
obcego,

B . 5  uderzeń między łopatkami, do momentu usunięcia ciała
obcego lub utraty przytomności,

C . 5 uciśnięć nadbrzusza do momentu usunięcia ciała obcego
lub utraty przytomności,

D.  zachęcać do kaszlu do momentu usunięcia ciała obcego.
Literatura:  Wytyczne  resuscytacji  2015.  Polska  Rada  Resuscytacji,  Kraków
2015

Zadanie 119.
Podstawową  zasadą  leczenia  wstrząsu  niezależnie  od  przyczyny
jest:

A . wyrównanie  niedoboru  objętości  krwi  krążącej  poprzez
przetoczenie krwi zgodnej,

B . zwiększenie  rzutu  serca  poprzez  podanie  leków
inotropowych,

C.  podanie leków przeciwhistaminowych,
D . zapewnienie  drożności  dróg  oddechowych,  przetaczanie

płynów oraz zwalczanie hipotonii i kwasicy.
Literatura:  Kokot  F.:  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 str. 78



Zadanie 120.
Zabiegi  resuscytacyjne  u  noworodka  należy  rozpocząć,  jeżeli  w
czasie oceny stwierdzono:

A . częstość  pracy  serca  jest  niższa  niż  100/min,  brak
prawidłowego i regularnego oddechu,

B.  prawidłowe napięcie mięśniowe, głośny płacz,
C . częstość  pracy  serca  jest  powyżej100/min,  regularny

oddech 35/min,
D.  ciśnienie >60 mmHg.

Literatura:  Wytyczne  resuscytacji  2015.  Polska  Rada  Resuscytacji,  Kraków
2015



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 38N1018
Zadanie 1.
Ryzyku wystąpienia bólu głowy po znieczuleniu zewnątrzoponowym
można zapobiegać poprzez:

A.  ułożenie w pozycji płaskiej na boku,
B . ułożenie  w  pozycji  płaskiej  z  uniesioną  głową  pod  kątem

30 stopni,
C . ułożenie  w  pozycji  półwysokiej  z  głową  odchyloną  na

bok,
D . ułożenie  w  pozycji  półwysokiej  z  uniesioną  głową  pod

kątem 15 stopni.
Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
123, PZWL Warszawa 2006.

Zadanie 2.
Niedożywienie typu marasmus charakteryzuje się:

A .  spadkiem stężenia białek w surowicy, zwłaszcza albumin,
B . zmniejszeniem  masy  ciała  z  zachowaniem  prawidłowych

stężeń białka i albumin w surowicy,
C . obniżeniem  wszystkich  rodzajów  białek  i  tkanki

tłuszczowej  w  wyniku  niedostatku  białek  i  składników
energetycznych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,
s.96, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 3.
D o  powikłań  metabolicznych  żywienia  pozajelitowego  należą
między innymi:

A . niewydolność  oddechowa,  odma  opłucnowa,  zator
powietrzny,

B . mocznica,  zasadowica  mleczanowa,  niewydolność
oddechowa,

C . kwasica mleczanowa, niewydolność oddechowa, niekwasicza
śpiączka hiperglikemiczna,

D . kwasica  mleczanowa,  niewydolność  oddechowa,  odma
opłucnowa.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  (red)  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo, s. 371-372, PZWL Warszawa 2007, 2008, 2010



Zadanie 4.
Niebezpieczeństwo  występowania  zakrzepicy  żył  głębokich  oraz
zatorów  płuc  u  pacjentów  w  podeszłym  wieku  po  operacji
zmniejsza:

A.  podawanie heparyny drobnocząsteczkowej 1 raz dziennie,
B.  wczesne uruchomienie,
C . dokładna  diagnostyka  pacjenta  w  okresie

przedoperacyjnym,
D.  wykonanie zabiegu operacyjnego w trybie planowym.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  II.,  s.1065,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 5.
Czas  przeżycia  chorego  prawidłowo  odżywionego,  głodzonego  po
urazie wielonarządowym wynosi około:

A.  2-3 tygodnie,
B.  4-5 tygodni,
C.  6-7 tygodni,
D.  8-10 tygodni.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I,  s.44,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 6.
Pacjent  zaliczony  do  I I I  grupy  ryzyka  wg  American  Society  o f
Anesthesiologists (ASA) to pacjent:

A . z  lekką  lub  umiarkowaną  chorobą  nieograniczającą  jego
wydolność,

B . z  ciężką  chorobą  ograniczającą  jego  wydolność  i
niezagrażającą jego życiu,

C . z  ciężką  chorobą  ograniczającą  jego  wydolność  i
zagrażającą jego życiu,

D.  operowany ze wskazań nagłych.
Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  (red)  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo, s. 43, PZWL Warszawa 2007, 2008, 2010

Zadanie 7.
Rany  czyste  według  podziału  ran  w  zależności  od  ryzyka
zakażenia, to:

A . rany po cięciu wykonanym w obrębie tkanki zdrowej, bez
otwierania dróg moczowo-płciowych,

B . rany  po  cięciu  wykonanym  w  obrębie  tkanki  zdrowej,  z
otwarciem dróg moczowo-płciowych,

C . rany  urazowe  otwarte,  bez  otwierania  przewodu
pokarmowego,

D . rany  po  cięciu  wykonanym  w  obrębie  tkanki  zdrowej  z
perforacją jelit.

Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.



67, PZWL Warszawa 2006.

Zadanie 8.
Podstawowa przemiana materii (BMR) zmniejsza się u człowieka:

A.  podczas zabiegu operacyjnego,
B.  po urazie,
C.  podczas głodzenia,
D.  podczas aktywności fizycznej.

Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
92, PZWL Warszawa 2006.

Zadanie 9.
Leczenie  żywieniowe  jest  przeciwwskazane  między  innymi  w
przypadku:

A.  urazu wielonarządowego,
B.  rozległych oparzeń,
C.  ostrego zapalenia trzustki,
D.  kwasicy i hipoksji.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I.,  s.45,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 10.
Rana operacyjna niezakażona, goi się:

A .  przez rychłozrost,
B.  przez ziarninowanie,
C.  pod strupem,
D.  przez naskórkowanie.

Literatura: W. Noszczyk (red) Chirurgia, s. 380, PZWL Warszawa 2005.

Zadanie 11.
Jaka  funkcja  NIE  jest  wyłączona  podczas  znieczulenia
rdzeniowego?

A.  analgezja,
B.  świadomość,
C.  odruchy,
D.  napięcie mięśniowe.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I.,  s.89,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 12.
Do następstw niedożywienia w starości NIE zalicza się:

A .  zaburzenia funkcji układu oddechowego,
B.  zwiększenia wydzielania enzymów trawiennych,
C.  zmniejszenia masy ciała,
D.  wydłużenia pobytu w szpitalu.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, s.304, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 13.
Który  z  wymienionych  pierwiastków  bierze  udział  w  syntezie
kolagenu  oraz  dostarcza  t len  do  rany,  a  jego  niedobór  może
upośledzać jej gojenie?

A.  cynk,
B.  żelazo,
C.  potas,
D.  mangan.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.(red.):  Leczenie  ran  przewlekłych,  s.26,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zadanie 14.
I l e pokarmu należy podać jednorazowo do dwunastnicy pacjentowi
żywionemu metodą mikroporcji?

A.  50-100 ml,
B.  200-250 ml,
C.  500 ml w ciągu 2 godzin,
D.  wlew ciągły z szybkością nie większą niż 50 ml/godz.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
99, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 15.
P o  urazie  klatki  piersiowej  mogą  wystąpić  u  pacjenta  objawy
odmy prężnej,  charakteryzującej  s ię  mechanizmem zastawkowym.
Objawem wskazującym na odmę prężną NIE jest:

A .  gwałtownie narastająca duszność, tachykardia,
B . bębenkowy  odgłos  opukowy  po  stronie  zdrowej,

hipertonia,
C . ściszenie lub zniesienie szmerów oddechowych po stronie

chorej,
D.  sinica, tachpnoë (przyśpieszony oddech).

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:  Pielęgniarstwo  ratunkowe,
s.122, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2013

Zadanie 16.
W  szybkiej  ocenie  stanu  świadomości  u  pacjenta  urazowego
pomocna jest skala:

A.  SCORE,
B.  CCS,
C.  AVPU,
D.  APGAR.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:  Pielęgniarstwo  ratunkowe,
s.65, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2013



Zadanie 17.
Uszkodzenie  całkowite  rdzenia  kręgowego  w  odcinku  szyjnym
określa się jako:

A.  niecałkowitą tetraplegię,
B.  całkowitą tetraplegię,
C.  niecałkowitą paraplegię,
D.  całkowitą paraplegię.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:  Pielęgniarstwo  ratunkowe,
s.217, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2013

Zadanie 18.
Jakie stany z  zakresu ostrego brzucha są nadal diagnozowane za
pomocą techniki radiografii?

A.  pęknięcie tętniaka aorty brzusznej, kamica nerkowa,
B.  perforacja przewodu pokarmowego, niedrożność jelit,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  J.  Kulig,  W.  Nowak:  Ostry  brzuch,  s.51,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, 2007.

Zadanie 19.
Przewlekła  niewydolność  tętnicza  charakteryzuje  s ię
następującymi objawami, Z WYJĄTKIEM:

A.  utraty owłosienia na stopach i palcach,
B.  pogrubiałych i stwardniałych paznokci,
C.  skóry bladej, zwłaszcza po uniesieniu kończyny,
D.  bólu, który pojawia się po opuszczeniu kończyny.

Literatura:  Bickley  L.S.:  Kieszonkowy  przewodnik  Batesa  po  badaniu
przedmiotowym i podmiotowym, s. 207, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań
2014.

Zadanie 20.
D o późnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących
rozwijać się powyżej 24 godzin od zabiegu operacyjnego, należą:

A.  krwotok, retencja moczu, nudności i wymioty,
B.  zakażenie rany, zapalenie płuc, retencja moczu,
C . zapalenie  płuc,  rozejście  s ię  brzegów  rany,  choroba

zakrzepowo-zatorowa,
D . zakażenie  rany  operacyjnej,  choroba

zakrzepowo-zatorowa, nudności i wymioty.
Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
121, PZWL Warszawa 2006, tabela VII.2.



Zadanie 21.
W  okresie  okołooperacyjnym  ocena  żywotności  stomii  jest
istotnym  elementem  pielęgnowania  pacjenta,  prawidłowa  stomia
powinna być:

A.  początkowa blada, później czerwona, nie obrzęknięta,
B . czerwona,  okrągła,  jak  „pąk  róży”,  wyraźnie  wystająca

ponad powierzchnię skóry,
C.  różowa, wilgotna, z obrzękniętą błoną śluzową,
D . czerwona,  nie  powinna  wystawać  ponad  powierzchnię

skóry.
Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,
s.341, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 22.
Pielęgniarka  w  czasie  zmiany  opatrunku  odleżyny  zaobserwowała
zajęcie  skóry  właściwej  i  obnażenie  podskórnej  tkanki
tłuszczowej. Według skali Torrance’a, jest to odleżyna stopnia:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  I I I ,
D.  IV .

Literatura  :  Szewczyk  M.,  Jawień  A.  (red)  Leczenie  ran  przewlekłych  .  PZWL
, Warszawa 2012, str. 101 ( tabela )

Zadanie 23.
Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

A . rodzaj  stomii,  i lość  wydzieliny,  wiek,  sprawność
chorego, typ budowy ciała,

B . przyczyny  wyłonienia  stomii,  metoda  operacyjna
wyłonienia stomii, płeć,

C . metoda  operacyjna  wyłonienia  stomii,  czas  jaki  upłynął
od wyłonienia stomii, otyłość I, II, III stopnia,

D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.  (red.):  Leczenie  ran  przewlekłych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 156.

Zadanie 24.
Klasyczna  triada  Charcota  występująca  rzadko  w  kamicy
przewodowej  dróg  żółciowych  charakteryzuje  s ię  następującymi
objawami:

A . tachykardią,  bólem  kolkowym,  prawidłową  temperaturą
ciała,

B.  bólem, żółtaczką, gorączką,
C.  bradykardią, gorączką, tachypnoë,
D.  żółtaczką, tachykardią, zaburzeniami świadomości.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  II,  s.826,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.



Zadanie 25.
W przypadku trudności wykonania endoskopii krwawienie z żylaków
przełyku hamuje się:

A .  wykonaniem skleroterapii (ostrzykiwanie żylaków),
B . założeniem gumowych podwiązek u podstawy żylaka (żylak

ulega martwicy i odpada),
C.  założeniem sondy Sengstakena-Blakemore'a,
D.  wykonaniem elektrokoagulacji.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,
s.234, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 26.
Jakie grupy leków mogą powodować wystąpienie ostrego zapalenia
trzustki?

A.  rozkurczowe, antybiotyki, witaminy,
B.  sympatykolityki, inhibitory angiotensyny,
C.  aksjolityczne, hipotensyjne, antykoncepcyjne,
D.  przeciwzapalne, immunosupresyjne, diuretyki, sterydy.

Literatura: Kowalewska M.: Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki.
[w:]  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 362.

Zadanie 27.
Jaka  pozycja  unieruchomienia  pacjenta  najbardziej  naraża  go  na
powstanie odleżyn?

A.  leżąca na plecach płasko,
B.  półwysoka,
C.  siedząca,
D . leżąca z kończynami dolnymi uniesionymi o 20-30 stopni

do góry.
Literatura:  Szewczyk  M.(koordynator  zaleceń):  Zalecenia  profilaktyki  i
leczenia odleżyn. Leczenie Ran 2010; 7 (3-4): s.88

Zadanie 28.
U  pacjentki  po  mastektomii  z  limfadenektomią należy pamiętać o
zapewnieniu  dobrego  odpływu  limfy  bezpośrednio  po  zabiegu.  W
tym celu należy ułożyć kończynę:

A.  po stronie operowanej wysoko na klinie,
B.  po stronie przeciwnej niż zabieg na klinie,
C . p o  stronie  operowanej  poniżej  poziomu  klatki

piersiowej,
D.  płasko na materacu.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa str.502



Zadanie 29.
Objawem  skórnym  w  postaci  krwotocznej  ostrego  zapalenia
trzustki jest m.in. objaw Loeflera, który polega na:

A . zasinieniu  i  marmurkowym  wyglądzie  skóry  w  okolicy
pępka,

B.  zmianach niebieskich w okolicy lędźwiowej,
C.  rumieniu na policzkach w kształcie skrzydeł motyla,
D . rumieniu  w  okolicy  lędźwiowej  w  kształcie  skrzydeł

motyla.
Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
255, PZWL Warszawa 2006.

Zadanie 30.
Który z wymienionych celów NIE jest celem premedykacji?

A.  zmniejszenie niepokoju i lęku chorego,
B.  zmniejszenie liczby bakterii w miejscu nacięcia skóry,
C . uzyskanie  amnezji,  nasilenie  działania  środków

anestetycznych,
D . nasilenie  hipnotycznego  działania  środków

anestetycznych oraz ułatwienie wprowadzenia indukcji do
znieczulenia.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I,  s.104,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 31.
N a  podstawie  klasyfikacji  kolorowej,  jaki  kolor  przyzna
pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem?

A.  czarny,
B.  czerwony,
C.  żółty,
D.  różowy.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.  (red)  Leczenie  ran  przewlekłych  .  PZWL  ,
Warszawa 2012, str. 105

Zadanie 32.
U  pacjenta  w  I  dobie  po  zabiegu  strumectomii  wystąpiło
mrowienie i drętwienie wokół ust, palców rąk i nóg. Objawy mogą
świadczyć o wystąpieniu:

A.  zespołu Cushinga,
B.  przełomu tyreotksycznego,
C.  tężyczki,
D.  zespołu Cona.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa str.520



Zadanie 33.
Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

A.  zwiększona ilość hormonów tarczycowych,
B.  zmniejszona ilość hormonów tarczycowych,
C.  prawidłowa ilość hormonów tarczycowych,
D.  prawidłowe stężenie TSH i progesteronu.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I,  s.435,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 34.
Przedoperacyjne działania opiekuńczo-terapeutyczne obejmują:

A . przygotowanie  pola  operacyjnego  (przygotowanie  skóry  –
toaleta, depilacja, dezynfekcja),

B . wykonywanie  ćwiczeń  oddechowych  i
ogólnousprawniających,

C . pomiary podstawowych parametrów życiowych, masy ciała,
wzrostu,

D . wyposażenie  chorego  w  wiedzę  dotyczącą  właściwych
zachowań w okresie pooperacyjnym.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R  (red.):  Pielęgniarstwo  w  chirurgii,
s.17, Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa 2006

Zadanie 35.
Skąpomocz  (oliguria)  charakteryzuje  s ię  objętością  oddawanego
moczu w ilości:

A .  <100 ml/d,
B.  >800 ml/d,
C.  <50 ml/d,
D.  <500 ml/d.

Literatura:  Kryst  P.:  Diagnostyka  w  urologii  [w:]  Szmidt  J.,  Kużdżał
J.(red.):  Podstawy  chirurgii.  Tom  II,  s  298.  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2010.

Zadanie 36.
D o objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się
między innymi:

A.  gorączkę, dreszcze,
B.  zaczerwienienie brzegów rany,
C.  świąd rany,
D.  opatrunek przesiąknięty treścią krwistą.

Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
66, PZWL Warszawa 2006.



Zadanie 37.
Do objawów przełomu tyreotoksycznego należą:

A . wysoka  gorączka,  znaczne  przyśpieszenie  czynności
serca,  niepokój  pobudzenie,  później  apatia,  wymioty,
biegunka,

B . wysoka  temperatura,  zwolnienie  czynności  serca,  apatia,
wymioty, biegunka,

C . spadek temperatury do 35°C, zwolnienie czynności serca,
apatia, wymioty, biegunka,

D . znaczne  przyśpieszenie  czynności  serca,  niepokój,
pobudzenie, później apatia, wymioty, biegunka.

Literatura:  Fibak  J.(red)  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów,  PZWL,
Warszawa2006, str.182

Zadanie 38.
U  pacjenta  po  wykonaniu  zespolenia  omijającego  pionizację  i
spacerowanie rozpoczyna się w:

A.  0 dobie,
B.  I-II dobie,
C.  III- IV dobie,
D.  VII dobie.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa str.422

Zadanie 39.
Koncepcja  TIME  stosowana  w  leczeniu  ran  o  różnej  etiologii,
polega na:

A . T-kontroli  i  ograniczaniu  obciążenia  bakteryjnego,
I-usuwaniu  martwej  tkanki  rozpływowej,  M-ograniczeniu
uszkodzenia  skóry  wokół  rany,  E-minimalizacji  wysięku,
zapachu,

B . T-minimalizacji  wysięku,  zapachu,  I-usuwaniu  martwej
tkanki  rozpływowej,  M-ograniczeniu  uszkodzenia  skóry
wokół rany, E-minimalizacji wysięku, zapachu,

C . T-usuwaniu  martwej  tkanki  rozpływowej,  I-kontroli  i
ograniczaniu  obciążenia  bakteryjnego,  M-minimalizacji
wysięku,  zapachu,  E-ograniczeniu  uszkodzenia  skóry
wokół rany,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.  (red.):  Leczenie  ran  przewlekłych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 165.



Zadanie 40.
Podstawą  przygotowania  chorego  do  samodzielnego  i  aktywnego
życia  jest  edukacja  a  je j  obszary  działań  w  chirurgii,  to
między innymi:

A.  toaleta rany pooperacyjnej, zasady przyjmowania leków,
B . leczenie  dietetyczne  (szczególnie  chorzy  odżywiani

przez  gastrostomię  czy  jejunostomię),  zapobieganie
biegunkom i zaparciom,

C . regularne  ćwiczenia  oddechowe,  efektywny  kaszel  i
odkrztuszanie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R  (red.):  Pielęgniarstwo  w  chirurgii,
s.25, Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa 2006

Zadanie 41.
Rany  operacyjne  w  wykonanych  jałowo  operacjach,  połączone  z
otwarciem trzewi, np. żołądka, uznaje się za rany:

A.  czyste,
B.  skażone,
C.  brudne,
D.  czyste skażone.

Literatura:  Fibak  J.(red)  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów,  PZWL,
Warszawa2006, str.94

Zadanie 42.
Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

A .  żywo bolesne uwypuklenie,
B.  silne bóle brzucha nadchodzące falowo,
C.  skóra w miejscu uwięźnięcia może ulec zaczerwienieniu,
D.  przepuklina jest twarda, nieodprowadzalna.

Literatura:  Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,
s.349, PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 43.
Charakterystyczny objaw występujący u pacjenta z zaawansowanym
rakiem przełyku to:

A.  chrypka,
B.  niedokrwistość,
C.  ślinotok,
D.  trudność w połykaniu pokarmu.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa str. 390



Zadanie 44.
Objawami  sugerującymi  oparzenie  dróg  oddechowych,  są  między
innymi:

A.  oparzenie nosa, zasinienie ust, powiększenie języka,
B . zaburzenia  przytomności,  oparzenia  okolicy  twarzy,

zaburzenia  połykania,  chrypka bądź  stridor,  zabrudzenia
w okolicy nosa,

C . zabrudzenia  i  zwęglenia  okolicy  twarzy,  ból  i  rumień
twarzy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Kowalewska  M.:  Opieka  nad  chorym  z  chorobą  oparzeniową.  [w:]
Walewska  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 293.

Zadanie 45.
U chorego z założonym na kończynę dolną opatrunkiem gipsowym,
konieczna  jest  systematyczna  kontrola  obwodowej  części
kończyny.  Stwierdzenie  obrzęku  palców,  bladości,  zasinienia
skóry,  oziębienia  i  dolegliwości  bólowych  przy  próbie  ruchów
biernych, może świadczyć o:

A.  zaburzeniach gojenia się złamania, rozmiękaniu kości,
B . zaburzeniach  unerwienia  kończyny  w  wyniku  doznanego

urazu,
C . zaburzeniach ukrwienia tkanek w wyniku okrężnego ucisku

gipsu,
D . dużym prawdopodobieństwie odparzeń i zmian grzybiczych

pod  opatrunkiem  gipsowym  na  skutek  niedostatecznej
higieny.

Literatura:  J.  Szmidt,  J.  Kużdżał  (red.)  Podstawy  chirurgii.  Tom  I.
Medycyna  Praktyczna,  Kraków  2010:  s.  592,  E.  Walewska  (red.)  Podstawy
pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2012: s. 252 i 258

Zadanie 46.
Pierwszym  etapem  leczenia  zachowawczego  złamania  kości  jest
repozycja, czyli odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów:

A.  sposobem zamkniętym,
B.  sposobem otwartym,
C.  przez wyciąg szkieletowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Walewska  E.  (  red):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
PZWL, Warszawa 2012, str.248



Zadanie 47.
W  ciągu jakiego czasu zazwyczaj  ustępują objawy niepowikłanego
wstrząśnienia mózgu?

A.  5-10 godzin,
B.  1-3 dni,
C.  5 dni,
D.  6-7 dni.

Literatura:  Bączyk  G.,  Kapała  W.  :  Podstawy  kliniczne  oraz  pielęgnowanie
chorych  w  okresie  przed-  i  pooperacyjnym  w  chirurgii  ogólnej,  ortopedii  i
traumatologii. UM, Poznań 2012, str. 198

Zadanie 48.
D o  klinicznych  czynników  wpływających  na  proces  gojenia  się
kości, zalicza się między innymi:

A.  rodzaj i charakter uszkodzenia,
B.  wiek i stan ogólny chorego,
C.  rodzaj wdrożonego leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  J.  Szmidt,  J.  Kużdżał  (red.)  Podstawy  chirurgii.  Tom  I.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: s. 589

Zadanie 49.
D o działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w
układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia
urazów narządu ruchu, NIE należy:

A.  ocena diurezy i obserwacja cech makroskopowych moczu,
B . zalecenie  diety  i  suplementów  sprzyjających  utrzymaniu

kwaśnego odczynu moczu,
C . zachęcanie  chorego  do  jak  najdłuższego  utrzymywania

moczu w pęcherzu moczowym,
D . zachęcanie  do  zwiększenia  i lości  przyjmowanych  przez

chorego  płynów  do  ok.  3  l/dobę  (przy  braku
przeciwwskazań).

Literatura:  E.  Walewska  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
PZWL, Warszawa 2012: s. 273

Zadanie 50.
Skalą  punktową  odnoszącą  się  do  trzech  objawów,  t j .  stopnia
orientacji  w  sytuacji  i  jakości  odpowiedzi  na  pytanie,
otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz
rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, jest skala:

A.  HTI (Hospital Trauma Index),
B.  AIS (Abbreviated Injury Scale),
C.  ISS (Injury Severuty Score),
D.  GCS (Glasgow Coma Scale).

Literatura:  J.  Szmidt,  J.  Kużdżał  (red.)  Podstawy  chirurgii.  Tom  I.
Medycyna  Praktyczna,  Kraków  2010:  s.  508,  E.  Walewska  (red.)  Podstawy



pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2012: s. 220-221

Zadanie 51.
W  edukacji chorego po implantacji endoprotezy stawu biodrowego
należy  zwrócić  uwagę  na  zapobieganie  zwichnięciu  endoprotezy
podczas wykonywania codziennych czynności. W tej kwestii chory
powinien:

A.  wykonywać obroty na kończynie operowanej,
B.  jak najczęściej siadać ze skrzyżowanymi nogami,
C . wykonywać  większe  przywodzenie  i  pogłębione  ruchy

rotacyjne na zewnątrz,
D . unikać głębokiego siadu i  silnych ruchów rotacyjnych do

wewnątrz i na zewnątrz.
Literatura:  E.  Walewska  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
PZWL, Warszawa 2012: s. 269

Zadanie 52.
Ważnym  rozwiązaniem  w  planowaniu  opieki  nad  chorym
unieruchomionym z powodu dysfunkcji narządu ruchu (gips, wyciąg
szkieletowy)  jest  zapewnienie  pacjentowi  łóżka  ortopedycznego
wyposażonego  w  ramę  bałkańską  i  trapez,  a  także  drabinki
przyłóżkowe, gdyż:

A . umożliwia  to  przemieszczanie  s ię  chorego  w  łóżku,
ułatwia zmianę pozycji,

B . zwiększa  samodzielność  chorego  w  zaspokajaniu  potrzeb
biologicznych,

C . obniża  ryzyko  powikłań,  które  stanowią  następstwo
długotrwałego unieruchomienia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  E.  Walewska  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
PZWL, Warszawa 2012: s. 258-259 i 263

Zadanie 53.
Leczenie chorego z niepowikłanym złamaniem żeber polega na:

A . terapii  przeciwbólowej  (NLPZ,  blokady  nerwów
międzyżebrowych)  i  intensywnej  rehabilitacji
oddechowej,

B.  leczeniu bólu i stosowaniu leków przeciwkaszlowych,
C . założeniu opatrunku unieruchamiającego klatkę piersiową

po wcześniejszej blokadzie nerwów międzyżebrowych,
D.  tlenoterapii w warunkach szpitalnych.

Literatura:  W.  Noszczyk  (red.)  Chirurgia.  PZWL,  Warszawa  2009:  s.  301  J.
Szmidt,  J.  Kużdżał  (red.)  Podstawy  chirurgii.  Tom  II.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2010: s. 195



Zadanie 54.
U  pacjenta  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  pielęgniarka
zaobserwowała  zwolnienie  oddechu,  co  może  być  pierwszym
sygnałem:

A.  uszkodzenia pnia mózgu,
B.  wstrząsu,
C.  wzrostu temperatury,
D.  ucisku pnia mózgu.

Literatura:  Bączyk  G.,  Kapała  W.  :  Podstawy  kliniczne  oraz  pielęgnowanie
chorych  w  okresie  przed-  i  pooperacyjnym  w  chirurgii  ogólnej,  ortopedii  i
traumatologii. UM, Poznań 2012, str. 201

Zadanie 55.
Pielęgniarka  w  celu  przeciwdziałania  obrzękowi  mózgu,  ułoży
pacjenta z urazem czaszkowo- mózgowym w pozycji:

A .  wysokiej,
B.  płaskiej,
C.  z głową uniesioną pod kątem 60 stopni,
D.  płaskiej z głową pod kątem 30 stopni.

Literatura:  Walewska  E.  (  red).  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  ,
PZWL, Warszawa 2012, str.224

Zadanie 56.
U  pacjenta  z  tamponadą  serca  po  urazie  klatki  piersiowej
obserwuje się między innymi:

A.  spadek ciśnienia tętniczego,
B.  znaczne wypełnienie żył szyjnych,
C.  wstrząs,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  E.  Walewska  (  red).  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  ,
PZWL, Warszawa 2012, str.236

Zadanie 57.
W  zespole  Sudecka  okres  dystrofii  cechuje  przewlekły  skurcz
naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

A.  6 tygodni do 4 miesięcy,
B.  3 tygodni do 8 tygodni,
C.  6 miesięcy do 12 miesięcy,
D.  5 miesięcy do 8 miesięcy.

Literatura:  Gaździk  T.  :  Ortopedia  i  traumatologia  ,  t.1  PZWL,  Warszawa
2008 wyd III. str.143



Zadanie 58.
Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

A.  prężna,
B.  zamknięta,
C.  podskórna,
D.  otwarta.

Literatura:  Walewska  E.(  red):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  ,
PZWL, Warszawa 2012, str.235

Zadanie 59.
Przy  obrażeniach  czaszkowo-  mózgowych  płynotok  nosowy
charakterystyczny jest dla złamania dołu:

A.  przedniego czaszki,
B.  tylnego czaszki,
C.  środkowego czaszki,
D.  boczno-tylnego czaszki.

Literatura:  Bączyk  G.,  Kapała  W.  :  Podstawy  kliniczne  oraz  pielęgnowanie
chorych  w  okresie  przed-  i  pooperacyjnym  w  chirurgii  ogólnej,  ortopedii  i
traumatologii. UM, Poznań 2012, str. 198

Zadanie 60.
U  chorego  po  urazie  głowy  występują  charakterystyczne  krwiaki
okularowe. W zwązku z powyższym uraz dotyczył:

A .  złamania podstawy czaszki (przedniego dołu czaszki),
B.  złamania podstawy czaszki (tylnego dołu czaszki),
C.  złamania sklepienia czaszki,
D.  wstrząśnienia mózgu.

Literatura:  E.  Walewska  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
PZWL, Warszawa 2012: s. 234 i 245

Zadanie 61.
W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka
obserwuje  i  ocenia  między  innymi  źrenice  pacjenta.  Nierówność
źrenic nazywa się:

A .  akinezją,
B.  anizokorią,
C.  akatyzją,
D.  alalią.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s.7 Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006



Zadanie 62.
D o  zadań  pielęgniarki  po  operacji  tętniaka  mózgu  należy  między
innymi ochrona przed czynnikami powodującymi wzrost  ciśnienia
śródczaszkowego. Są to niżej wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

A.  dbałości o regularne wypróżnianie,
B.  ułożenia pacjenta w pozycji płaskiej,
C.  zwalczania kaszlu,
D.  zapewnienia spokoju.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s. 48 Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006

Zadanie 63.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym
m a  na  celu  wspieranie  działań  stabilizujących  stan  chorego  po
krwotoku  i  zapobieżenie  powikłaniom.  Aby  nie  dopuścić  do
wystąpienia ponownego krwawienia, należy:

A . bezwzględnie  przestrzegać  reżimu  łóżkowego  aż  do
momentu operacyjnego zaopatrzenia tętniaka,

B . stopniowo uruchamiać chorego, z zastosowaniem przerw na
odpoczynek  co  2-3  godziny,  chory  może  wykonać  mały
wysiłek,

C . w  pierwszych  2  dobach  przestrzegać  ułożenia  pacjenta
płasko,  a  następnie  stopniowo  pionizować  pacjenta
pamiętając o przerwach 2-3 godzinnych na odpoczynek,

D . bezwzględnie  przestrzegać  prawidłowego  ułożenia
pacjenta  (ułożenie  w  pozycji  przeciwwstrząsowej),  z
zaleceniem umiarkowanego wysiłku.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s.46 Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006.

Zadanie 64.
Objawem klinicznym guza wewnątrzczaszkowego umiejscowionego w
płacie ciemieniowym, jest:

A .  afazja odbiorcza,
B.  astereognozja,
C.  niedowidzenie połowicze jednoimienne,
D.  zanik inicjatywy.

Literatura:  Lindsay  K.  W.,  Bone  I.  (wyd.  I  polskie,  red.  W.  Kozubski):
Neurologia  i  neurochirurgia,  s.  309,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2006.



Zadanie 65.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  zapobiega  zakażeniom  dróg
moczowych u pacjentów z guzem kanału kręgowego?

A.  wzbogacenie diety o produkty z dużą ilością witaminy C,
B . naciskanie  podbrzusza  w  okolicy  pęcherza  (zabieg

Credego),
C.  dbanie o higienę cewnika,
D . utrzymywanie  zbiornika  z  moczem  poniżej  poziomu

pęcherza moczowego.
Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.  (red.):  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego, s. 194, Wydawnictwo Continuo,
2012

Zadanie 66.
Pielęgniarka  opiekująca  się  pacjentem  po  operacji  guza  mózgu
systematycznie kontroluje i dokumentuje w karcie obserwacji:

A . ciśnienie  tętnicze  krwi,  tętno,  l iczbę  oddechów,
opatrunek,

B . ciśnienie  tętnicze  krwi,  tętno,  l iczbę  oddechów,  drenaż
z rany, opatrunek,

C . stan  świadomości,  drenaż  z  rany  pooperacyjnej,
ciśnienie tętnicze krwi, tętno, liczbę oddechów,

D . ciśnienie  tętnicze  krwi,  tętno,  l iczbę  oddechów,  stan
świadomości, szerokość źrenic.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s.21. Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006.

Zadanie 67.
Lekiem zapobiegającym skurczowi naczyniowemu jest Nimodypina.
Zgodnie z zaleceniem producenta lek ten powinien być podawany:

A.  w ciemnej strzykawce do wkłucia podobojczykowego,
B.  w bursztynowej strzykawce do wkłucia obwodowego,
C . w  przeźroczystej  strzykawce  do  wkłucia

podobojczykowego,
D.  w przeźroczystej strzykawce do wkłucia obwodowego,

Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.  (red.):  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego,  s.  206 Wydawnictwo Continuo,
2012.



Zadanie 68.
Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w
okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

A . pomiar  diurezy  godzinowej,  makroskopową  ocenę  moczu,
monitorowanie stężenia mocznika i kreatyniny,

B . kontrolę  dobowej  zbiórki  moczu,  badanie  ogólne  moczu  i
morfologię,

C . obserwację  w  kierunku występowania  objawów zakażenia
układu moczowego, posiewy moczu,

D . dobowy  pomiar  i lości  wydalanego  moczu,  monitorowanie
tętna,  ciśnienia  tętniczego  krwi,  temperatury,  kontrolę
elektrolitów.

Literatura:  D.  Kaszuba,  A.  Nowicka  (red.)  Pielęgniarstwo  kardiologiczne.
PZWL, Warszawa 2011: s. 255

Zadanie 69.
Pacjentowi  z  żylakami  kończyn  dolnych  w  celu  zapobiegania
zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

A . uniesienie  kończyn  dolnych  w  nocy  o  15-20  stopni
powyżej poziomu serca, noszenie pończoch uciskowych,

B.  częste gorące kąpiele,
C.  noszenie obuwia na wysokim obcasie,
D.  siedzący tryby życia.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2012, str.328-329

Zadanie 70.
Zespół  trzech  czynników  uznawanych  za  przyczyny  zakrzepicy
żylnej  (zaburzenia  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany  naczynia,
zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

A.  triady Cushinga,
B.  triady Becka,
C.  triady Virchowa,
D.  triady Charcota.

Literatura:  J.  Szmidt,  J.  Kużdżał  (red.)  Podstawy  chirurgii.  Tom  I.
Medycyna  Praktyczna,  Kraków  2010:  s.  1335;  M.  Szewczyk,  A.  Jawień  (red.)
Pielęgniarstwo  angiologiczne.  Termedia,  Poznań  2010:  s.  126;  T.  Pasierski,
Z .  Gaciong,  A.  Torbicki,  J.  Szmidt  (red.)  Angiologia.  PZWL,  Warszawa  2004:
s. 66

Zadanie 71.
Sternotomia jest to:

A .  zabieg chirurgiczny przecięcia zwieracza,
B.  zwiększone ciśnienie w lewym przedsionku serca,
C.  chirurgiczne rozcięcie mostka,
D.  zespolenie mostka po operacji kardiochirurgicznej.

Literatura:  D.  Kaszuba,  A.  Nowicka  (red.)  Pielęgniarstwo  kardiologiczne.



PZWL, Warszawa 2011: s. 253

Zadanie 72.
Pacjent  zgłasza  ból  kończyny  dolnej  występujący  przy  chodzeniu
a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

A.  chromanie przestankowe,
B.  bóle spoczynkowe,
C.  ból z przemęczenia,
D.  stopa cukrzycowa.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa str.303

Zadanie 73.
Zapobieganie powstaniu zespołu stopy cukrzycowej polega między
innymi na:

A . utrzymaniu komfortu cieplnego kończyn dolnych, badaniu
tętna na stopach, zarzuceniu palenia papierosów,

B . codziennej  pielęgnacji  stóp,  odbarczaniu  miejsc
patogennego  ucisku,  zwiększeniu  si ły  i  sprawności  stóp
przez ćwiczenia,

C . częstych  kąpielach  kończyn  w  ciepłej  wodzie,  masażu
stóp, przyjmowaniu małych dawek alkoholu,

D . stosowaniu  diety  niskocholesterolowej,  przebywaniu  w
chłodnych  pomieszczeniach,  noszeniu  obuwia
nieprzepuszczającego powietrza.

Literatura:  Noszczyk  W.:  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.  Wyd.  PZWL,
Warszawa 1998, s. 514.

Zadanie 74.
W  codziennej  praktyce  klinicznej  do  klasyfikowania  zmian
obserwowanych na stopie niedokrwiennej wykorzystywana jest:

A .  skala Capryniego,
B.  skala Fontaine'a,
C.  skala Wagnera,
D.  skala Glasgow.

Literatura:  Noszczyk  W.:  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.  Wyd.  PZWL,
Warszawa 1998, s. 515.

Zadanie 75.
Owrzodzenia  powstałe  na  stronie  podeszwowej,  w  miejscach  o
zwiększonym nacisku i  ciśnieniu wewnętrznym stopy,  np.  okolice
uwypuklonych  głów  kości  śródstopia,  palce,  pięta  a  rana  ma
regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

A.  zespole stopy cukrzycowej niedokrwiennej,
B.  zespole stopy cukrzycowej neuropatycznej,
C.  chorobie Raynauda,
D.  chorobie Buergera.



Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.(red.)  Leczenie  ran  przewlekłych  .  PZWL
,Warszawa 2012 str. 85

Zadanie 76.
Obserwowane  u  chorego  po  angiografii  objawy,  takie  jak:
zaczerwienienie  skóry,  świąd,  pokrzywka,  nudności,  wymioty,
tachykardia, wskazują na:

A.  obecność powikłań zakrzepowo-zatorowych,
B.  niepożądaną reakcję ogólną na podany środek cieniujący,
C . zbyt  si lny  ucisk  opatrunku  założonego  w  miejscu

nakłucia tętnicy,
D . prawidłowy  stan  chorego,  a  objawy  stanowią  o

przemijającej  reakcji  stresowej  chorego  na  wykonane
badanie.

Literatura:  M.  Szewczyk,  A.  Jawień  (red.)  Pielęgniarstwo  angiologiczne.
Termedia,  Poznań  2010:  s.  94-95  T.  Pasierski,  Z.  Gaciong,  A.  Torbicki,  J.
Szmidt (red.) Angiologia. PZWL, Warszawa 2004: s. 117

Zadanie 77.
Podstawowym  badaniem  obrazowym  w  przewlekłej  niewydolności
żylnej jest:

A .  flebografia,
B.  Duplex Scan,
C.  RTG,
D.  RTG z kontrastem,

Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.(red.)  Leczenie  ran  przewlekłych  .  PZWL
,Warszawa 2012 str. 43

Zadanie 78.
Napadowe  niedokrwienie  palców  rąk  występujące  częściej  u
młodych,  znerwicowanych  kobiet  z  dużą  wrażliwością  dłoni  na
zimno nosi nazwę:

A.  fenomenu Raynauda,
B.  choroby Takayashu,
C.  choroby Buergera,
D.  choroby Dupuytrena.

Literatura: Noszczyk W.(red), Chirurgia t.2, PZWL , Warszawa, str. 582



Zadanie 79.
Wskaźnik kostka-ramię, to:

A . stosunek  wartości  tętna  mierzonego  na  tętnicach
podudzia  w  okolicy  kostki  (tętnicy  piszczelowej  tylnej
lub  grzbietowej  stopy)  do  tętna  mierzonego  na  tętnicy
ramiennej,

B . stosunek  ciśnienia  skurczowego  w  tętnicach  podudzia  w
okolicy  kostki  (tętnicy  piszczelowej  tylnej  lub
grzbietowej  stopy)  do  ciśnienia  mierzonego  na  tętnicy
ramiennej,

C . stosunek  ciśnienia  skurczowego  w  tętnicy  ramiennej  do
ciśnienia  mierzonego  na  tętnicach  podudzia  w  okolicy
kostki  (tętnicy  piszczelowej  tylnej  lub  grzbietowej
stopy),

D . stosunek ciśnienia panującego w żyłach podkolanowych do
ciśnienia w żyle odłokciowej.

Literatura:  A.  Jawień,  M.  Szewczyk  (red.)  Kliniczne  i  pielęgnacyjne  aspekty
opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym. Poznań 2008: s. 90 M. Szewczyk, A.
Jawień (red.) Leczenie ran przewlekłych. PZWL, Warszawa 2012: s. 43

Zadanie 80.
Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako
metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są
między innymi:

A . nasilona miażdżyca aorty,  miażdżyca naczyń biodrowych,
niedokrwienie kończyny,

B . ostra  niewydolność  pokardiotomijna,  ostre  zapalenie
mięśnia sercowego, dławica piersiowa pozawałowa,

C . niedomykalność  zastawki  aorty,  tętniak  rozwarstwiający
aorty, hemoliza,

D . tętniak  aorty  zstępującej,  tętniak  aorty  brzusznej,
zakażenia miejscowe.

Literatura:  Kaszuba  D.,  Nowicka  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  kardiologiczne
podręcznik dla studentów medycznych. Wyd. PZWL, Warszawa 2011, s. 256-257.

Zadanie 81.
Czasowe  zatrzymanie  czynności  serca  w  rozkurczu  za  pomocą
środków  farmakologicznych  najczęściej  uzyskuje  s ię  podając  do
tętnic wieńcowych roztwór potasu schłodzony do temperatury:

A.  10° C,
B.  15° C,
C.  4° C,
D.  0° C.

Literatura: Noszczyk W.: Chirurgia repetytorium. Wyd. PZWL, Warszawa 2012,
s. 511.



Zadanie 82.
U  pacjenta  z  ostrym  zespołem  wieńcowym  podczas  koronografii
może  dojść  do  powikłania  związanego  z  podaniem  kontrastu,
którym jest:

A .  reakcja alergiczna,
B.  nefropatia kontrastowa,
C.  krwawienie z miejsca wkłucia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Kaszuba  D.,  Nowicka  A.,:  Pielęgniarstwo  kardiologiczne  .PZWL,
Warszawa 2011, str.119

Zadanie 83.
W  odniesieniu  do  stosowania  opatrunków  nowej  generacji,
pielęgniarka  powinna  znać  właściwości  opatrunków  oraz  zasady
doboru  opatrunku  w  zależności  od  cech  rany/owrzodzenia,
ponieważ:

A . wpływa to na dużą skuteczność stosowanych opatrunków w
leczeniu ran,

B . jednym z przeciwwskazań do stosowania opatrunków nowej
generacji są zaburzenia czucia,

C . opatrunki,  które  w  swoim  składzie  posiadają  substancje
poprawiające  ukrwienie  i  odżywienie  rany,  powinny  być
stosowane głównie w ranach o etiologii niedokrwiennej,

D . opatrunki  gazowe  stanowią  alternatywę  do  stosowania
opatrunków interaktywnych tylko w fazie proliferacji.

Literatura:  A.  Jawień,  M.  Szewczyk  (red.)  Kliniczne  i  pielęgnacyjne  aspekty
opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym. Poznań 2008: s. 123

Zadanie 84.
Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

A.  tętniak rzekomy, przetoka tętniczo - żylna,
B.  uszkodzenie ściany tętnicy,
C.  krwotok z miejsca wkłucia,
D.  reakcja alergiczna na kontrast.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2012, str.307

Zadanie 85.
Artropatia  Charcota  jest  przyczyną  znacznych  deformacji  stopy.
W  ostrej  fazie  charakteryzuje  s ię  triadą  objawów,  którymi  są
między innymi:

A.  obrzęk, zaczerwienienie, oziębienie stopy,
B.  obrzęk, zaczerwienienie, wzrost ucieplenia stopy,
C.  zasinienie, oziębienie stopy, obrzęk,
D.  zasinienie, mrowienie, oziębienie stopy.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.(red.)  Leczenie  ran  przewlekłych  .  PZWL
,Warszawa 2012 str. 81



Zadanie 86.
Pacjent  po  zabiegu  kardiochirurgicznym  powinien  stosować  pas
stabilizujący  mostek  w  celu  zabezpieczenia  przed  rozejściem  się
szwów przez okres około:

A.  4 tygodni,
B.  6 tygodni,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Literatura:  Kaszuba  D.,  Nowicka  A.,:  Pielęgniarstwo  kardiologiczne  .PZWL,
Warszawa 2011, str.260

Zadanie 87.
W  przypadku  zapalenia  żył  powierzchownych  metodą  leczenia
miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

A.  okładów wysychających z Altacetu,
B.  kompresów rozgrzewających,
C.  delikatne wcieranie maści z heparyną,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Noszczyk  W.,  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych  .  PZWL,
Warszawa2007, str. 368-369

Zadanie 88.
Przed badaniem cystoskopii pacjent powinien:

A.  wypić 2 litry wody,
B.  opróżnić pęcherz moczowy,
C.  przyjąć tabletki moczopędne,
D.  mieć pełen pęcherz moczowy.

Literatura:  Jurkowska  G.  Łagoda  K.  ,  Pielęgniarstwo  internistyczne  ,PZWL,
Warszawa 2015, str. 302

Zadanie 89.
Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

A.  szczawianu wapnia,
B.  fosforanu magnezowo-amonowego,
C.  kwasu moczowego,
D.  cystyny.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006, str.198

Zadanie 90.
Wymiana cewnika Foleya u pacjenta powinna odbywać się co:

A.  3-4 dni,
B.  7-14 dni,
C.  10-14 dni,
D.  15-20 dni.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,



Warszawa 2006, str.272

Zadanie 91.
U  pacjenta  skarżącego  się  na  dolegliwości  ze  strony  układu
moczowego, sprawdzamy objaw:

A.  Blumberga,
B.  Goldflama,
C.  Prechna,
D.  Chvostka.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006, str.25

Zadanie 92.
Pielęgniarka  u  pacjenta  z  cewnikiem ma pobrać  mocz  na  posiew.
Prawidłowym jej działaniem będzie:

A .  usunięcie starego cewnika i założenie nowego,
B . umieszczenie w jałowym pojemniku końcówki cewnika po

odłączeniu od worka,
C . odkażenie  zewnętrznej  powierzchni  cewnika,  wkłucie  s ię

jałową  igłą  do  jego  światła  i  aspirowanie  moczu  do
jałowej strzykawki,

D . p o zdezynfekowaniu końcówki spustowej pobranie moczu z
worka.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006, str.274

Zadanie 93.
U  pacjenta  z  rakiem pęcherza  moczowego  podstawowym objawem
jest:

A .  krwinkomocz,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  nietrzymanie moczu,
D.  pieczenie przy oddawaniu moczu.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006, str.146

Zadanie 94.
Stentowanie moczowodu u pacjentów z kamicą nerkową wykonuje się
najczęściej za pomocą cewnika:

A.  podwójnie zagiętego JJ,
B.  Foley’a,
C.  Tiemanna,
D.  Nelatona.

Literatura:  Bres-  Niewada  E.,  Judycki  J.:  Kamica  moczowa  [w:]  Szmidt  J.,
Kużdżał  J.(red.):  Podstawy  chirurgii.  Tom  II,  s  350.  Wydawnictwo  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2010.



Zadanie 95.
Hiperoksaluria to nadmierne wydalanie:

A.  wapnia z moczem,
B.  szczawianów,
C.  kwasu moczowego,
D.  moczu.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006,str. 196

Zadanie 96.
Jakim skrótem określa się ultrasonografię przezodbytniczą?

A.  TURP,
B.  TRUS,
C.  TENS,
D.  ESWL.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006,str. 217

Zadanie 97.
Cewnik  ze  ściętą  otwartą  końcówką  w  kształcie  f letu  z  dwoma
bocznymi  otworami  stosowany  jest  w  przypadku  krwawień  z
pęcherza moczowego. Jest to cewnik:

A.  Pezera,
B.  Couvelaire’a,
C.  Malecota,
D.  Nelatona.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006, str.254

Zadanie 98.
Przy kamicy moczanowej zaleca się, aby pacjent spożywał:

A . warzywa  i  owoce  (cytryny,  ziemniaki),  miód,  ser
twarogowy chudy, wodę mineralną,

B.  baraninę, wieprzowinę, grzyby, rośliny strączkowe,
C.  ser, orzechy, czekoladę, wodę mineralną,
D . śledzie,  rośliny  strączkowe,  kawior,  wodę  mineralną,

mleko, wywary mięsne.
Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.,  Pielęgniarstwo  internistyczne,  PZWL,
Warszawa 2015, str. 323



Zadanie 99.
Rozpoznanie  ostrego  zapalenia  wyrostka  robaczkowego  opiera  się
zasadniczo na:

A.  badaniu podmiotowym i przedmiotowym,
B.  badaniu obrazowym (USG),
C . badaniu  laboratoryjnym  (leukocytoza,  wzrost  stężenia

białka C-reaktywnego),
D.  wykonaniu tomografii komputerowej.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  II,  s.1050,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 100.
W  jakim  czasie  po  zabiegu  w  „chirurgii  jednego  dnia”,  jeżeli
n ie  występują  nudności  i  wymioty  dziecku  można  podać  do  picia
płyny?

A.  po 4 godzinach,
B.  po 6 godzinach,
C.  po 8 godzinach,
D.  po 12 godzinach,

Literatura:  Twarduś  K.:  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych  chorobach
chirurgicznych , s. 21, PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 101.
Płacz,  u  dziecka  z  rozszczepem  wargi  po  zabiegu  operacyjnym,
stanowi  ryzyko  rozejścia  s ię  brzegów  rany.  W  zapobieganiu
niezbędne jest:

A . podawanie  leków  przeciwbólowych  i  uspokajających
zgodnie z kartą zleceń lekarskich,

B . wczesne  rozpoczęcie  karmienia  mieszanką  mleczną  przez
smoczek (3-12 godzin od zabiegu),

C . motywowanie  matki  do  noszenia  dziecka  na  rękach  i
uspokajania go,

D.  właściwe postępowanie określają punkty A i C.
Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 274

Zadanie 102.
Premedykacji NIE stosuje się u dzieci poniżej:

A .  1 miesiąca,
B.  6 miesięcy,
C.  12 miesięcy,
D.  2 lat,

Literatura:  Twarduś  K.:  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych  chorobach
chirurgicznych , s. 16, PZWL, Warszawa 2014.



Zadanie 103.
Metodą  najbardziej  skuteczną  w  diagnostyce  i  ocenie
skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

A.  kliniczne,
B.  radiologiczne,
C.  ultrasonograficzne,
D.  tomografii komputerowej.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii,  s.427,  PZWL,  Warszawa
2008.

Zadanie 104.
U  dziecka,  w  dniu  planowanego  zabiegu  operacyjnego
zaobserwowano katar, kaszel i wzrost temperatury ciała. Oznacza
to, że:

A . przed  zabiegiem  należy  podać  dziecku  leki  obniżające
temperaturę i wdrożyć antybiotykoterapię,

B . należy  zmienić  kolejność  planowanych  zabiegów
operacyjnych  w  tym  dniu  i  przeprowadzić  zabieg  u  tego
dziecka jako ostatni,

C . decyzję  o  przeprowadzeniu  zabiegu  zgodnie  z  planem
podejmuje  lekarz,  biorąc  pod  uwagę  m.in.  nasilenie
objawów, wiek dziecka,

D . należy zdyskwalifikować dziecko z zabiegu w danym dniu,
wdrożyć  leczenie  infekcji  układu  oddechowego  i
zaplanować zabieg w innym terminie.

Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 15

Zadanie 105.
W  odniesieniu  do  chorych  oparzonych,  hospitalizacji  NIE
podlegają dzieci:

A .  poniżej 1 roku życia,
B . z  oparzeniem  lekkim  (np.:  I I °  <2%  powierzchni  ciała,  z

wyjątkiem oparzeń rąk, krocza, twarzy),
C . w  stosunku do których zachodzi  podejrzenie o rozmyślne

oparzenie,
D . z  oparzeniem  elektrycznym,  pod  warunkiem,  że  wstępne

badanie wskazuje na niewielkie uszkodzenia miejscowe.
Literatura:  J.  Strużyna  (red.)  Wczesne  leczenie  oparzeń.  PZWL,  Warszawa
2006:  s.  271;  E.  Barczykowska,  R.  Ślusarz,  M.  Szewczyk  (red.)
Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006: s. 94



Zadanie 106.
Aby obiektywnie ocenić sinicę u dziecka powinno się wykonać:

A . ocenę  zabarwienia  powłok  skórnych  i  wypełnienie
kapilarne,

B.  ocenę zabarwienia błon śluzowych,
C.  badanie morfologii krwi,
D.  badanie pulsoksymetrem.

Literatura:  Stack  C.,  Dobbs  P.:  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  s.86,
PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 107.
Objawy  kliniczne,  takie  jak:  ból  brzucha  o  charakterze
kolkowym,  wymioty  i  śluzowo-krwisty  stolec  przypominający
galaretkę porzeczkową, są charakterystyczne dla:

A.  choroby Hirschsprunga,
B.  wgłobienia jelita,
C.  martwiczego zapalenia jelit,
D.  raka jelita grubego.

Literatura:  J.  Szmidt,  J.  Kużdżał  (red.)  Podstawy  chirurgii.  Tom  II.
Medycyna  Praktyczna,  Kraków  2010:  s.  452-453;  J.  Czernik  (red.)  Chirurgia
dziecięca. PZWL, Warszawa 2005: s. 481

Zadanie 108.
W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u
dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

A . kontrolować  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  dziennie
temperaturę ciała dziecka,

B.  kontrolować metabolizm dziecka (badania laboratoryjne),
C . przygotowywać  żywienie  pozajelitowe  w  warunkach  loży

laminarnej,  ograniczać  manipulacje  przy  l inii
infuzyjnej  oraz  prawidłowo  zabezpieczać  zewnętrzną
część cewnika,

D.  wcześnie uruchamiać dziecko.
Literatura:  J.  Czernik  (red.)  Chirurgia  dziecięca.  PZWL,  Warszawa  2005:  s.
25 Częstym powikłaniem związanym z centralnym wkłuciem żylnym są zakażenia
krwiopochodne.  Ryzyko  to  można  zmniejszyć  stosując  sprawdzone  metody
medycyny opartej na faktach. Dokładne mycie rąk, właściwy sposób założenia
cewnika,  prawidłowe  zaopatrywanie  zewnętrznej  części  cewnika  i  zmienianie
zestawów  kroplowych  pozwala  na  uniknięcie  wielu  powikłań  infekcyjnych.
Przestrzeganie procedur opieki nad cewnikiem wydaje się najlepszym sposobem
minimalizowania  liczby  zakażeń.  Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek.  (red.)
Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa
2014: s. 35



Zadanie 109.
Prawidłowe  ułożenie  dziecka  po  zabiegu  usunięcia  migdałków
podniebiennych, polega na:

A . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  na  boku  lub  w  pozycji
leżącej  na  plecach  z  wezgłowiem  uniesionym  pod  kątem
45°,

B . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  bezpiecznej  na  boku,  z
ułożeniem głowy poniżej klatki piersiowej,

C.  wygodnym ułożeniu dziecka w dowolnej pozycji,
D . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  leżącej  na  plecach  z  głową

uniesioną pod kątem 30°.
Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 175

Zadanie 110.
Wzrost/spadek temperatury u dziecka o 10° C zwiększa/zmniejsza
zapotrzebowanie na płyny o:

A.  około 3%,
B.  około 5%,
C.  około 7 %,
D.  około 10 %.

Literatura:  Stack  C.,  Dobbs  P.:  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  s.67,
PZWL, Warszawa 2007

Zadanie 111.
Dekontaminacja w przypadku oparzenia wapnem niegaszonym polega
na:

A.  zmyciu dużą ilością zimnej wody,
B.  usunięciu mechanicznym,
C.  pozostawieniu go na ciele,
D.  zmyciu dużą ilością ciepłej wody.

Literatura: Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny
ratunkowej. PZWL, Warszawa 2016 , str.138,139

Zadanie 112.
U  dorosłego  pacjenta  po  spożyciu  znacznej  i lości  leków
pielęgniarka  wykonuje  zabieg  płukania  żołądka.  Pierwszą
objętość płuczącą wynoszącą około:

A.  50 ml wody oddaje do badania toksykologicznego,
B . 100  ml  letniej  wody  nie  oddaje  do  badania

toksykologicznego,
C . 150  ml  letniej  wody  i  popłuczyny  odsyła  do  badania

toksykologicznego,
D . 500  ml  zimnej  wody  nie  oddaje  do  badania

toksykologicznego.
Literatura:  Zawadzki  A.  :  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  PZWL,  Warszawa
2007, str.276



Zadanie 113.
Zatrucia  paracetamolem  przebiegają  podstępnie,  dlatego  też
należy  pamiętać,  że  toksyczna  dobowa  dawka  Paracetamolu  dla
dorosłego wynosi:

A .  2 g,
B.  4 g,
C.  6 g,
D.  7,5 g.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  PZWL,  Warszawa
2007, str.284

Zadanie 114.
Według  klasyfikacji  uogólnionych  objawów  reakcji  alergicznej  po
użądleniu  przez  owady  skurcz  oskrzeli  (astma,  obrzęk
naczyniowy, bóle brzucha) zalicza się do objawów o nasileniu:

A.  łagodnym,
B.  średnim,
C.  ciężkim,
D.  bardzo ciężkim.

Literatura: Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny
ratunkowej. PZWL, Warszawa 2016, str.126

Zadanie 115.
O  wystąpieniu  drgawek  gorączkowych  u  dzieci  decydują
następujące czynniki:

A . temperatura  ciała,  wiek  dziecka,  predyspozycja
genetyczna,

B.  temperatura ciała, wiek dziecka, masa ciała dziecka,
C.  temperatura ciała, predyspozycja genetyczna,
D . temperatura  ciała,  predyspozycja  genetyczna,  błędy

dietetyczne.
Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  PZWL,
Warszawa2007, str.259

Zadanie 116.
Technika  uciśnięć  klatki  piersiowej  u  niemowląt  wykonywana
przez 1 ratownika polega na:

A . uciśnięciu mostka opuszkami dwóch palców (wskazującym i
środkowym),

B . wykorzystaniu  techniki  dwóch  kciuków  i  dłoni
obejmujących klatkę piersiową niemowlęcia,

C.  uciśnięciu mostka jednym nadgarstkiem,
D.  uciśnięciu mostka dwoma nadgarstkami.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  PZWL,
Warszawa2007, str. 34



Zadanie 117.
W  przypadku  dostania  się  związku  toksycznego  do  oka  należy
natychmiast:

A . obficie  płukać  worek  spojówkowy  wodą  15  minut,  a
następnie NaCl 0,9%,

B.  zapuścić krople NaCl 0,9% do worka spojówkowego,
C.  zabezpieczyć oko opatrunkiem,
D.  szybko przepłukać wodą.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  PZWL,
Warszawa2007, str. 275

Zadanie 118.
Rzadkoskurcz komorowy to spadek częstości rytmu komór poniżej:

A .  75/min,
B.  50/min,
C.  100/min,
D.  25/min.

Literatura:  F.  Kokot,.  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006 str. 65

Zadanie 119.
„Złota godzina” to czas:

A.  przybycia pogotowia,
B . począwszy  od  momentu  zadziałania  urazu  do  czasu

udzielenia specjalistycznego leczenia,
C.  udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia,
D . o d  momentu  zadziałania  urazu  do  czasu  udzielenia  I

pomocy.
Literatura: Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny
ratunkowej. PZWL, Warszawa 2016 , str.146

Zadanie 120.
W  postępowaniu przedszpitalnym u pacjenta  z  odmrożeniami NIE
wolno stosować:

A.  suchego nawiewu ciepła,
B.  masowania i nacierania śniegiem,
C.  kąpieli w ciepłej wodzie o temp. 40-41°C,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  PZWL,  Warszawa
2007, str.98



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 33N1618
Zadanie 1.
Główną zasadą w badaniach kału na obecność pasożytów jest:

A .  pobieranie materiału przed rozpoczęciem leczenia,
B . jednokrotne  pobranie  próbki  z  kału  oddanego  do  muszli

klozetowej,
C . jednokrotne  pobranie  próbki  z  kału  oddanego  do

pampersa,
D . dwukrotne  pobranie  próbek  z  kału  w  odstępach  jednego

tygodnia.
Literatura:  Heczko  P.B.  (red.),  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

Zadanie 2.
W przypadku diagnostyki w kierunku Enterobacteriaceae, opornych
na karbapenemy CPE, za materiał istotny klinicznie uznaje się:

A .  wymaz z odbytu widocznie zabrudzony kałem,
B.  powierzchowny wymaz z odleżyn, oparzeń, owrzodzeń,
C.  kał od pacjenta z biegunką,
D.  krew od pacjenta z zakażeniem inwazyjnym.

Literatura:  Pałeczki  jelitowe  Enterobacteriaceae  wytwarzające  karbapenemazy
(CPE), Narodowy Program Ochrony Antybiotyków www.antybiotyki.edu.pl

Zadanie 3.
Rezerwuarem paciorkowca ropnego Streptococcus pyogenes, jest:

A .  człowiek,
B.  zwierzęta ciepłokrwiste,
C.  środowisko wodne,
D.  gleba.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,
alfa-medica Press Bielsko-Biała 2007 s. 40

Zadanie 4.
Zgłoszenie  dodatniego  wyniku  badania  w  kierunku  ludzkiego
wirusa niedoboru odporności (HIV), jest przekazywane do PPIS na
formularzu:

A.  ZLB-1,
B.  ZLK-3,
C.  ZLB-3,
D.  ZLK-4.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  25  marca  2014  roku  w
sprawie  biologicznych  czynników  chorobotwórczych  podlegających  zgłoszeniu,
wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych
czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń.



Zadanie 5.
Ognisko epidemiczne potwierdzone, powodowane przez szczepy CPE
jest rozpoznawane gdy wykryto obecność szczepów CPE tego samego
gatunku:

A . i  te j  samej  karbapenemazy  z  materiału  istotnego
klinicznie  u  co  najmniej  dwóch  pacjentów  w  danym
oddziale  w  odstępie  do  1  miesiąca,  z  których  co
najmniej jeden został rozpoznany w badaniu wykonanym w
trakcie  hospitalizacji,  a  nie  przy  przyjęciu  do
szpitala (>48 godzin od przyjęcia),

B . różnej  karbapenemazy  z  materiału  istotnego  klinicznie  u
co najmniej dwóch pacjentów w danym oddziale w odstępie
d o  1  tygodnia,  z  których  co  najmniej  jeden  został
rozpoznany  w  badaniu  wykonanym  w  trakcie
hospitalizacji,  a  nie  przy  przyjęciu  do  szpitala  (>48
godzin od przyjęcia),

C . i  te j  samej  karbapenemazy  z  materiału  istotnego
klinicznie  u  co  najmniej  dwóch  pacjentów  w  danym
oddziale  w  odstępie  do  3  miesięcy,  z  których  co
najmniej jeden został rozpoznany w badaniu wykonanym w
trakcie  hospitalizacji,  a  nie  przy  przyjęciu  do
szpitala (>48 godzin od przyjęcia),

D . i  te j  samej  karbapenemazy  z  badań  przesiewowych  u  co
najmniej dwóch pacjentów w danym oddziale w odstępie do
1  miesiąca,  z  których  co  najmniej  jeden  został
rozpoznany  w  badaniu  wykonanym  w  trakcie
hospitalizacji,  a  nie  przy  przyjęciu  do  szpitala  (>48
godzin od przyjęcia).

Literatura:  Kryteria  rozpoznania  w  szpitalu/placówce  ochrony  zdrowia
ogniska  epidemicznego  powodowanego  przez  szczepy  pałeczek  jelitowych
Enterobacteriaceae  produkujące  karbapenemazy  (CPE),  Narodowy  Program
Ochrony Antybiotyków www.antybiotyki.edu.pl

Zadanie 6.
Podstawową funkcją flory fizjologicznej człowieka, jest:

A .  udział w swoistej odporności na zakażenia,
B.  udział w nieswoistej odporności na zakażenia,
C.  powodowanie zakażeń oportunistycznych,
D.  zapobieganie zakażeniom oportunistycznym.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 105



Zadanie 7.
Hospitalizowani  pacjenci  powinni  popić  antybiotyki  przyjmowane
doustnie:

A.  mlekiem,
B.  sokiem z cytrusów,
C.  zupą,
D.  czystą wodą.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

Zadanie 8.
Do pałeczek gram-ujemnych niefermentujących glukozy, zaliczamy:

A.  Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae,
B.  Proteus mirabilis i Serratia marcescens,
C.  Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii,
D.  Haemophilus influenza i Helicobacter pylori.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 105

Zadanie 9.
Wrotami zakażeń wirusowych są najczęściej:

A . układ oddechowy, przewód pokarmowy, uszkodzona skóra,
układ moczowo-płciowy,

B . układ  oddechowy,  błona  śluzowa  spojówki  oka,  układ
nerwowy,

C.  układ oddechowy, uszkodzona skóra, układ odpornościowy,
D . przewód  pokarmowy,  układ  moczowo-płciowy,  układ

nerwowy.
Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 175

Zadanie 10.
Zalecane  jest  wykonywanie  badań  przesiewowych  w  kierunku
nosicielstwa  Staphylococcus  aureus  i  eradykacja  nosicielstwa  u
pacjentów przed zabiegami:

A.  kardiochirurgicznymi, okulistycznymi,
B.  implantacji protez stawowych, chirurgii ogólnej,
C.  na kręgosłupie, urologicznymi,
D.  kardiochirurgicznymi, ortopedycznymi.

Literatura:  Fleischer  M.,  Ozorowski  T.,  Pawlik  K.,  Skoczyńska  A.,  Dubiel
G.,  Mączyńska  A.,  Żabicka  D.,  Hryniewicz  W.,  Zalecenia  prowadzenia
mikrobiologicznych  badań  przesiewowych  u  hospitalizowanych  pacjentów,
Narodowy Instytut Leków Warszawa 2017 www.antybiotyki.edu.pl



Zadanie 11.
Do czynników zjadliwości bakterii zaliczamy:

A.  adhezyjność i inwazyjność,
B.  zdolność do kolonizacji,
C .  wytwarzanie toksyn,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 79

Zadanie 12.
Drożdżaki  Candida  albicans  jako  drobnoustroje  oportunistyczne,
naturalnie występują u człowieka:

A.  na błonach śluzowych przewodu pokarmowego,
B.  na błonach śluzowych układu moczowo-płciowego,
C.  na skórze,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,
alfa-medica Press Bielsko-Biała 2007 s. 119

Zadanie 13.
W  klasyfikacji  bakterii  grupa  komórek  o  identycznych  cechach,
które  najprawdopodobniej  pochodzą  od  jednej  komórki  w  wyniku
podziałów, to:

A.  szczep,
B.  serotyp,
C.  biotyp,
D.  gatunek.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 82

Zadanie 14.
Zakażenia  Streptococcus  pneumoniae  mogą  przebiegać  jako
zapalenie:

A.  górnych i dolnych dróg oddechowych,
B.  stawów, sepsa,
C.  opon mózgowo-rdzeniowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,
alfa-medica Press Bielsko-Biała 2007 s. 47



Zadanie 15.
Legionella pneumophila, to:

A . Gram-ujemna pałeczka, beztlenowa, z biegunowo położoną
nicią,

B . wewnątrzkomórkowa  Gram-ujemna  pałeczka,  tlenowa,
ruchliwa,

C . zewnątrzkomórkowa  Gram-ujemna  pałeczka,  tlenowa,
ruchliwość zawdzięcza rzęskom,

D.  Gram-dodatnia laseczka, tlenowa, ruchliwa.
Literatura:  Heczko  P.B.  (red.),  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

Zadanie 16.
Pierwotna  czyli  naturalna  oporność  na  leki  przeciwgrzybicze,
polega na:

A.  rozwinięciu się odpowiedzi na ekspozycję na lek,
B . oporności  na  określony  lek  przed  jego  włączeniem  do

terapii,
C . ograniczeniu postępu zakażenia pomimo stosowania leku w

terapii,
D . oporności  u  pacjentów  przewlekle  przyjmujących  leki

przeciwgrzybicze.
Literatura:  Dzierżanowska  D.,  (red.)  Zakażenia  szpitalne,  alfa-medica
press, Bielsko-Biała 2008

Zadanie 17.
Wydalanie  pasożytów  z  organizmu  żywiciela  może  odbywać  się
wraz:

A.  z kałem, krwią, moczem,
B.  z moczem i wydzielinami błon śluzowych, łzami,
C.  ze złuszczonym naskórkiem, wypadającymi włosami,
D . z  kałem,  moczem  i  wydzielinami  błon  śluzowych,  ze

złuszczonym naskórkiem.
Literatura:  Heczko  P.B.  (red.),  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

Zadanie 18.
Neisseria meningitidis może wywołać u człowieka;

A . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie przewodu
pokarmowego,

B . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie spojówek,
zakażenia skóry,

C . zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego, zakażenia
przewodu pokarmowego, zapalenie zatok,

D . zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych,  zapalenie  płuc,
zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.),  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,



położnych i ratowników medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

Zadanie 19.
Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić,
jeżeli  między  lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym
przeprowadzonym  w  celu  wykluczenia  przeciwwskazań  do
szczepienia, a tym szczepieniem upłynęło:

A.  10 godzin,
B.  12 godzin,
C.  24 godziny,
D.  48 godzin,

Literatura: Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  oraz  ustawy  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
Dz. U. z 2013, poz. 947 – tekst jednolity

Zadanie 20.
Antygeny, to substancje posiadające następujące właściwości:

A .  immunogenność, antygenowość,
B.  immunosupresji, autoimmunogenności,
C.  swoiste,
D.  nieswoiste.

Literatura:  Gołąb  J.,  Jakóbisiak  M,  Lasek  W.:  Immunologia  s.  3  –  4  PWN
Warszawa 2012

Zadanie 21.
W przypadku jednoczasowego stosowaniu kilku szczepionek liczba
niepożądanych odczynów poszczepiennych jest:

A . taka  sama,  jak  przy  stosowaniu  pojedynczych  dawek
szczepionki,

B.  dwukrotnie wyższe o dużym nasileniu objawów,
C.  trzykrotnie wyższe lecz o łagodniejszym przebiegu,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Literatura:  Mrożek  –  Budzyn  D.:  Wakcynologia  praktyczna  str.  34  alfa-
medica press. Bielsko – Biała 2009

Zadanie 22.
Niepożądany  odczyn  poszczepienny,  który  nie  ma  szczególnie
dużego  nasilenia,  a  charakteryzuje  s ię  występowaniem
miejscowego  obrzęku  kończyny,  silnego  miejscowego
zaczerwienienia, gorączki, kwalifikujemy jako:

A.  poważny niepożądany odczyn poszczepienny,
B.  ciężki niepożądany odczyn poszczepienny,
C.  łagodny niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  znikomy niepożądany odczyn poszczepienny.

Literatura: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w
sprawie  niepożądanych  odczynów  poszczepiennych  oraz  kryteriów  ich
rozpoznawania (Dz.U.10.254.1711)



Zadanie 23.
Do nieswoistych mechanizmów obronnych, należą:

A . nabłonek  migawkowy  układu  oddechowego,  pasaż  jelit,
przepływ moczu,

B.  mruganie powiekami i wytwarzanie łez,
C.  kurczliwość naczyń krwionośnych,
D.  przekrwienie skóry, wzrost ciśnienia tętniczego.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 34 – 35 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 24.
Kwarantanna, to:

A . odosobnienie grupy osób chorych na chorobę zakaźną lub
osób  podejrzanych  o  chorobę  zakaźną  w  celu
uniemożliwienia  przeniesienia  biologicznego  czynnika
chorobotwórczego na inne osoby,

B . obserwacja  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemieszczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych,

C . odosobnienie  osoby,  u  której  występują  objawy  kliniczne
lub  odchylenia  od  stanu  prawidłowego  w  badaniach
dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną,

D . odosobnienie  osoby  zdrowej,  która  była  narażona  na
zakażenie,  w  celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  947,  z  późn.
zm.).

Zadanie 25.
Wczesne  wykrycie  i  skuteczne  leczenie  chorych  na  gruźlicę
ogranicza  rozpowszechnienie  zakażenia.  Leczenie  chorego  na
gruźlicę musi trwać minimum:

A.  2 miesiące,
B.  4 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  8 miesięcy.

Literatura:  Zespół  autorów:  Zalecenia  Polskiego  Towarzystwa  Chorób  Płuc
dotyczące  rozpoznawania,  leczenia  i  zapobiegania  gruźlicy  u  dorosłych  i
dzieci.  „Pneumonologia  i  Alergologia  Polska”  2013,  t.  81  nr  4,  str.
323–379. Str. 361.



Zadanie 26.
Zgłoszenie  zachorowania,  podejrzenia  zachorowania  na  chorobę
zakaźną  należy  dokonać  właściwemu  państwowemu  inspektorowi
sanitarnemu, nie później niż w ciągu:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  48 godzin,
D.  72 godzin.

Literatura:  Art.  27,  ust.  1  Ustawy  z  dnia  5  grudnia  2008  roku  o
zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi,  tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 151.

Zadanie 27.
Osoby  zdrowe,  które  pozostawały  w  styczności  z  chorymi  na
wirusowe  gorączki  krwotoczne,  podlegają  obowiązkowej
kwarantannie przez okres nie dłuższy niż:

A .  21 dni licząc od ostatniego dnia styczności,
B.  21 dni licząc od pierwszego dnia styczności,
C.  20 dni od dnia wylotu z kraju objętego epidemią,
D.  30 dni od opuszczenia obszarów objętych epidemią.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  947,  z  późn.
zm.).

Zadanie 28.
Kolejność  stadiów  klinicznych  trwającego  zakażenia  HIV,  według
klasyfikacji WHO z 2007 roku, jest następująca:

A . łagodne objawy kliniczne, zakażenie bezobjawowe, objawy
kliniczne  świadczące  o  rozwoju  choroby,  wystąpienie
choroby wskazującej na AIDS,

B . zakażenie bezobjawowe, łagodne objawy kliniczne, objawy
kliniczne  świadczące  o  rozwoju  choroby,  wystąpienie
choroby wskazującej na AIDS,

C . łagodne  objawy  kliniczne,  zakażenie  bezobjawowe,
wystąpienie  choroby  wskazującej  na  AIDS,  objawy
kliniczne świadczące o rozwoju choroby,

D . zakażenie  bezobjawowe,  łagodne  objawy  kliniczne,
wystąpienie  choroby  wskazującej  na  AIDS,  objawy
kliniczne świadczące o rozwoju choroby.

Literatura:  A.  Baumann-Popczyk,  M.  Sadkowska-Todys,  A.  Zieliński  (red.)
Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka.  Wydanie  VII,
alfa-medica press Bielsko-Biała 2014 s. 574-575



Zadanie 29.
Wrotami zakażenia w przypadku zakażeń meningokokowych, jest:

A .  skóra,
B.  jama nosowo-gardłowa,
C.  przewód pokarmowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.

Literatura:  A.  Baumann-Popczyk,  M.  Sadkowska-Todys,  A.  Zieliński  (red.)
Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka.  Wydanie  VII,
alfa-medica press Bielsko-Biała 2014 s. 535

Zadanie 30.
Obowiązkowemu leczeniu podlegają osoby chore na:

A.  gruźlicę płuc, ospę wietrzną, grypę,
B.  kiłę, rzeżączkę, zakażenie HIV,
C.  gruźlicę płuc, kiłę, rzeżączkę,
D.  zakażenie HIV, ospa wietrzna, wzw C.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  947,  z  późn.
zm.).

Zadanie 31.
Obowiązkowej  hospitalizacji  podlegają  osoby  chore  i  podejrzane
o zachorowanie na:

A.  grypę sezonową, kiłę, rzeżączkę,
B . błonicę,  wściekliznę,  zapalenie  opon  mózgowo-

rdzeniowych,
C.  odrę, różyczkę, świnkę,
D.  AIDS, wzw C, półpasiec.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  947,  z  późn.
zm.).



Zadanie 32.
Opracowana  przez  CDC  (Centers  for  Disease  Control  and
Prevention  -  Centra  Kontroli  i  Prewencji  Chorób)  w  Atlancie
klasyfikacja  patogenów  mogących  być  czynnikami  broni
biologicznej  i  wywołanych  przez  nie  chorób,  została  podzielona
na kategorie. Do kategorii C zaliczono:

A . patogeny,  które  wywołują  choroby  o  łagodniejszym
przebiegu,  mniejszej  zakaźności  i  umiarkowanej  bądź
niskiej  śmiertelności,  jednak  powodują  również  istotne
zagrożenie  dla  zdrowia  publicznego,  panikę  społeczną  i
określone skutki ekonomiczne,

B . patogeny,  które  wywołują  choroby  charakteryzujące  się
wysoką  zakaźnością,  łatwą  metodą  rozsiewu  i  transmisji
oraz  wysoką  śmiertelnością,  a  tym  samym  są  poważnym
zagrożeniem dla zdrowia publicznego,

C . patogeny  nowo  pojawiające  się,  których  właściwości
jeszcze  nie  znamy,  włącznie  z  tymi,  które  mogą  być
otrzymane  metodami  inżynierii  genetycznej  specjalnie
jako narzędzie ataku biologicznego,

D . patogeny,  które  prawdopodobnie  nigdy  nie  zostaną
wykorzystane  jako  broń  biologiczna  (wirus  HIV  –  ze
względu na długi okres bezobjawowy).

Literatura:  J.  Cianciara,  J.  Juszczyk  (red.)  Choroby  zakaźne  i
pasożytnicze, Wydawnictwo Czelej Sp.z zo.o. Lublin 2007 s. 66

Zadanie 33.
Występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez  długi
okres, nawet przez wiele lat, na podobnym poziomie, to:

A .  endemia,
B.  epidemia,
C.  epidemia wyrównawcza,
D.  pandemia.

Literatura:  A.  Baumann-Popczyk,  M.  Sadkowska-Todys,  A.  Zieliński  (red.)
Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka.  Wydanie  VII,
alfa-medica press Bielsko-Biała 2014 s. 700



Zadanie 34.
W celu zapobiegania namnażaniu pałeczek Legionella w systemach
wodociągowych obiektów ochrony zdrowia, podczas projektowania i
eksploatacji systemów dystrybucji wody, szczególną uwagę zwraca
się na to, aby:

A . instalacje  wody  zimnej  i  ciepłej  były  odpowiednio
izolowane w celu zapewnienia właściwych temperatur wody
zimnej <20°C, wody ciepłej ≥55°C,

B . instalacja  wody  ciepłej  była  odporna  na  temperaturę
60-70°C,

C . materiały,  z  których  wykonana  jest  instalacja  wodna
sprzyjały wzrostowi mikroorganizmów,

D.  mogły powstawać zastoiny wody.
Literatura:  Zasady  kontroli  i  zapobiegania  namnażaniu  się  pałeczek
Legionella  w  instalacjach  i  urządzeniach  wytwarzających  aerozol
wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia. www.pzh.gov.pl

Zadanie 35.
D o czynników etiologicznych chorób przenoszonych drogą płciową,
należą:

A . Chlamydia trachomatis, Human papilloma virus, Treponema
pallidum,

B . Neisseria  gonorrhoeae,  Herpes  Simplex,  Mycobacterium
leprae,

C . Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter
pylori,

D . Herpes  simplex,  Human  papilloma  virus,  Babesia
bigemina.

Literatura:  J.  Cianciara,  J.  Juszczyk  (red.)  Choroby  zakaźne  i
pasożytnicze, Wydawnictwo Czelej Sp.z zo.o. Lublin 2007 s. 369-380

Zadanie 36.
Przykładem zoonozy, jest:

A .  owsica,
B.  odra,
C.  kiła,
D.  toksoplazmoza.

Literatura:  A.  Baumann-Popczyk,  M.  Sadkowska-Todys,  A.  Zieliński  (red.)
Choroby  zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka.  Wydanie  VII,
alfa-medica press Bielsko-Biała 2014 s. 411-416



Zadanie 37.
Prątki gruźlicy, to bakterie:

A . tlenowe,  wolno  rosnące,  bez  zdolności  poruszania  się,
niewytwarzające form przetrwalnikowych,

B . beztlenowe  bez  zdolności  poruszania  się,
niewytwarzające form przetrwalnikowych,

C . tlenowe, szybko rosnące, które mają zdolność poruszania
się, niewytwarzające form przetrwalnikowych,

D . tlenowe,  bez  zdolności  poruszania  się,  wytwarzające
formy przetrwalnikowe.

Literatura:  Zalecenia  Polskiego  Towarzystwa  Chorób  Płuc  dotyczące
rozpoznawania,  leczenia  i  zapobiegania  gruźlicy  u  dorosłych  i  dzieci.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2013, tom 81, nr 4, s. 328

Zadanie 38.
W  warunkach  oddziału  intensywnej  terapii  izolacja
powietrzno-kropelkowa  najczęściej  jest  wdrażana  w  przypadku
stwierdzenia:

A.  grypy, zakażeń o etiologii S.pyogenes i N.meningitidis,
B . gruźlicy,  zakażeń  o  etiologii  S.pyogenes  i

N.meningitidis,
C . grypy,  zakażeń  o  etiologii  rotawirusowej  i

N.meningitidis,
D.  grypy, zakażeń o etiologii MRSA i Kl. pneumoniae NDM.

Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  W.  Hryniewicz,  K.  Kusza,  T.
Ozorowski  i  in.  Strategia  zapobiegania  lekooporności  w  oddziałach
intensywnej terapii. Warszawa 2013. Str. 47.

Zadanie 39.
Ryzyko  zakażenia  podczas  wykonywania  w  gabinecie
stomatologicznym  zabiegów,  zwłaszcza  połączonych  z
koniecznością  naruszenia  ciągłości  tkanek,  zależy  między  innymi
od:

A.  stanu zdrowia pacjenta,
B.  stanu zdrowia stomatologa,
C.  przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 282. Urban & Partner, Warszawa 2006



Zadanie 40.
Proszę  dokończyć  zdanie.  Izolacja  empiryczna  wdrażana  wobec
pacjenta  wyłącznie  na  podstawie  obrazu  klinicznego,  bez
potwierdzenia mikrobiologicznego:

A.  nie ma żadnego uzasadnienia, nie jest rekomendowana,
B . winna być prowadzona w stosunku do wszystkich pacjentów

w SOR,
C.  jest prowadzona do czasu wykluczenia zakażenia,
D . t o  izolacja  ochronna,  prowadzona  u  pacjentów  po

przeszczepach narządów.
Literatura:  www.pspe.pl  Zeszyt  edukacyjny:  Stowarzyszenie  Epidemiologii
Szpitalnej,  Polskie  Stowarzyszenie  Pielęgniarek  Epidemiologicznych,
„Zalecenia izolacji chorych w trakcie hospitalizacji 2017”, str. 16.

Zadanie 41.
Zakażeniu endocarditis sprzyja:

A . istniejąca  choroba  serca  (uszkodzenie  zastawek,  ubytki
przegrody),

B.  zabieg chirurgiczny (wszczepienie protez zastawkowych),
C . cewnikowanie  naczyń  (cewniki  żył  obwodowych  i

centralnych, urządzenia monitorujące),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 225. Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 42.
U pacjentów onkologicznych najczęstszymi postaciami klinicznymi
zakażeń, są:

A . zakażenia  układu  moczowego,  zapalenie  płuc,  zakażenia
skóry,

B . zakażenia  układu  moczowego,  bakteriemie  i  sepsy,
zapalenie  płuc,  skóry  i  tkanek  miękkich  w  tym  miejsca
operowanego,

C . zakażenie  łożyska  naczyniowego,  skóry  i  tkanek
miękkich,

D.  zakażenia miejsca operowanego, zakażenia miejscowe.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 84 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007.



Zadanie 43.
W szpitalu zakażania drobnoustrojem Legionella pneumophila mogą
przebiegać  epidemicznie.  Do  osób  szczególnie  narażonych  należą
chorzy:

A . n a  nowotwory  krwi  oraz  guzy  narządów  miąższowych  w
okresie  chemio–  i  radioterapii,  po  przeszczepach
narządów,

B.  alkoholicy,
C.  dializowani, chorzy na cukrzycę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.64.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.

Zadanie 44.
Oportunistyczne  grzyby  pleśniowe  Mucor  sp.,  Absidia  sp.  i
Rhizopus,  odpowiedzialne  za  ciężkie  inwazyjne  zakażenia,
szczególnie u pacjentów z:

A.  cukrzycą zwłaszcza niewyrównaną,
B . chorobami  nowotworowymi  w  oddziałach

onkohematologicznych,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  odpowiedzi A i B są błędne.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.81.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.

Zadanie 45.
W  podejrzeniu  zachorowania  spowodowanego  zakażeniem
adenowirusowym, materiałem diagnostycznym NIE jest:

A .  wymaz z gardła,
B.  wymaz ze spojówek,
C.  surowica,
D.  mocz.

Literatura:  red.  P.  B.  Heczko.  "Mikrobiologia.  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych". PZWL 2006, 2007. Str. 306.

Zadanie 46.
Salmonelloza  to  zapalenie  żołądka  i  jel it  wywołane  głównie
przez  zwierzęce  szczepy  Salmonella  enteritidis.  Objawy
zakażenia  pojawiają  się  po  zjedzeniu  skażonej  żywności  lub
wypiciu skażonej wody w okresie:

A .  od 6 do 48 godzin,
B.  od 2 do 24 godzin,
C.  od 24 do 72 godzin,
D.  od 2 do 12 godzin.

Literatura:  red.  P.  B.  Heczko.  "Mikrobiologia.  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych". PZWL 2006, 2007. Str. 125.



Zadanie 47.
U  hospitalizowanego  w  oddziale  pacjenta  z  wyizolowanym
Clostridum difficile należy:

A.  wdrożyć odpowiednią terapię,
B . poddać  izolacji  lub  kohortacji  przez  czas  trwania

choroby,
C.  opracować procedury obowiązujące przy opiece,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Patogeny  zakażeń  szpitalnych  str.  93;
95. α-Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 48.
U  pacjentów  z  neutropenią  wśród  badań  mikrobiologicznych,
największe znaczenie mają posiewy z:

A .  miejsc chorobowo zmienionych,
B.  krwi,
C.  moczu,
D.  dróg oddechowych.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 95 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 49.
D o  krytycznych  miejsc  w  aspekcie  zagrożenia  zanieczyszczeniem
drobnoustrojami cewnika centralnego, zalicza się:

A .  miejsce i sposób zakładania cewnika,
B.  miejsce wkłucia i sposób mocowania cewnika,
C.  zewnętrzną końcówkę cewnika oraz miejsce wkłucia,
D.  manipulacje cewnikiem.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.  358.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.

Zadanie 50.
W badaniach wykazano, że każdy kolejny dzień utrzymania cewnika
w pęcherzu moczowym zwiększa ryzyko bakteriemii, o:

A .  20%,
B.  10%,
C.  5%,
D.  2%,

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.  358.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.



Zadanie 51.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych, to:

A .  spojówki, układ oddechowy, skóra,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej,
C.  spojówki, pępek,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 72 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 52.
W neurochirurgii zakażenia głębokie mogą prowadzić do:

A.  zakażenia płata kostnego,
B . zakażenia  płata  kostnego  i/lub  sąsiednich  kości

czaszki,
C.  zakażeń kręgosłupa,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str.158 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 53.
W  celu  ochrony  pacjentów  z  upośledzeniem  odporności  przed
drobnoustrojami  pochodzącymi  od  personelu,  jak  i  z  otoczenia,
stosujemy izolację:

A .  kompletną,
B.  ochronną,
C.  barierową,
D.  kontaktową.

Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str.209. PZWL Warszawa 2009

Zadanie 54.
Przy pobieraniu krwi na posiew, NIE należy:

A.  pobierać krwi z założonego na stałe cewnika,
B . w  przypadku  nietrafienia  w  żyłę  dokonywać  ponownego

wkłucia tą samą igłą,
C . dotykać  miejsca  odkażonego  palcem  w  celu  ponownego

zlokalizowania żyły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str.97. PZWL Warszawa 2009



Zadanie 55.
Zakażeniami  wynikającymi  z  translokacji  drobnoustrojów  jest
zapalenie  otrzewnej  po  zabiegach  przebiegających  z  otwarciem
światła  jelita,  powentylacyjne  i  zachłystowe  zapalenie  płuc,
sepsa. W tych przypadkach źródłem zakażenia jest:

A .  flora endogenna przewodu pokarmowego,
B.  flora endogenna skóry,
C.  flora endogenna jamy ustnej,
D.  flora egzogenna.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 165 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 56.
Podstawowe  czynniki  mające  wpływ  na  powstawanie  zakażeń
szpitalnych, występują w następujących kategoriach:

A . czynnik  zależne  od  stanu  pacjenta,  czynniki  środowiska
szpitalnego,

B.  techniki lecznicze,
C.  nieprzestrzeganie procedur przez personel,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str.14 - 15. PZWL Warszawa 2009

Zadanie 57.
Do czynników ryzyka zakażenia miejsca operowanego zaliczamy:

A.  wielkość pola operacyjnego i zakres operacji,
B . wielkość  pola  operacyjnego,  zakres  operacji,  stosowane

techniki operacyjne,
C . wielkość  pola  operacyjnego,  zakres  operacji,  stosowane

techniki  operacyjne,  czas  trwania  zabiegu,
traumatyzacja tkanek, reoperacje,

D . umiejętności  operatora,  rodzaj  operacji,  skuteczność
środka do dezynfekcji pola operacyjnego.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 117. alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 58.
Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego może prowadzić do
zakażeń egzogennych wywołanych, przez:

A.  pałeczki z rodzaju Salmonella i Pseudomonas,
B.  Klebsielle pneumoniae,
C.  Streptococcus pneumoniae,
D.  Staphylococcus epidermidis.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 285. Urban & Partner, Warszawa 2006



Zadanie 59.
D o  czynników  ryzyka  bakteriemii  dla  gronkowców
koagulazoujemnych, zaliczamy:

A . stosowanie  cewników  i  elektrod,  zaawansowany  wiek
pacjenta, stosowanie cefalosporyn,

B . stosowanie  wankomycyny  i  cefalosporyny,  ciężkość
choroby podstawowej, leki immunosupresyjne,

C . stosowanie  cewników  i  elektrod  dożylnych,  długość
okresu  hospitalizacji,  zawiesiny  lipidów  stosowanych
dożylnie,  ciężkość  podstawowej  choroby,  niską  wagę
urodzeniową (w przypadku noworodków),

D . z łe  rokowanie  kliniczne,  masę  ciała,  przedłużony  pobyt
w szpitalu.

Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str. 27 . PZWL Warszawa 2009

Zadanie 60.
Grzybice występujące u pacjentów onkologicznych mają postać:

A.  zakażeń miejscowych,
B.  zakażeń układowych,
C . zakażeń  miejscowych  ( jamy  ustnej,  przełyku,  jel it )  i

zakażeń układowych (płuc),
D.  zakażeń uogólnionych dotyczących wszystkich narządów.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 90 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 61.
Czynniki  ryzyka  w  oddziałach  intensywnej  terapii  noworodków,
można  podzielić  na  wewnętrzne  i  zewnętrzne.  Do  wewnętrznych
czynników ryzyka należą:

A.  integracja w jamy ciała (sondy, cewniki),
B.  niedobory odporności swoistej, jak i nieswoistej,
C.  inwazyjne metody diagnostyczne i lecznicze,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 68. alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 62.
Występujące po przeszczepie narządów zakażenie wirusami Herpes
(CMV,  VZV,  HSV,EBV)  są  często  reaktywacją  istniejącego
wcześniej zakażenia:

A.  bakteryjnego,
B.  mieszanego,
C.  latentnego,
D.  oportunistycznego.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 281.Urban & Partner, Warszawa 2006



Zadanie 63.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ procedurę pobierania moczu do diagnostyki
mikrobiologicznej:

A .  mocz należy pobrać ze środkowego strumienia,
B . z założonego cewnika moczowego mocz należy pobrać przez

specjalny port,
C . mocz  można  pobrać  poprzez  cewnikowanie  diagnostyczne

jednorazowe,
D . próbkę  moczu  należy  pobrać  z  worka  dobowej  zbiórki

moczu.
Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  W.  Hryniewicz,  T.  Ozorowski,  K.
Pawlik, E. Stefaniuk. Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u
pacjentów hospitalizowanych. Warszawa 2015. Str. 14.

Zadanie 64.
Zakażenia miejsca operowanego powierzchowne:

A . obejmują  skórę  i  tkankę  podskórną  w  miejscu  cięcia
chirurgicznego,

B . rozwijają  s ię  w  ciągu  30  dniu  od  zabiegu
chirurgicznego,

C . klinicznie  manifestują  się  obecnością  ropnej  wydzieliny
na powierzchni cięcia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 116. alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 65.
Pałeczki  Proteus  są  doskonale  przystosowane  do  bytowania  w
drogach moczowych poprzez wytwarzanie:

A.  uryny,
B.  ureazy,
C.  streptokinazy,
D.  l ipazy.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Patogeny  zakażeń  szpitalnych  str.  70
alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007.

Zadanie 66.
U  pacjentów  onkologicznych  zakażenia  miejscowe  najczęściej
lokalizują się:

A . w  jamie  ustnej,  gardle,  przełyku,  jelicie  grubym,
okolicach odbytu, miejscach uszkodzenia skóry,

B.  tylko w jamie ustnej,
C.  tylko w jelicie grubym zwłaszcza w okolicach odbytu,
D . w  miejscach  uszkodzenia  skóry,  np.  w  okolicy  wkłucia

cewnika naczyniowego.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych



str. 84 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 67.
Jednym  z  najważniejszych  wektorów  transmisji  zakażeń
grzybiczych drożdżakami z gatunku Candida w szpitalu są:

A.  podawane antybiotyki,
B.  cewniki i protezy,
C.  ręce personelu medycznego,
D.  inwazyjne techniki diagnostyczne.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.76.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.

Zadanie 68.
U  osób  z  nowotworami  układu  krwiotwórczego,  grzybice
ośrodkowego układu nerwowego są zwykle spowodowane, przez:

A.  Aspergillus spp.,
B.  Candida albicans,
C.  Trichosporon spp.,
D.  Mucor spp.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 91 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 69.
Najczęstsze  zakażenia  wywołane  przez  Staphylococcus
epidermidis, to:

A .  zakażenia miejsca operowanego,
B.  bakteriemie związane z obecnością linii naczyniowej,
C.  bakteriemie układu moczowego,
D.  bakteriemie układu oddechowego.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Patogeny  zakażeń  szpitalnych  str.  25;
alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 70.
Używany w szpitalu sprzęt jest zróżnicowany pod względem ryzyka
zakażenia. Do sprzętu wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się:

A .  narzędzia chirurgiczne, płyny do infuzji,
B .  strzykawki, igły, cewniki,
C.  sprzęt do terapii dożylnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 474. Urban & Partner, Warszawa 2006



Zadanie 71.
Ryzyko  wystąpienia  szpitalnego  zakażenia  układu  moczowego,
zależy od:

A.  metody i czasu cewnikowania,
B.  jakości opieki nad cewnikiem,
C.  ogólnego stanu zdrowia pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.  358.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.

Zadanie 72.
W  celu  zwiększenia  skuteczności  leczenia  zakażeń  występujących
u  pacjentów  onkologicznych  ważne  jest  wczesne  rozpoznanie
infekcji. Bardzo istotne jest:

A .  codzienne badanie pacjenta,
B . dokładne  oglądanie  jamy  ustnej,  okolic  odbytu,  wkłucia

centralnego,
C . oglądanie  dróg  rodnych  u  kobiet,  obserwacja  dobowego

rytmu gorączki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 93 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 73.
Cytomegalia  po  przeszczepie  narządów  klinicznie,  manifestuje
się:

A .  zapaleniem śródmiąższowym płuc,
B . zapaleniem  śródmiąższowym  płuc,  zapaleniem  wątroby,

trzustki, nadnerczy, mózgu, siatkówki i naczyniówki,
C.  zapaleniem tkanek miękkich i kości,
D.  zapaleniem układu oddechowego, moczowego.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 92 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 74.
Czułym i specyficznym markerem poważnych zakażeń bakteryjnych i
grzybiczych, u osób ze sprawnym układem immunologicznym, jest:

A .  prokalcytonina,
B.  bilirubina,
C.  Odczyn Biernackiego,
D.  interleukina.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 97 alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007



Zadanie 75.
Najważniejszym  pojedynczym  czynnikiem  ryzyka  występowania
zakażeń u chorych onkologicznie, jest:

A .  zespół niewydolności wielonarządowej,
B.  neutropenia,
C.  neuropatia,
D.  SIRS.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 84 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 76.
U  noworodków  niedojrzałych,  leczonych  w  oddziale  intensywnej
terapii, najczęstszym zakażeniem jest:

A .  zakażenie pępka i skóry,
B.  sepsa,
C.  zakażenie spojówek,
D.  zakażenie układu oddechowego.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 72 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 77.
Uzyskanie  wymaganej  czystości  powietrza  w  sali  operacyjnej  nie
jest  możliwe  bez  radykalnego  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń
z e źródeł wewnętrznych i  zewnętrznych. Do źródeł zanieczyszczeń
zewnętrznych, należy:

A . niedostatecznie  oczyszczone  powietrze,  wpływające  przez
instalacje klimatyzacyjne,

B.  narzędzia i aparatura medyczna i wyposażenie sali,
C . zanieczyszczenia  pyłowe  na  posadzce,  ścianach  i

suficie,
D.  pacjent poddawany operacji.

Literatura:  www.pspe.pl  materiały  szkoleniowe  dla  pielęgniarek
epidemiologicznych  –  „Czyste  powietrze  w  salach  operacyjnych”  Zeszyt  IV,
2005. Str. 6



Zadanie 78.
O  ryzyku  powikłań  infekcyjnych  w  znacznym  stopniu  decyduje
„stan  mikrobiologiczny”  miejsca  operowanego.  Według  CDC
(Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  -  Centra  Kontroli  i
Prewencji  Chorób),  w  zależności  od  stopnia  czystości  pola
operacyjnego,  rany  chirurgiczne  są  klasyfikowane  w
następujących kategoriach:

A . rany  czyste,  czyste–skażone,  skażone,  brudne  lub
zakażone,

B.  czyste-powierzchowne, skażone–głębokie, nieokreślone,
C.  niesklasyfikowane, niepowikłane, powikłane,
D . czyste,  skażone,  nieskażone,  zakażone,

niesklasyfikowane.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 205 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 79.
Do zakażeń układu oddechowego może dojść drogą:

A.  aspiracji endogennej,
B.  aspiracji egzogennej,
C.  krwionośną, tzw. hematogenną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 197 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 80.
Meningokokowe  zapalenia  opon,  wywołane  przez  Neisserie
meningitidis mogą występować:

A.  endemicznie, epidemicznie, hiperendemicznie,
B.  epidemicznie, pandemicznie,
C.  sporadycznie,
D . jako  zachorowania  towarzyszące  innym  jednostkom

chorobowym.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 174 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007



Zadanie 81.
W przypadku odpadów medycznych, napis „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA
LUDZI” należy umieścić na:

A . pojemnikach  lub  workach  jednorazowego  użycia  koloru
czerwonego, w przypadku zakaźnych odpadów medycznych,

B . pojemnikach  lub  workach  jednorazowego  użycia  koloru
czerwonego,  w  przypadku  wysoce  zakaźnych  odpadów
medycznych,

C . opakowaniu zewnętrznym, które stanowi pojemnik koloru
czerwonego,  wykonany  w  sposób  umożliwiający
dezynfekcję,  w  przypadku  wysoce  zakaźnych  odpadów
medycznych,

D . wszystkich  środkach  transportu  wewnętrznego  odpadów
medycznych w szpitalu.

Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Zadanie 82.
Metoda swobodnej sedymentacji stosowana jest w ocenie:

A . stanu  pacjenta,  u  którego  wystąpiło  zakażenie
szpitalne,

B.  mikrobiologicznej czystości powietrza,
C.  czystości bakteriologicznej powierzchni suchych,
D.  czystości bakteriologicznej powierzchni mokrych.

Literatura:Fleischer  M.,Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 83.
Kontrola  skuteczności  mycia  i  dezynfekcji  w  myjniach-
dezynfektorach, polega na:

A.  wizualnej kontroli czystości materiału po procesie,
B.  zastosowaniu wskaźników chemicznych,
C . zastosowaniu  niezależnych  przyrządów  monitorujących

parametry procesu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Pawińska  A.  (red.),  Profilaktyka  zakażeń  szpitalnych  –
bezpieczeństwo  środowiska  szpitalnego,  alfa-medica  press,  Bielsko-Biała
2011



Zadanie 84.
Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02
odbywa się:

A . tylko  w  temperaturze  do  10°C,  nie  dłużej  niż  24
godziny,

B . tylko w temperaturze do 10°C, w czasie nie dłuższym niż
72 godziny,

C . w  temperaturze  od  10°C  do  18°C,  w  czasie  nie  dłuższym
niż 24 godziny,

D . w  temperaturze  od  10°C  do  18°C,  nie  dłużej  niż  72
godziny.

Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  postępowania  z  odpadami  medycznymi.
Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  roku  w  sprawie
katalogu odpadów -  18  01  02  Części  ciała  i  organy oraz  pojemniki  na  krew i
konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

Zadanie 85.
Zalecana  kolejność  zakładania  środków  ochrony  indywidualnej,
jest następująca:

A . fartuch ochronny, maska ochronna, okulary ochronne lub
przyłbica, rękawice medyczne,

B . maska  chirurgiczna,  fartuch  ochronny,  przyłbica  lub
okulary, rękawice medyczne,

C . okulary  lub  przyłbica,  maska  chirurgiczna,  fartuch
ochronny, rękawice medyczne,

D . rękawice  medyczne,  okulary  ochronne  lub  gogle,  maska
chirurgiczna, fartuch ochronny.

Literatura:  Heczko  P.B.,  Wójkowska-Mach  J.  (red.),  Zakażenia  szpitalne
Podręcznik  dla  zespołów  kontroli  zakażeń,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2009

Zadanie 86.
Najbardziej  skuteczne  w  usuwaniu  spor  Clostridium  difficile  z
rąk personelu jest:

A .  mycie rąk wodą i mydłem płynnym,
B.  dezynfekcja rąk preparatem alkoholowym,
C . dezynfekcja  rąk  preparatem  alkoholowym  z  dodatkiem

chlorheksydyny,
D . mycie  rąk  wodą  i  mydłem  oraz  dezynfekcja  preparatem

alkoholowym.
Literatura:  Pawińska  A.  (red.),  Profilaktyka  zakażeń  szpitalnych  –
bezpieczeństwo  środowiska  szpitalnego,  alfa-medica  press,  Bielsko-Biala
2011; Ozorowski T., Postępowanie w ogniskach epidemicznych powodowanych
przez  Clostridium  difficile,  Narodowy  Program  Ochrony  Antybiotyków
www.antybiotyki.edu.pl



Zadanie 87.
Właściwa  organizacja  systemu  utrzymania  czystości  wiąże  się
ściśle  z  podziałem  szpitala  na  strefy  sanitarne.  Do  strefy
„czystości zmiennej” zaliczamy:

A.  sale chorych, gabinety lekarskie,
B.  toalety, brudowniki, magazyny brudnej bielizny,
C . sale  operacyjne,  porodowe,  gabinety  zabiegowe,

opatrunkowe,
D . magazyny sprzętu sterylnego, magazyny czystego sprzętu,

leków.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.,  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  Wydawnictwo  Medyczne  Urban&Partner  Wrocław  2006;
Dzierżanowska  D,  (red.)  Zakażenia  szpitalne,  alfa-medica  press,
Bielsko-Biała 2008

Zadanie 88.
Prawidłowe postępowanie z brudną bielizną szpitalną obejmuje:

A . bezpośrednio  po  zdjęciu  umieszczenie  je j  w  odpowiednio
oznakowanych workach wg asortymentu, bez wytrzepywania,
przepierania, dezynfekcji,

B.  sortowanie bielizny w magazynie bielizny brudnej,
C.  wstępną dezynfekcję bielizny brudnej w oddziale,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,2006.

Zadanie 89.
Wskaż  BŁĘDNĄ  odpowiedź  dotyczącą  postępowania  z  pacjentem
przyjmowanym  do  szpitala,  u  którego  potwierdzone  jest
ustąpienie nosicielstwa CPE:

A . pacjent  bezwzględnie  musi  być  poddany  izolacji  i
badaniom przesiewowym w kierunku CPE,

B.  pacjent nie musi być poddany izolacji,
C . przy  przyjęciu  należy  wykonać  badania  przesiewowe  w

kierunku CPE,
D . badania  przesiewowe  należy  wykonywać  nie  rzadziej  niż

raz  w  tygodniu,  jeżeli  pacjent  jest  leczony
antybiotykami.

Literatura:  Zasady  postępowania  w  przypadku  identyfikacji  szczepów
Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy. Narodowy Program Ochrony
Antybiotyków www.antybiotyki.edu.pl



Zadanie 90.
Sprzęt  medyczny,  który  był  stosowany  u  izolowanego  pacjenta
uległ  uszkodzeniu.  Przed  przekazaniem  tego  sprzętu  do  serwisu
należy wykonać:

A.  mycie przy użyciu środków powierzchniowo-czynnych,
B . dekontaminację  dowolnym  preparatem  myjąco-

dezynfekcyjnym,
C . mycie  i  dezynfekcję  stosownie  do  zagrożenia

biologicznego,
D . mycie,  dezynfekcję  i  sterylizację  zalecaną  dla  tego

sprzętu.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.,  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocław 2006

Zadanie 91.
Inicjatywa  na  rzecz  Bezpieczeństwa  Pacjenta  "Higiena  rąk  to
bezpieczna opieka", to wytyczne:

A.  CDC (Centra Kontroli i Prewencji Chorób),
B.  GIS (Główny Inspektor Sanitarny),
C.  WHO (Światowa Organizacja Zdrowia),
D.  SHL (Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa).

Literatura:
https://ww.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf

Zadanie 92.
Najintensywniejszy  wzrost  l iczby  pałeczek  Legionella  w
biofilmie  jest  obserwowany  w  instalacjach  zasilanych  wodą  o
temperaturze:

A.  10-15°C,
B.  27-30°C,
C.  37-40°C,
D.  55-60°C.

Literatura:  Pawińska  A.  (red.),  Profilaktyka  zakażeń  szpitalnych  –
bezpieczeństwo  środowiska  szpitalnego,  alfa-medica  press,  Bielsko-Biala
2011

Zadanie 93.
Systematyczna  obserwacja  stanu  zdrowia  osób,  które  były
narażone na zakażenie, w celu wczesnego rozpoznania choroby lub
zakażenia, to:

A .  badanie eksperymentalne,
B.  badanie kliniczne,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór celowany.

Literatura:  Bzdęga  J.,  Gębska-Kuczerowska  A.  (red.):  Epidemiologia  w
zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa 2010. Str. 385.



Zadanie 94.
Błąd pomiaru powstaje na skutek niedokładności obserwatora lub
instrumentów  pomiarowych.  Błędy  pomiaru  można  podzielić  na
błędy:

A.  przypadkowe i statystyczne,
B.  przypadkowe i systematyczne,
C.  próby i statystyczne,
D.  statystyczne i systematyczne.

Literatura:  W.  Jędrychowski  Epidemiologia  w  medycynie  klinicznej  i  zdrowiu
publicznym,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  Kraków  2010  s.
180-181, 286

Zadanie 95.
Badanie  analityczne,  w  którym  badacz  dobiera  dwie  lub  więcej
grup osób wolnych od choroby, ale różniących się występowaniem
czynnika  narażenia  lub  jego  natężeniem  i  odnotowuje  w  tych
grupach przypadki zachorowań, to:

A.  kliniczno-kontrolne,
B.  kohortowe,
C.  przekrojowe,
D.  referencyjne.

Literatura:  J.  Bzdęga,  W.  Magdzik.  D.  Naruszewicz-Lesiuk,  A.  Zieliński
(red.) Leksykon epidemiologiczny alfa-medica press Bielsko-Biała 2008 s. 10

Zadanie 96.
Jeżeli  w  badaniach  doświadczalnych  ani  badane  osoby,  ani
prowadzący  obserwacje  nie  są  zorientowani,  który  rodzaj  zabiegu
jest przydzielony danej osobie, wówczas mówimy o metodzie:

A .  próby otwartej,
B.  pojedynczej ślepej próby,
C.  podwójnie ślepej próby,
D.  maskowania.

Literatura:  W.  Jędrychowski  Epidemiologia  w  medycynie  klinicznej  i  zdrowiu
publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010 s. 131

Zadanie 97.
Badania przesiewowe mogą być prowadzone:

A.  w przypadku każdej choroby,
B . w  grupie  chorób  niewyleczalnych,  o  niekorzystnej

prognozie,  powodujących  długotrwałą  niezdolność  do
pracy, inwalidztwo,

C . w  grupie  chorób  wyleczalnych,  w  których  podjęcie
leczenia  w  przedklinicznym  stadium  jest  skuteczniejsze
niż leczenie w późnym stadium,

D . w  grupie  chorób,  których  nie  można  rozpoznać  we
wczesnym stadium.

Literatura:  W.  Jędrychowski  Epidemiologia  w  medycynie  klinicznej  i  zdrowiu



publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010 s. 133

Zadanie 98.
Badania pozwalające wskazać związki między częstością chorób a
wybranymi  czynnikami  i  oszacować  ryzyko  przypisane  populacji,
to :

A .  badania analityczne,
B.  badania opisowe,
C.  badania interwencyjne,
D.  badania dokumentacji medycznej.

Literatura:  Bzdęga  J.,  Gębska-Kuczerowska  A.  (red.):  Epidemiologia  w
zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa 2010. Str. 20.

Zadanie 99.
Jedną  z  podstawowych  miar  rozpowszechnienia  chorób  i  zgonów
jest zachorowalność, definiowana jako:

A . l iczba  osób  chorych  na  daną  chorobę,  występująca  w
określonym punkcie  czasu  lub  okresie  czasu,  podzielona
przez liczebność całej populacji,

B . miara  częstości  występowania  zachorowań,  i loraz  l iczby
osób,  u  których  wystąpiła  choroba  w  danym  czasie,  do
liczby populacji narażonej na początku okresu badanego,

C . l iczba osób,  u  których rozwija  s ię  choroba w określonym
przedziale czasu lub wieku, podzielona przez sumę osobo
czasu, np. lat obserwacji członków populacji,

D . proporcja  osób  w  określonym  stanie  zdrowia  lub
eksponowanych na dany czynnik, która umiera z powodu
tego stanu.

Literatura:  Bzdęga  J.,  Gębska-Kuczerowska  A.  (red.):  Epidemiologia  w
zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa 2010. Str. 33.

Zadanie 100.
Kontakt  bezpośredni,  to  sposób  przenoszenia  f lory  patogennej  do
organizmu człowieka, przez:

A . ręce  personelu,  na  których  mogą  być  stale  obecne
patogeny,

B . aerozol  bakteryjny  powstający  w  przypadku  używania
zakażonych ssaków,

C . podanie  płynów  infuzyjnych,  żywienia  pozajelitowego,
leków, krwi z obecnością mikroorganizmów,

D . przemieszczanie  s ię  mikroorganizmów  z  przyrządów,  np.
mankiety  do  pomiaru  ciśnienia,  nawilżacze,  inkubatory,
termometry.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  red.  Postacie  kliniczne  zakazen  szpitalnych.
Bielsko-Biała: alfa-medica press, 2007.



Zadanie 101.
Gold  Standard  (złota  metodyka),  jako  najbardziej  kompleksowy
sposób prowadzenia badań epidemiologicznych, obejmuje:

A.  pacjentów poddawanych pewnym szczegółowym procedurom,
B . wszystkich pacjentów zakażonych patogenem alarmowym,

którzy mieli kontakt z ogniskiem epidemicznym,
C.  pacjentów leczonych na oddziale intensywnej terapii,
D . wszystkich pacjentów i  wszystkie możliwe zakażenia przy

wykorzystaniu w badaniach wszystkich dostępnych źródeł
informacji.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 102.
Wobec  osoby,  która  nie  poddaje  s ię  obowiązkowi  szczepienia,
badaniom  sanitarno-epidemiologicznym,  zabiegom  sanitarnym,
kwarantannie  lub  izolacji,  a  u  której  podejrzewa  się  lub
rozpoznano  chorobę  szczególnie  niebezpieczną  i  wysoce  zakaźną,
stanowiącą bezpośrednie zagrożenie  dla  zdrowia lub życia  innych
osób, może być zastosowany środek w postaci:

A .  mandatu karnego,
B . przymusu  bezpośredniego  polegający  na  przytrzymaniu,

unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków,
C . doprowadzenia  do  wyznaczonego  przez  sąd  zakładu

leczniczego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008 Nr 234 poz.1570)

Zadanie 103.
Roczne  zapotrzebowanie  na  szczepionki  do  realizacji  Programu
Szczepień Ochronnych ustalają:

A.  stacje sanitarno-epidemiologiczne,
B.  Państwowy Zakład Higieny,
C.  Główny Inspektor Sanitarny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570)

Zadanie 104.
Dane o zakażeniach można uzyskać, w oparciu o:

A.  karty rejestracji zakażeń szpitalnych,
B.  raporty z sekcji zwłok,
C.  wyniki badań bakteriologicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.



Zadanie 105.
Właściwym materiałem do badań przesiewowych w kierunku szczepów
CPE, jest:

A .  wymaz z gardła i przedsionków nosa,
B.  wymaz z odbytu z widocznym śladem kału,
C.  wymaz z gardła i pachwiny,
D.  wymaz z odbytu i próbka kału.

Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  M.  Fleischer,  T.  Ozorowski  i  in.
Zalecenia  prowadzenia  mikrobiologicznych  badań  przesiewowych
hospitalizowanych pacjentów. Warszawa 2017. Str. 15.

Zadanie 106.
Pomieszczenie,  na  które  składa  się  pomieszczenie  pobytu
pacjenta,  pomieszczenie  higieniczno-sanitarne,  dostępne  z
pomieszczenia  pobytu  pacjenta,  wyposażonego  między  innymi  w
umywalkę  z  baterią  uruchamianą  bez  kontaktu  z  dłonią  i
dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z  dłonią,  pojemnik z  ręcznikami jednorazowego użycia i
pojemnik  na  zużyte  ręczniki,  natrysk,  urządzenie  do
dekontaminacji  oraz  do  utylizacji  wkładów  jednorazowych  wraz  z
zawartością  oraz  śluzy  umywalkowo-fartuchowej  pomiędzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną -
jest to:

A .  oddział łóżkowy,
B.  izolatka,
C.  zespół pomieszczeń opieki nad pacjentami,
D.  śluza.

Literatura:  Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca
2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.
U. 2012, poz. 739). § 21.

Zadanie 107.
Prawidłowa  higiena  rąk  personelu  jest  jednym  z  najważniejszych
działań  w  profilaktyce  zakażeń  szpitalnych.  Jednym  z  je j  etapów
jest higieniczne mycie rąk. Czas mycia rąk powinien wynosić:

A .  20 - 40 sekund,
B.  30 - 50 sekund,
C.  40 - 60 sekund,
D.  50 - 70 sekund.

Literatura:  red.  W.  Hryniewicz,  K.  Kusza,  T.  Ozorowski  i  in.  Strategia
zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii. Warszawa 2013.
Str. 28. Materiały wykorzystywane do szkoleń pracowników szpitala.



Zadanie 108.
Kto jest  zobowiązany do wdrożenia i  zapewnienia funkcjonowania
systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych?

A.  organ założycielski szpitala,
B . Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  właściwy  dla

miejsca działalności szpitala,
C.  Przewodniczący Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
D . Kierownik podmiotu leczniczego wykonującego działalność

leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008 Nr 234 poz. 1570).

Zadanie 109.
W monitorowaniu zakażeń szpitalnych system czynny, polega na:

A . codziennym  wykrywaniu,  kwalifikacji  i  rejestracji
zakażeń  przez  dobrze  wyszkoloną  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

B . wprowadzaniu danych dotyczących zakażeń szpitalnych do
systemu komputerowego,

C . regularnym, okresowym zbieraniu danych o zakażeniach na
podstawie dokumentacji medycznej,

D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 110.
Wskaż właściwą rekomendację do pobierania badań przesiewowych w
kierunku MRSA:

A.  pacjenci przed każdym planowanym zabiegiem operacyjnym,
B . pacjenci  przed  planowanym  zabiegiem

kardiochirurgicznym,
C.  pacjenci przyjmowani do szpitala z domu,
D . pacjenci  przyjmowani  do  szpitala  z  innych  placówek

medycznych.
Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  M.  Fleischer,  T.  Ozorowski  i  in.
Zalecenia  prowadzenia  mikrobiologicznych  badań  przesiewowych
hospitalizowanych pacjentów. Warszawa 2017. Tabela, Str. 9. oraz Wykazano,
że  nosicielstwo  gronkowca  złocistego  w  obrębie  przedsionka  nosa  jest
niezależnym  czynnikiem  ryzyka  zakażenia  miejsca  operowanego  (ZMO)  u
pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym i ortopedycznym. Brak
jest danych wykazujących znaczenie nosicielstwa w zakażeniach stanowiących
powikłania  innych  procedur  chirurgicznych.  Literatura:
www.antybiotyki.edu.pl  red.  M.  Fleischer,  T.  Ozorowski  i  in.  Zalecenia
prowadzenia  mikrobiologicznych  badań  przesiewowych  hospitalizowanych
pacjentów. Warszawa 2017. Str. 19.



Zadanie 111.
Flora przejściowa najczęściej kolonizuje:

A.  jamę ustną,
B.  skórę,
C.  przewód pokarmowy,
D.  drogi oddechowe.

Literatura:  „Podstawy  Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego”  wyd.  II  poprawione
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner Wrocław 2006

Zadanie 112.
W  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2011r.  w
sprawie  l isty  czynników  alarmowych,  rejestrów  zakażeń
szpitalnych  i  czynników  alarmowych  oraz  raportów  o  bieżącej
sytuacji  epidemiologicznej  szpitala,  określona  została  l ista
czynników  alarmowych  podlegających  rejestracji.  Spośród  niżej
wymienionych drobnoustrojów, w liście NIE został umieszczony:

A.  prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis),
B.  norowirus (norovirus),
C . pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna

n a  karbapenemy  lub  inne  dwie  grupy  leków  lub
polimyksyny,

D.  wirus zapalenia wątroby typu B.
Literatura:  akt  wykonawczy  do  Ustawy  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o
zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z
2013 r., poz.947, z późn. zm.): Prowadzenie rejestru czynników alarmowych.

Zadanie 113.
Raport  końcowy  z  czynności  podejmowanych  w  celu  wygaszenia
ogniska  epidemicznego,  kierownik  placówki  przekazuje  z  urzędu
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie:

A.  24 godzin od wygaszenia ogniska,
B.  24 godzin od jego sporządzenia,
C.  30 dni od wygaszenia ogniska,
D.  30 dni od jego sporządzenia.

Literatura:  akt  wykonawczy  do  Ustawy  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o
zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z
2013  r.,  poz.947,  z  późn.  zm.):  §5,  ust  2.  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia
z  dnia  23  grudnia  2011r.  w  sprawie  listy  czynników  alarmowych,  rejestrów
zakażeń  szpitalnych  i  czynników  alarmowych  oraz  raportów  o  bieżącej
sytuacji  epidemiologicznej  szpitala.  (Dz.  U.  nr  294,  poz.  1741).
Opracowanie raportu do Inspekcji sanitarnej z ogniska epidemicznego.



Zadanie 114.
Lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje  wystąpienie
niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24
godzin  od  powzięcia  podejrzenia  jego  wystąpienia,  zgłoszenia
takiego przypadku do:

A.  nadzoru farmaceutycznego,
B . państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego

właściwego  dla  miejsca  powzięcia  podejrzenia  jego
wystąpienia,

C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  Państwowego Zakładu Higieny (PZH).

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570)

Zadanie 115.
Do zakażeń przenoszonych drogą powietrzno-pyłową, między innymi
należy/ą:

A.  gruźlica,
B.  ospa wietrzna,
C.  odra,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  „Podstawy  Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego”  wyd.  II  poprawione
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner Wrocław 2006

Zadanie 116.
Wykonywanie  badań  czystości  mikrobiologicznej  środowiska
oddziału, jest zalecane w sytuacji:

A .  bieżącej kontroli jakości sprzątania,
B.  prowadzenia dochodzenia w ognisku epidemicznym,
C . sprawdzenia  skuteczności  działania  preparatów

dezynfekcyjnych,
D.  sprawdzenia dokładności pracy firmy sprzątającej.

Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  W.  Hryniewicz,  K.  Kusza,  T.
Ozorowski  i  in.  Strategia  zapobiegania  lekooporności  w  oddziałach
intensywnej terapii. Warszawa 2013. Str. 19.

Zadanie 117.
W  odpowiedzi  immunologicznej,  jako  pierwsze  pojawiają  się
przeciwciała klasy:

A.  IgG,
B.  IgM,
C.  IgA,
D.  IgE.

Literatura:  „Podstawy  Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego”  wyd.  II  poprawione
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner Wrocław 2006



Zadanie 118.
Zalecenia  opracowane  w  2016  w  ramach  współpracy  Narodowego
Programu Ochrony Antybiotyków, Krajowego Ośrodka Referencyjnego
ds.  Lekowrażliwości  Drobnoustrojów  oraz  Państwowej  Inspekcji
Sanitarnej  zalecają  prowadzenie  badań  przesiewowych  przy
przyjęciu  do  szpitala  pacjenta,  u  którego  stwierdzane  jest
następujące ryzyko nosicielstwa CPE:

A . pobyt  w  ciągu  ostatniego  roku  w  placówkach  opieki
długoterminowej,

B.  wcześniejsze zakażenie/nosicielstwo KPC/MBL-NDM/OXA-48,
C . kontakt  z  opieką  medyczną  w  krajach  o  wysokiej

zapadalności na zakażenia wywoływane przez CPE (Indie,
Pakistan, północna Afryka, Grecja, Włochy),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  M.  Fleischer,  T.  Ozorowski  i  in.
Zalecenia  prowadzenia  mikrobiologicznych  badań  przesiewowych
hospitalizowanych pacjentów. Warszawa 2017. Str. 14.

Zadanie 119.
D o  zakażenia  krztuścem  lub  meningokokowym  zapaleniem  opon
mózgowo-rdzeniowych, dochodzi drogą:

A.  kontaktu bezpośredniego,
B.  powietrzno-pyłową,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura:  „Podstawy  Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego”  wyd.  II  poprawione
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner Wrocław 2006

Zadanie 120.
Białka  ostrej  fazy  -  grupa  białek  surowicy  krwi,  są
syntetyzowane  przez  wątrobę,  a  ich  stężenie  we  krwi  zmienia  się
w wyniku odpowiedzi na:

A.  podany antybiotyk,
B . zwiększenie  przepuszczalności  naczyń  włosowatych  i

przechodzeniu płynu do przestrzeni pozanaczyniowej,
C.  stan zapalny,
D.  przechodzenie płynu do przestrzeni pozanaczyniowej.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  red.  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych.
Bielsko-Biała: alfa-medica press, 2007.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 27N0518
Zadanie 1.
Głównym celem kinezyterapii osób starszych jest/są:

A.  poprawa wytrzymałości pacjenta,
B . utrzymanie  lub  przywrócenie  zdolności  do  samodzielnego

funkcjonowania,
C.  zwiększenie zakresów ruchomości w stawach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  (red.):  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne.  Wyd.  I.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL, Warszawa
2008:335-342.

Zadanie 2.
D o zmian w obrębie starzejącego się układu pokarmowego zalicza
się:

A .  spadek aktywności enzymu rąbka szczoteczkowego,
B.  suchość w jamie ustnej,
C.  zmniejszenie masy wątroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  str.  48,  Wydawnictwo  PZWL,  Warszawa  2008;
Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Kostka  T.,  Borowicz  A.M.:  Fizjoterapia  w
geriatrii, str. 17, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 3.
Spadek  masy  i  si ły  mięśni  w  wieku  podeszłym  określa  się  w
literaturze gerontologicznej jako:

A.  osteopenia,
B.  dystrofia miotoniczna,
C.  sarkopenia,
D.  osteoporoza.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Kostka  T.,  Borowicz  A.M.:  Fizjoterapia
w geriatrii, str. 12, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008; Wieczorowska – Tobis
K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne,  str.  47,
Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 4.
Prawidłowa komunikacja z osobami w starszym wieku polega na:

A.  jasnym i konkretnym formułowaniu komunikatów,
B . dobieraniu  języka,  stylu  wypowiedzi  zrozumiałego  dla

starszej osoby,
C . dbaniu o dwustronność komunikacji i uważnym słuchaniu

osoby starszej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  (red.):  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne.  Wyd.  I.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL, Warszawa
2008; 276-282.



Zadanie 5.
Do tzw. wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

A.  upadki,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  depresja,
D.  otępienie.

Literatura: Kędziora- Kornatowska K., Muszalik M. Kompendium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej 2007:98.

Zadanie 6.
Przemoc psychiczna wobec osoby w straszym wieku może wyrażać
się poprzez wszystkie działania z WYJĄTKIEM:

A.  wyśmiewania,
B.  narzucania własnych poglądów,
C.  ograniczenia i kontrolowania kontaktów z innymi ludźmi,
D.  popychania.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 555-56.

Zadanie 7.
Zjawisko określane jako niedokończona żałoba polega na:

A.  odizolowaniu osoby osieroconej od życia społecznego,
B . życiu  osoby  osieroconej  bez  pomocy  osób  z  otoczenia

zmarłego,
C . życiu  osoby  osieroconej,  tak  jakby  osoba  zmarła  nadal

była obecna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 54

Zadanie 8.
Jaką postawę związaną z przystosowaniem się do starości cechuje
wzmożona  aktywność  i  stałe  zaabsorbowanie  dodatkowymi
zajęciami?

A.  postawę konstruktywną,
B.  postawę obronną,
C.  postawę zależności,
D.  postawę wrogości.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 56



Zadanie 9.
Czynnikami,  które  mogą bezpośrednio chronić  przed samotnością
są wszystkie wymienione z WYJĄTKIEM:

A.  stanu zdrowia, wykształcenia,
B.  umiejętności zagospodarowania sobie wolnego czasu,
C.  posiadania partnera życiowego,
D.  zawężonej sieci kontaktów społecznych.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 35-53.

Zadanie 10.
Osoby  starsze  podejmujące  działania  osiągają  najlepsze
rezultaty na podstawie:

A.  motywacji wewnętrznej,
B.  motywacji zewnętrznej,
C.  rodzaj motywacji nie ma znaczenia,
D.  emocji.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 35-44.

Zadanie 11.
Istotnymi  elementami  składowymi  wpływającymi  na  sprawność
pamięci sensomotorycznej są:

A.  intelekt, sprawność ruchowa,
B.  zakres uwagi, analizatory odbiorcze (wzrok, słuch),
C.  rozumienie, odżywianie.
D.  analizatory odbiorcze (wzrok, słuch), motywacja.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 28-37.

Zadanie 12.
Obniżone  tempo  reakcji  u  starzejącej  s ię  osoby  dotyczy  głównie
procesów myślowych jak:

A . spostrzeganie,  kodowanie  i  przypominanie  nowych
informacji,

B.  spostrzeganie i przypominanie dawnych informacji,
C.  przechowywanie i przypominanie dawnych informacji,
D . przypominanie  dawnych  informacji  i  zwiększenia

szybkości działania.
Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 26-29.



Zadanie 13.
Postawę  wrogości  związaną  z  przystosowaniem  się  do  starości
cechuje:

A.  angażowanie się w różnego rodzaju interakcje społeczne,
B.  bierne poddawanie się losowi,
C.  bierność i uległość,
D . zachowanie  agresywne,  postępowanie  pełne  żalu  i

pretensji do świata.
Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 56

Zadanie 14.
Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  12  marca  2004  r .  o  pomocy  społecznej
(Dz.U.  z  dnia  15  kwietnia  2004r),  pobyt  w  DPS  częściowo
finansowany  jest  przez  samych  mieszkańców.  Koszty  ponoszone
przez mieszkańców wynoszą:

A.  30% miesięcznego dochodu seniora,
B.  50% miesięcznego dochodu seniora,
C.  70% miesięcznego dochodu seniora,
D.  100% miesięcznego dochodu seniora.

Literatura:  Kachaniuk  H.,  Wybrane  formy  opieki  instytucjonalnej  nad
starszym  pacjentem.  W  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.,  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010, str.
394

Zadanie 15.
Jeśli  miesięczne  dochody  mieszkańca  DPS  nie  wystarczają  na
całkowite pokrycie kosztów utrzymania, w myśl Ustawy z dnia 12
marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  (Dz.U.  z  dnia  15  kwietnia
2004r), obowiązek współfinansowania pobytu seniora spoczywa na:

A.  rodzinie,
B.  gminie, w której mieszańcem jest senior,
C.  rodzinie i gminie, która jest właścicielem DPS,
D.  rodzinie i gminie, w której mieszkał dotychczas senior.

Literatura:  Kachaniuk  H.,  Wybrane  formy  opieki  instytucjonalnej  nad
starszym  pacjentem.  W  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.,  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010, str.
394

Zadanie 16.
Opieka geriatryczna powinna polegać na:

A.  zapewnieniu tylko opieki pielęgniarskiej,
B.  planowaniu opieki środowiskowej i instytucjonalnej,
C . zapewnieniu  ciągłości,  kompleksowości,  dostępności  i

elastyczności opieki,
D . zapewnieniu  szybkiego  kontaktu  z  lekarzem  rodzinnym  i

planowaniu konsultacji specjalistycznych.



Literatura:  Marzec  A.  Organizacja  opieki  instytucjonalnej  nad  osobami  w
podeszłym wieku w Polsce i na świecie. W Kędziora –Kornatowska K., Muszalik
M., (red) Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej
Lublin 2007, str. 59-60

Zadanie 17.
Według  Światowej  Organizacji  Zdrowia  końcowy  okres  procesu
starzenia się rozpoczyna się od:

A.  60. roku życia,
B.  65. roku życia,
C.  75. roku życia,
D.  90. roku życia.

Literatura:  K.  Kędziora-Kornatowska,  M.  Muszalik  M.  (red.):  Kompendium
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, s.9, Wyd. Czelej, Lublin 2007

Zadanie 18.
Aktualnie  najkorzystniejszą  strategią  przystosowania  się  do
starości jest postawa:

A.  obronna,
B.  zależności,
C.  wrogości,
D.  konstruktywna.

Literatura:  K.  Kędziora-Kornatowska,  M.  Muszalik  M.  (red.):  Kompendium
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, s.34, Wyd. Czelej, Lublin 2007

Zadanie 19.
Całościowa  Ocena  Geriatryczna  jest  wielokierunkowym  procesem
diagnostycznym służącym do oceny sytuacji seniora w zakresie:

A . zdrowia  fizycznego,  zdrowia  psychicznego,  wydolności
funkcjonalnej, dobrostanu środowiskowo – społecznego,

B . sytuacji  socjalno  –  środowiskowej  wpływającej  na  jakość
życia seniora,

C . stanu  czynnościowego  wyznaczającego  zakres
zapotrzebowania na opiekę rodzinną i środowiskową,

D . problemów  medycznych  i  zapotrzebowania  na  opiekę
medyczną (lekarsko – pielęgniarską).

Literatura:  Bień  B.,  Wojszel  B.,  .  Kompleksowa  ocena  geriatryczna.  W
Kędziora  –Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  (red)  Kompendium  pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej Lublin 2007, str. 90, 93.

Zadanie 20.
D o  oceny  sprawności  funkcjonalnej  w  aspekcie  czynności  życia
codziennego osoby straszej służą wystandaryzowane skale:

A.  IADL, Barthel, GDS,
B.  ADL, GDS, MMSE,
C.  Tinetti, kwestionariusz MNA, Test „wstań i idź”,
D.  ADL, IADL, Barthel.



Literatura:  Borowiak  E.,  Kostka  T.,  Analiza  sprawności  funkcjonalnej  osoby
w  starszym  wieku.  Rola  pielęgniarki  w  zespole  geriatrycznym.  W
Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008, str. 82

Zadanie 21.
P o  zastosowaniu  wziewnego  leku  kortykosteroidowego,  celem
zapobiegania grzybicy błony śluzowej, konieczne jest:

A .  płukanie jamy ustnej,
B.  podawanie antybiotyków,
C.  podawanie witamin,
D.  umycie zębów.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 148

Zadanie 22.
W  łagodnym  rozroście  stercza  objawami  tzw.  "przeszkody
podpęcherzowej" są:

A . trudności w rozpoczęciu mikcji, większy strumień moczu,
wydłużony czas mikcji,

B . trudności w rozpoczęciu mikcji, zwężony strumień moczu,
skrócony czas mikcji,

C . łatwość  w  rozpoczęciu  mikcji,  zwężony  strumień  moczu,
wydłużony czas mikcji,

D . trudności w rozpoczęciu mikcji, zwężony strumień moczu,
wydłużony czas mikcji.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.191.

Zadanie 23.
Zalecana dieta u pacjentów z niewydolnością serca powinna być:

A . wysokoenergetyczna  z  ograniczeniem  tłuszczów
zwierzęcych,

B . niskoenergetyczna  ze  zwiększoną  podażą  przyjmowania
płynów,

C.  wysokoenergetyczna ze zwiększoną podażą soli kuchennej,
D . niskoenergetyczna  z  ograniczeniem  tłuszczów

zwierzęcych.
Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 118 Geriatria



Zadanie 24.
Jaskra, należy do chorób prowadzących do:

A . ostrego  i  nieodwracalnego  uszkodzenia  komórek
mielinowych nerwu wzrokowego,

B . postępującego  i  nieodwracalnego  uszkodzenia  nerwu
trójdzielnego i komórek zwojowych siatkówki,

C . postępującego  i  nieodwracalnego  uszkodzenia  nerwu
wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki,

D . postępującego  i  odwracalnego  uszkodzenia  nerwu
wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.217.

Zadanie 25.
Oliguria oznacza:

A.  częste oddawanie moczu w nocy,
B.  skąpomocz,
C.  uczucie pieczenia podczas oddawania moczu,
D.  bezmocz.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 137

Zadanie 26.
Skala IADL służy do oceny:

A.  podstawowych czynności życia codziennego,
B.  złożonych czynności życia codziennego,
C.  funkcjonowania codziennego,
D.  funkcjonowania motorycznego.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 82

Zadanie 27.
Najczęstszym problemem ze strony narządu wzroku są zaburzenia
akomodacji, cechujące się:

A .  dobrym widzeniem z bliży i złym widzeniem z dali,
B.  dobrym widzeniem z dali i dobrym widzeniem z bliży,
C.  dobrym widzeniem z dali i złym widzeniem z bliży,
D.  złym widzeniem z dali i złym widzeniem z bliży.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.213.



Zadanie 28.
W chorobie Parkinsona dochodzi do:

A.  zaniku neuronów cholinergicznych,
B.  zaniku neuronów dopaminergicznych,
C.  zaniku nerwów obwodowych,
D.  wzrostu stężenia dopaminy w prążkowiu.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010:97

Zadanie 29.
Nietypowymi  objawami  choroby  niedokrwiennej  serca  u  osób  w
starszym wieku są duszność, osłabienie, omdlenie, zawroty głowy
oraz:

A.  zaburzenia świadomości,
B.  zaparcia,
C.  biegunki,
D.  zaburzenia połykania.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str122.

Zadanie 30.
Afazja to zaburzenie:

A.  mowy, pochodzenia obwodowego,
B.  mowy, pochodzenia ośrodkowego,
C.  słuchu, pochodzenia ośrodkowego,
D.  połykania, pochodzenia ośrodkowego.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 102.

Zadanie 31.
W  przypadku wystąpienia zakażenia układu moczowego informuje
się chorego, najbliższych o:

A . zakazie  kąpieli  w  zimnych,  zanieczyszczonych
zbiornikach wodnych,

B.  unikania kąpieli w wannie na rzecz stosowania natrysku,
C . przyjmowaniu  płynów  do  picia  w  ilości  1,5  -  2  l itrów

oraz produktów zakwaszających mocz,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.275.



Zadanie 32.
D o czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zespołu słabości
zalicza się wszystkie czynniki z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  widzenia,  zaawansowany  wiek,  stosowanie
leków uspakajających,

B . upośledzenia  funkcji  poznawczych,  obniżony  nastrój,
współwystępowanie wielu chorób przewlekłych,

C.  słabości kończyn, zaburzenia chodu i równowagi,
D . zmniejszonej  wrażliwości  na  działanie  czynników

stresogennych.
Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, 79.

Zadanie 33.
Najczęstszym powikłaniem zakażenia układu moczowego jest:

A .  odmiedniczkowe zapalenie nerek,
B.  kamica moczowa,
C.  RZS,
D.  rak gruczołu krokowego.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.190.

Zadanie 34.
Nadmiar  hormonów  tarczycy,  u  osób  w  starszym  wieku,  może
nasilać lub wywoływać objawy:

A.  otyłości,
B.  osteoporozy,
C.  anginy,
D.  jaskry.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 187.

Zadanie 35.
Aby  zbadać  występowanie  hipotonii  ortostatycznej  należy
wykonać:

A . dwukrotny  pomiar  tętna  –  pierwszy  po  10-15  minutach
leżenia i drugi -1-3 minuty po wstaniu,

B . dwukrotny  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  –  pierwszy
p o  10-15  minutach  leżenia  i  drugi  10-15  minut  po
wstaniu,

C . dwukrotny  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  –  pierwszy
p o  10-15  minutach  leżenia  i  drugi  -1-3  minuty  po
wstaniu,

D . dwukrotny  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  –  pierwszy
p o  10-15  minutach  stania  i  drugi  -1-3  minuty  po
leżeniu.



Literatura:  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne.  PZWL,
2010:77

Zadanie 36.
U osób z chorobą Parkinsona jednym z objawów triady jest:

A .  hyperkineza,
B.  wiotkość mięśni,
C.  drżenie spoczynkowe,
D.  drżenie wysiłkowe.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 98

Zadanie 37.
Brak apetytu związany z wiekiem spowodowany jest:

A . zanikiem kubków smakowych, zanikiem czucia zapachu i
pragnienia,

B . zmniejszonym wydzielaniem śliny, poprawą czucia zapachu
i pragnienia,

C . zmniejszonym  wydzielaniem  śliny,  osłabieniem  czucia
zapachu i wzmożonym pragnieniem,

D . trudnościami  w  formułowaniu  kęsów,  zwiększonym
wydzielaniem śliny.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 171.

Zadanie 38.
Zwężenie tętnic szyjnych może prowadzić do występowania:

A.  przejściowych epizodów niedokrwiennych mózgu - TIA,
B.  przejściowego pogorszenia choroby niedokrwiennej serca,
C.  przejściowych epizodów żołądkowo- jelitowych,
D.  przejściowych objawów tachykardii.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010:132

Zadanie 39.
Zaparciem określa się częstość wypróżnień mniejszą niż:

A .  dwa razy tygodniowo,
B.  trzy razy tygodniowo,
C.  dwa razy dziennie,
D.  cztery razy miesięcznie.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 161.



Zadanie 40.
Postępowanie  w  przypadku  hipotonii  ortostatycznej  obejmuje
przede wszystkim działania z WYJĄTKIEM:

A . nauczenia  pacjenta  unikania  nagłej  pionizacji  –  przy
wstawaniu,  posiedzieć  kilka  minut  ze  spuszczonymi
nogami,

B . ułożenia  podczas  snu  głowy  wysoko,  unikania  obfitych
posiłków szczególnie z dużą ilością węglowodanów,

C . wykonania dodatkowo przed każdym wstaniem, po dłuższym
leżeniu serii zgięć stóp i kolan,

D . w  ciągu dnia  celowego  ograniczenia  podaży  sol i  i  płynów
a zwiększenia spożycia alkoholu.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010:79

Zadanie 41.
Podstawowym  działaniem  w  leczeniu  atopowego  zapalenia  skóry
jest unikanie substancji drażniących, oraz systematyczne:

A.  nacieranie i nawilżanie skóry,
B.  natłuszczanie i nawilżanie skóry,
C.  natłuszczanie i masowanie skóry,
D.  wietrzenie i nawilżanie skóry.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.210.

Zadanie 42.
U pacjenta z chorobą wrzodową żołądka występują wymioty treścią
pokarmową, postępujący spadek masy ciała. O czym mogą świadczyć
w/w objawy?

A.  o zwężeniu odźwiernika,
B.  o nasileniu objawów choroby wrzodowej,
C.  o przebiciu wrzodu żołądka,
D.  o refluksie.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010:161

Zadanie 43.
U pacjentów z rozwinięta odleżyną powinno się stosować dietę:

A .  wysokotłuszczową,
B.  wysokobiałkową,
C.  wysokoenergetyczną,
D.  niskopotasową.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 286



Zadanie 44.
Objawem,  który  NIE  wskazuje  na  występowanie  zaparć  u  osoby
starszej jest:

A .  biegunka rzekoma i nietrzymanie stolca,
B.  upośledzenie oddawania moczu,
C.  dodatni objaw Goldflama,
D.  pobolewanie okolicy brzucha.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 161

Zadanie 45.
W rozpoznawaniu osteoporozy kluczową rolę odgrywa badanie:

A.  RTG kości,
B.  tomografii komputerowej,
C.  densytometryczne,
D.  ultrasonograficzne.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 214- 215.

Zadanie 46.
D o objawów subiektywnych niewydolności serca zgłaszanych przez
pacjenta należą:

A.  duszność, senność, skąpomocz,
B.  duszność, zmęczenie, obrzęki kończyn dolnych, bezmocz,
C.  duszność, zmęczenie, obrzęki kończyn górnych, nykturia,
D.  duszność, zmęczenie, obrzęki kończyn dolnych, nykturia.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str115.

Zadanie 47.
Nadmierne  spożycie  sodu  podwyższa  ciśnienie  tętnicze  krwi
przez:

A . zwiększenie  objętości  płynów  ustrojowych  i  zmniejszenie
objętości minutowej serca,

B . zmniejszenie  objętości  płynów  ustrojowych  i  objętości
minutowej serca,

C . zwiększenie  objętości  płynów  ustrojowych  i  objętości
minutowej serca,

D . zwiększenie  objętości  płynów  ustrojowych  i  wydolności
płuc.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str127.



Zadanie 48.
Podstawowym  objawem  niewydolności  serca  jest  nietolerancja
wysiłku.  Stopień  nietolerancji  wysiłku  oceniany  jest  na
podstawie  tzw.  klasy  czynnościowej  NYHA  (New  York  Heart
Association).  Kiedy  objawy  nietolerancji  wysiłku  występują
podczas spoczynku, oznacza to występowanie klasy:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  I I I ,
D.  IV .

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria,  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 2008, str.
117 -118.

Zadanie 49.
Leki  u  osób  starszych  mogą  wywoływać  inną  reakcję  niż  ich
przewidziane działanie poprzez:

A.  wzrostu wrażliwości na leki,
B.  pogorszenia wchłaniania leków,
C.  pogorszenia metabolizmu i wydalania leków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009,43-44.

Zadanie 50.
Mikroangiopatia, to:

A . zmiany  w  drobnych  naczyniach,  występujące  w  dnie
moczanowej,  obejmujące  neuropatię,  nefropatię,
retinopatię,

B . zmiany w drobnych naczyniach, występujące w cukrzycy,
obejmujące neuropatię, nefropatię, retinopatię,

C . zmiany  w  dużych  naczyniach,  występujące  w  cukrzycy,
obejmujące neuropatię, nefropatię, retinopatię,

D . zmiany  w  drobnych  naczyniach,  występujące  w  otyłości,
obejmujące neuropatię, nefropatię, retinopatię.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 183.



Zadanie 51.
Stosując  beta-blokery  u  pacjentów z  niewydolnością  serca  trzeba
zwrócić uwagę na możliwość pojawienia się wszystkich objawów z
WYJĄTKIEM:

A.  bradykardii, hipotonii,
B . nasilenia  duszności  w  przebiegu  POCHP lub  dolegliwości

bólowych,
C . nasilenia  dolegliwości  bólowych  w  przebiegu  miażdżycy

tętnic kończyn dolnych,
D.  hiperkaliemii, zaburzeń żołądkowo- jelitowych.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010:118

Zadanie 52.
Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące osteoporozy typu II:

A . jest  wynikiem  ubytku  tkanki  kostnej  związanego  z
wiekiem,

B.  występuje częściej u kobiet niż mężczyzn,
C . jest  przewlekłym  postępującym  procesem  zapalnym

prowadzącym do degradacji tkanek stawowych,
D.  dotyczy zarówno kości gąbczastych jak i korowych.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str.
214 i 223.

Zadanie 53.
Objawami  zaburzeń  wegetatywnych  w  chorobie  Parkinsona  są
wszystkie z WYJĄTKIEM:

A.  hipotonia ortostatyczna, upadki,
B.  zaburzenia połykania, ślinotok,
C . nadmierna wrażliwość na zmiany temperatury z napadami

pocenia się,
D.  przymusowy bezruch.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010:98

Zadanie 54.
Hemoglobina  glikowana  odzwierciedla  stężenie  glukozy  w
organizmie w ciągu ostatnich:

A.  180 dni,
B.  120 dni,
C.  80 dni,
D.  60 dni.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.184.



Zadanie 55.
Konsekwencją pojawiającego się niedosłuchu jest:

A .  nadwrażliwość na mowę bardzo głośną,
B.  nadwrażliwość na mowę cichą,
C.  prawidłowa lokalizacja dźwięku,
D . prawidłowe  rozumienie  mowy  zniekształconej  np.  przez

telefon.
Literatura:  Biercewicz  M.,  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.:  Pielęgniarstwo  w
geriatrii.  Wybrane  zagadnienia  z  zakresu  pielęgniarstw  specjalistycznych.
Wyd. Borgis, Warszawa 2006, str.26.

Zadanie 56.
Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej należą:

A . widzenie  falistych  l inii  jako  l inii  prostych  lub
podłużnych,

B . widzenie  prostych  l inii  jako  l inii  falistych  lub
zniekształconych,

C.  tęczowe pola wokół punktów świetlnych,
D.  bóle oczu.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.218.

Zadanie 57.
Podczas  fizjologicznego  procesu  starzenia  się  organizmu,
upośledzeniu ulega narząd wzroku co skutkuje:

A.  dalekowzrocznością i przyspieszoną siłą akomodacji,
B.  dalekowzrocznością i obniżoną siłą akomodacji,
C.  krótkowzrocznością i przyspieszoną siła akomodacji,
D.  krótkowzrocznością i obniżoną siłą akomodacji.

Literatura: Kędziora-Kornatowska L., Muszalik M.: Kompedium pielęgnowania w
starszym  wieku.  Wyd.  Czelej,  Lublin  2007,  str  8  kompedium
Wieczorowska–Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str. 45.

Zadanie 58.
Skala Tinetti służy do oceny:

A.  równowagi i chodu,
B . samodzielności  w  zakresie  wykonywania  codziennych

czynności,
C.  funkcjonowania instrumentalnego,
D.  sprawności psychicznej.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.109.



Zadanie 59.
U pacjentów w wieku starszym z cukrzycą występuje:

A.  pogorszenie sprawności funkcji poznawczych,
B.  poprawa funkcji zmysłów,
C.  pogorszenie wydolności oddechowej,
D.  ból brzucha, biegunka.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009,181-182.

Zadanie 60.
Powikłaniami po zabiegu prostatektomii radykalnej są:

A.  zaburzenia erekcji, nietrzymanie moczu,
B.  zaburzenia erekcji, zaparcia,
C.  przetoka moczowa, biegunki,
D.  zaburzenia erekcji, poliuria.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.196.

Zadanie 61.
Obturację ocenia się badaniem:

A.  spirometrycznym,
B.  radiologicznym,
C.  miograficznym,
D.  ultrasonograficznym.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 146.

Zadanie 62.
Demograficzne starzenie się społeczeństwa charakteryzuje się:

A .  zwiększaniem się odsetka osób starszych,
B.  zmniejszaniem się dzietności,
C.  wydłużaniem okresu przeżycia,
D . wzrostem  liczby  osób  w  wieku  produkcyjnym  niż

poprodukcyjnym.
Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 35

Zadanie 63.
Tzw. "wdowi garb" sprzyja wystąpieniu:

A.  zaburzeń wentylacji płuc, zapalenia płuc,
B.  zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego,
C.  niewydolności nerek,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 214.



Zadanie 64.
W  okresie  ostrym  udaru  mózgu  NIE  należy  podawać  płynów  z
glukozą, ponieważ prowadzi to do powstania:

A.  mleczanów i powoduje obrzęk mózgu,
B.  ciał ketonowych i powoduje niewydolność nerek,
C.  siarczanów i powoduje hipoglikemię,
D.  wolnych rodników i powoduje nadciśnienie tętnicze.

Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. PZWL, 2010:103

Zadanie 65.
Objawy  choroby  wieńcowej  w  wieku  starszym  mogą  przybierać
postać:

A.  uczucia zmęczenia i osłabienia w czasie lub po wysiłku,
B.  zaburzeń połyknia i ubytków w polu widzenia,
C.  niewydolności nerek,
D.  zaburzeń snu, sinicy.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009,121.

Zadanie 66.
Najczęstszymi  obawami  niepożądanymi  stosowania  nitratów
(nitrogliceryna,  diazotan)  w  leczeniu  choroby  niedokrwiennej
serca są: tachykardia, bóle głowy oraz:

A.  zaczerwienienie twarzy,
B.  hipotonia,
C.  objawy dyspeptyczne,
D.  depresja.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str. 124.

Zadanie 67.
Głównym objawem hipoglikemii w wieku starczym jest:

A .  zwolnienie pracy serca, bezsenność,
B.  ból głowy, niepokój, drżenie rąk,
C.  ból mięśni, stawów i brzucha,
D.  uczucie gorąca, apatia.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009,190.



Zadanie 68.
Skala  ADL  zawiera  pytania  dotyczące  stopnia  samodzielności
pacjenta, do których zaliczamy między innymi:

A.  kąpiel, ubieranie się, sprzątanie,
B.  toaleta, spożywanie posiłków, wykonywanie zakupów,
C.  kąpiel, spożywanie posiłków, kontrolowanie zwieraczy,
D.  kąpiel, pranie, gotowanie.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 2008, str.
83-84.

Zadanie 69.
D o objawów subiektywnych zgłaszanych przez pacjenta w chorobie
niedokrwiennej serca zaliczamy:

A.  zmęczenie,
B.  poszerzenie żył szyjnych,
C.  tachykardię,
D.  bradykardię.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str.
115-1116.

Zadanie 70.
W układzie oddechowym u osób w starszym wieku następuje:

A.  sztywnienie ścian klatki piersiowej,
B.  zwiększenie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  zmniejszenie siły mięśni oddechowych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 49.

Zadanie 71.
NIESPECYFICZNE objawy zapalenia płuc u osoby starszej to:

A .  duszność, kaszel, gorączka,
B.  duszność, leukocytoza, kaszel,
C.  osłabienie, upadki, upośledzenie świadomości,
D.  osłabienie, duszność, gorączka.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L,  Muszalik  M.,Skolimowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. 118



Zadanie 72.
Biegunka rzekoma to:

A . zbyt  częste  oddawanie  stolców  o  luźnej  konsystencji  lub
płynnej  konsystencji  i  masie  dobowej  przekraczającej
250 g,

B . częste oddawanie uformowanych stolców o małej objętości
połączone z naglącymi parciami,

C . częste  oddawanie  małych  porcji  płynnego  cuchnącego
stolca,

D.  niekontrolowane, mimowolne oddawanie stolca.
Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria,  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str.
165

Zadanie 73.
U  zdrowego  człowieka  drogi  moczowe  powyżej  zwieracza  pęcherza
moczowego są:

A.  sztywne,
B.  skażone,
C.  jałowe,
D.  zwężone.

Literatura:  Błaszczak  R.,  Dominiak  I.,  Wojtczak  A.:  Pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd edumetriq. Sopot 2016 str.187.

Zadanie 74.
Zespół poupadkowy objawia się:

A . lękiem  pacjenta  przed  podejmowaniem  aktywności  i
wychodzeniem  z  domu  co  przyczynia  się  do  pogłębienia
s ię  zmian  funkcjonalnych  i  izolacji  społecznej  osoby
starszej,

B . niemożnością pacjenta przed podejmowaniem aktywności i
wychodzeniem  z  domu  co  przyczynia  się  do  pogłębienia
s ię  zmian  funkcjonalnych  i  izolacji  społecznej  osoby
starszej,

C . lękiem  pacjenta  przed  podejmowaniem  uczestnictwa  w
życiu  społecznym  co  przyczynia  się  do  pogłębienia  się
zmian  funkcjonalnych  i  izolacji  społecznej  osoby
starszej,

D . lękiem pacjenta przed przyjmowaniem leków co przyczynia
s ię  do  pogłębienia  się  zmian  poznawczych  i  izolacji
społecznej osoby starszej.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010: 247.



Zadanie 75.
Czynnikami  egzogennymi,  predysponującymi  do  występowania
odleżyn jest/są:

A.  unieruchomienie,
B.  zaburzenia funkcji zwieraczy,
C.  urazy,
D.  zaburzenia odżywiania.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L.,  Muszalik  M.  Skolimowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. 274

Zadanie 76.
Długotrwałe  stosowanie  leków  pobudzających  perystaltykę  jelit,
antrachinionów  zawartych  w  liściach  i  owocach  senesu,  aloesu,
korze kruszyny, prowadzi do wystąpienia:

A . zaburzeń  elektrolitowych,  uzależnienia  od  leku
przeczyszczającego,

B.  uzależnienia od leku przeczyszczającego, wzdęcia,
C.  ostrych biegunek, perforacji jelit,
D . zaburzeń  elektrolitowych,  grzybicy  błony  śluzowej  jamy

ustnej.
Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str. 164.

Zadanie 77.
Indywidualne,  dostosowane  do  stanu  pacjenta  z  zaburzeniami
psychicznymi działania opiekuńcze obejmują:

A . interwencję  farmakologiczną  oraz  postępowanie
psychoterapeutyczne  poprzez  częstą  hospitalizację  i
dłuższe pobyty szpitalne chorych,

B . interwencję  farmakologiczną  oraz  postępowanie
psychoterapeutyczne,  oddziaływanie  psychoedukacyjne,  z
udziałem jego rodziny,

C . działania  optymalizujące  funkcjonowanie  społeczne
pacjenta,

D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.
Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010. Str.230.



Zadanie 78.
U  pacjenta  z  zaawansowaną  niewydolnością  serca  ( I I I  lub  IV
stopień  NYHA)  pielęgniarka  podczas  badania  fizykalnego
przedmiotowego może stwierdzić następujące objawy:

A . bradykardię,  obrzęki  kończyn  dolnych,  szmer
pęcherzykowy nad dolnymi polami płuc,

B . bradykardię,  obrzęki  kończyn  dolnych,  poszerzenie  żył
szyjnych, sinicę,

C . tachykardię,  obrzęki  kończyn  dolnych  i  okolicy
lędźwiowej,  sinicę,  szmer  pęcherzykowy  nad  dolnymi
polami płuc,

D . tachykardię,  poszerzenie  żył  szyjnych,  obrzęki  na
obwodowych  partiach  ciała,  trzeszczenia  nad  dolnymi
polami płuc.

Literatura:  Życzkowska  J.  Układ  krążenia.  Niewydolność  serca.  [W]:
Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne.
Wyd. PZWL Warszawa 2008; 116.

Zadanie 79.
Celem hartownia kikuta kończyny po zabiegu amputacji NIE jest:

A . pobudzenie  krążenia  i  pobudzenie  przemiany  materii  w
tkankach kikuta, a w efekcie przyspieszenie gojenia,

B . zwiększenie  wrażliwości  zakończeń  nerwowych  w  skórze
kikuta,

C . systematyczne  i  stopniowe  przyzwyczajenie  skóry  kikuta
d o ucisku wywieranego przez protezę,  poprzez drażnienie
skóry  kikuta  począwszy  od  bodźców  delikatnych  do
bardziej intensywnych,

D.  noszenie protez tymczasowych.
Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 161-162, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 80.
Zgodnie  z  ergonomią  podnoszenia  i  przemieszczania  pacjentów
zaleca się zastosowanie techniki:

A . przenoszenia  na  wyprostowanych  nogach  z  pochylonym
tułowiem, aby nie przeciążać stawów kolanowych,

B . podczas  przenoszenia  powinno  się  trzymać  pacjenta  jak
najdalej od swojego ciała,

C . stopy  osoby  przenoszącej  powinny  być  jak  najbliżej
siebie,

D . przenoszenia  przy  użyciu  mięśni  nóg,  uginając  a
następnie  prostując  kolana,  aby  nie  wywołać
przeciążenia kręgosłupa.

Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.  (red.):  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie
osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 81.
Która  z  pozycji  ułożeniowych  jest  szczególnie  wskazana  dla
pacjentów po amputacji naczyniowej w obrębie uda?

A.  leżenie przodem (na brzuchu),
B.  leżenie tyłem (na plecach),
C.  siad na wózku inwalidzkim,
D.  siad ze spuszczoną nogą na miękkim podłożu.

Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.  (red.):  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie
osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 82.
W  procesie  reedukacji  chodu  pacjenta  po  operacji
endoprotezoplastyki  stawu  biodrowego  zaleca  się  określoną
sekwencję  ruchów,  szczególne  w  chodzeniu  po  schodach.  Którą
nogą chory powinien wchodzić na stopień?

A . pacjent  już  od  początku  rehabilitacji  może  chodzić  po
schodach naprzemiennie,

B.  zawsze nogą chorą, uprzednio stawiając kulę na stopniu,
C . zawsze nogą zdrową, podczas gdy kula zostaje przy nodze

chorej odciążając ją,
D . pacjent powinien unikać chodzenia po schodach i zawsze

używać windy.
Literatura:  Kiwerski  J.  (red.):  Rehabilitacja  medyczna.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 83.
Długotrwałe unieruchomienie pacjenta może usposabiać do rozwoju
żylnej  choroby  zatorowo-zakrzepowej.  Za  najważniejsze  czynniki
ryzyka  sprzyjające  powstawaniu  zakrzepów  i  zatorów  uważa  się
tzw. Triadę Virchowa, do której zalicza się:

A . zmiany  w  ścianie  naczynia  tętniczego,  nieznaczną
skłonność do tworzenia się  skrzepów w świetle  naczynia,
zwolnienie przepływu krwi,

B . zmiany w ścianie naczynia żylnego, zwiększoną skłonność
d o  tworzenia  się  skrzepów,  zwolnienie  przepływu  krwi
żylnej,

C . zmiany w ścianie naczynia żylnego, zwiększoną skłonność
d o  tworzenia  się  skrzepów,  przyspieszenie  przepływu
krwi żylnej,

D . zmniejszoną skłonność do tworzenia się skrzepów, zmiany
w  świetle  naczynia  tętniczego,  przyspieszenie  przepływu
krwi żylnej.

Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 72, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 84.
Jedną z metod zachowawczych przygotowujących kikut kończyny do
protezowania  jest  bandażowanie,  podczas  którego  kompresja
powinna:

A . wyraźnie rosnąć wraz z oddalaniem się zwojów od szczytu
kikuta,

B . nieznacznie  maleć  wraz  z  oddalaniem  się  zwojów  od
szczytu kikuta,

C . pozostawać niezmienna wraz z  oddalaniem się  zwojów od
szczytu kikuta,

D . nieznacznie  rosnąć  wraz  z  oddalaniem  się  zwojów  od
szczytu kikuta.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 160, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 85.
Rola  pielęgniarki  podczas  wykonywania  zabiegów  fizykalnych
sprowadza się do:

A . obserwacji  czy  u  pacjenta  występują  ewentualne  objawy
lub  odczyny  niepożądane  podczas  lub  po  zabiegach
fizykalnych,

B . przygotowaniu  skóry  pacjenta  do  wykonywania  zabiegów
fizykoterapeutycznych  i  pielęgnacja  skóry  po  ich
zakończeniu,

C . znajomości  podstawowych  zasad  oddziaływania
poszczególnych  zabiegów  fizykalnych  na  organizm
człowieka,  wskazań  i  przeciwwskazań  do  ich  stosowania
oraz  przekazaniu  elementarnych  informacji  w  tym
zakresie pacjentowi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 99, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 86.
Krioterapia  miejscowa  jest  jedną  z  metod  fizykoterapii,  której
zastosowanie uzasadnione jest w przypadku:

A.  ostrych i przewlekłych stanów zapalnych stawów,
B.  zaburzenia czucia powierzchownego,
C.  zaburzeń mikrokrążenia,
D.  rany otwartej z zaburzonym procesem gojenia.

Literatura:  Kiwerski  J.  (red.):  Rehabilitacja  medyczna.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 87.
Afazja czuciowa (sensoryczna), charakteryzuje się:

A . utratą  zdolności  nazywania  przedmiotów,  stanów  czy
zjawisk,  które  chory  potrafi  określić  opisowo;
występują także trudności w rozumieniu mowy, wyrażaniu
myśli i wyszukiwaniu słów,

B . niemożnością  rozumienia  mowy,  występuje  mowa
spontaniczna,  chory  zniekształca  zdania,  niewłaściwie
wskazuje  nazwane  przedmioty;  cechą  typową  afazji
czuciowej  jest  także  występowanie  trudności  w  zakresie
powtarzania oraz pisania,

C . zaburzeniami  w  obszarze  ekspresji  słownej,  nie
występują  dysfunkcje  w  obrębie  rozumienia  mowy  i
wykonywania  poleceń,  problem  stanowi  artykulacja
dźwięków lub łączenie wyrazów i formułowanie zdań,

D . brakiem  koordynacji  słów  i  trudnościach  związanych  ze
składaniem zdań, spowodowanych uszkodzeniem struktur
korowych  odpowiedzialnych  za  czynności
nadawczo-odbiorcze.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 194, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 88.
D o najczęstszych powikłań specyficznych dla  endoprotezoplastyki
stawu biodrowego należą:

A . zakażenia  okołoprotezowe,  zwichnięcie  protezy  oraz
złamanie okołoprotezowe,

B . niewłaściwe  dobranie  protezy,  aseptyczne  obluzowanie
protezy oraz infekcja ogólnoustrojowa,

C . zmiany  zwyrodnieniowe,  zużycie  s ię  elementów  ciernych
endoprotezy i jałowa martwica kłykci kości udowej,

D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.
Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL Warszawa, 2013, str.143 i 145



Zadanie 89.
W  procesie  gojenia  się  ran  przewlekłych  uwzględnia  się
następujące elementy postępowania dietetycznego:

A . zwiększone  zapotrzebowanie  na  białko  do  0,5  g/kg
m.c./dobę przy prawidłowo funkcjonujących nerkach,

B . dostarczenie  białek,  w  tym  aminokwasów  argininy  i
glutaminy,  tłuszczów  (z  uwzględnieniem  kwasów
tłuszczowych  Omega  3 )  i  węglowodanów,  zapobieganie
niedoborom  wody,  sol i  mineralnych,  witamin  i
pierwiastków śladowych,

C . przede  wszystkim  zapobieganie  niedoborom  witamin  z
grupy B,

D.  zwiększone nawodnienie pacjenta drogą pozajelitową.
Literatura:  Szewczyk  ,  M.T.,  Jawień  A.  Leczenie  ran  przewlekłych.  PZWL.
Warszawa, 2012, str.23-28.

Zadanie 90.
Test  Lovetta  jest  bardzo  przydatny  w  doborze  ćwiczeń  będących
elementem procesu rehabilitacji. Jaką cechę ocenia ten test?

A.  siłę mięśni szkieletowych,
B.  zakres ruchu w badanym stawie,
C.  wydolność fizyczną,
D.  równowagę.

Literatura:  Kiwerski  J.  (red.):  Rehabilitacja  medyczna.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 91.
Wyróżnia się następujące bariery w rehabilitacji:

A .  psychologiczne, społeczne, prawne,
B.  architektoniczne,
C . polityczne,  społeczno-  ekonomiczne,  prawne  i

urbanizacyjne,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL Warszawa, 2013 str.40

Zadanie 92.
Opieka długoterminowa to:

A . długookresowa  profesjonalna  pielęgnacja,  rehabilitacja
i kontynuacja leczenia,

B.  opieka w schyłkowej fazie życia,
C.  opieka paliatywna,
D . opieka sprawowana na rzecz osób niepełnosprawnych, ale

głównie skierowana do osób w podeszłym wieku.
Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, str.13, Wydawnictwo PZWL, Warszawa
2010.



Zadanie 93.
Głównym  wskazaniem  do  prowadzenia  ćwiczeń  biernych  wśród
pacjentów jest:

A .  długotrwałe unieruchomienie,
B . brak  wolicjonalnej  (zależnej  od  woli )  czynności

mięśniowej,
C.  ubytek masy i siły mięśniowej,
D.  zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Literatura:  Kiwerski  J.  (red.):  Rehabilitacja  medyczna.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 94.
U  pacjenta  we  wczesnym  okresie  po  urazie  rdzenia  kręgowego,
należy w praktyce pielęgniarskiej priorytetowo traktować:

A . zaburzenia  opróżniania  pęcherza  moczowego  i
magazynowania moczu spowodowane neurogenną dysfunkcją
czynności dolnych dróg moczowych,

B . ryzyko  wystąpienia  przykurczów  z  powodu  spastyczności
lub/i  długotrwałego  unieruchomienia  pacjenta  po  urazie
kręgosłupa w odcinku szyjnym,

C . trudności  w  samoobsłudze  spowodowane  niedowładem
czterokończynowym,

D . ryzyko  wystąpienia  zapalenia  płuc  z  powodu  dysfunkcji
(porażenia) mięśni oddechowych i unieruchomienia.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 178, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 95.
Wskaż FAŁSZYWĄ odpowiedź. Karta praw osób Niepełnosprawnych z
1997r.  uwzględnia  następujące  obszary  działań  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych:

A . dostęp  do  dóbr  i  usług  umożliwiających  pełne
uczestnictwo w życiu społecznym,

B . dostęp  do  leczenia  i  opieki  medycznej,  rehabilitacji  i
edukacji leczniczej,

C . życie  w  środowisku  wolnym  od  barier,  swobodne
przemieszczanie się,

D.  karta nie uwzględnia kwestii dostępu do informacji.
Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL Warszawa, 2013 str.39



Zadanie 96.
Wśród  przyczyn  przejściowego  nietrzymania  moczu  NIE  wymienia
się:

A .  delirium,
B . ograniczenia  możliwości  poruszania  się  lub  nadmiernej

objętości wydalanego moczu,
C . nagłego  parcia  na  mocz  związanego  z  infekcją  dróg

moczowych lub kamicą,
D.  nadpobudliwości mięśnia wypieracza.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, WL PZWL, Warszawa 2008, str 240-241.

Zadanie 97.
Najważniejszymi  problemami  pielęgnacyjnymi  pacjenta
niepełnosprawnego z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów
i kręgosłupa, będzie poniższy zespół trudności:

A . zaburzenia  mikcji  spowodowane  neurogenną  dysfunkcją
czynności dolnych dróg moczowych,

B . ograniczona wydolność czynnościowa chorego wynikająca z
bólu  stawów  nasilającego  się  podczas  ruchu  oraz
postępującej  deformacji  (szpotawość,  koślawość)  i
niestabilności stawów kończyn dolnych i kręgosłupa,

C . zagrożenie  wystąpienia  zakrzepicy  żył  kończyn  dolnych  i
odleżyn  w  wyniku  przedłużającego  się  unieruchomienia
pacjenta,

D . zagrożenie wystąpienia powikłań płucnych oraz trudności
w  zakresie  samoobsługi  z  powodu  występującego  drżenia
mięśni.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 129, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 98.
Która  z  poniższych  aktywności  jest  najbardziej  wskazana  w
procesie  usprawniania  chorego  z  chorobą  Parkinsona
uwzględniając następstwa postępującej choroby?

A.  nordic walking (marsz z kijkami),
B.  pływanie,
C.  jazda na rowerze stacjonarnym,
D.  bieganie.

Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.  (red.):  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie
osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 99.
Istotnym  elementem  procesu  rehabilitacji  osób  starszych  jest
prawidłowa ocena funkcjonalna. Jednym z najczęściej stosowanych
testów  jest  Test  Wstań  i  Idź.  Jaki  czas  wykonania  wszystkich
elementów testu świadczy o zwiększonym ryzyku upadku w grupie
osób w wieku podeszłym?

A.  powyżej 30 sekund,
B.  powyżej 20 sekund,
C.  powyżej 12 sekund,
D.  powyżej 10 sekund.

Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.  (red.):  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie
osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 100.
W  różnicowaniu  otępienia  i  innych  stanów,  w  przebiegu  których
mogą wystąpić zaburzenia poznawcze należy wziąć pod uwagę:

A.  stan depresji,
B .  zaburzenia widzenia i słuchu,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, WL PZWL, Warszawa 2008, str 256.

Zadanie 101.
Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ. Urazy i upadki powstają z następujących
przyczyn wewnętrznych:

A.  pogorszenia sprawności układu nerwowego,
B.  zmiana wzorca chodu i postawy ciała,
C . pogorszenia  sprawności  układu  mięśniowego,  wzroku  i

słuchu,
D . stosowania  nieodpowiedniego  obuwia  i  przeszkód

związanych z podłożem.
Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, WL PZWL, Warszawa 2008, str 250.

Zadanie 102.
Zadaniem  edukacyjnym  pielęgniarki  w  ramach  usprawniania
pacjenta po amputacji jest:

A . nauczenie  chorego  przy  współpracy  z  fizjoterapeutą
prawidłowego sposobu hartowania kikuta,

B . omawianie i demonstrowanie choremu prawidłowej techniki
kształtowania kikuta,

C . pomaganie  choremu  w  zakresie  użytkowania  protezy  i
posługiwania  się  niezbędnym  sprzętem  pomocniczym
podczas lokomocji (balkonikiem, kulami),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób



niepełnosprawnych, str. 161-162, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 103.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Profilaktyka  i  kontrola  zakażenia
pojedynczej rany obejmuje zawsze:

A . optymalne  oczyszczenie  rany  z  martwicy  i  nadmiaru
wysięku,

B . miejscowe  stosowanie  do  przemywania  ran  środków
antyseptycznych  oraz  opatrunków  mających  właściwości
oczyszczające i przeciwdrobnoustrojowe,

C.  stosowanie antybiotykoterapii,
D . stosowanie  w  miarę  możliwości  kąpieli  całego  ciała  z

użyciem  specjalnych  środków  pielęgnacyjnych  i
antyseptycznych  oraz  z  zastosowaniem  specjalistycznych
urządzeń.

Literatura:  Szewczyk  M.T.,  Jawień  A.  Leczenie  ran  przewlekłych.  PZWL.
Warszawa, 2012, str.103.

Zadanie 104.
Wśród  czynników  zwiększających  ryzyko  powstawania  bólów
fantomowych amputowanej kończyny należy wymienić:

A.  podeszły wiek,
B . wcześniej  doświadczany  silny  ból,  z  przyczyn

niedokrwiennych, obecnie amputowanej kończyny (pamięć
bólu),

C . inny  ból  doświadczany  przed  zabiegiem  operacyjnym  np.
zapalenie  ścięgien,  rwa  kulszowa,  który  może  mieć
obecnie charakter uporczywego bólu fantomowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL Warszawa, 2013, str.158.

Zadanie 105.
Wśród czynników zwiększających ryzyko upadków należy wymienić:

A.  samotne zamieszkiwanie,
B.  mała masa ciała, niedożywienie oraz polipragmazja,
C.  stosowanie sprzętu ortopedycznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, WL PZWL, Warszawa 2008, str 248.



Zadanie 106.
D o  identyfikacji  i  kwalifikacji  osób  starszych  do  COG
(Całościowej  Oceny  Geriatrycznej)  w  szpitalach  jest  używane
narzędzie skriningowe. Jest to skala:

A.  ADL wg Katza,
B.  NOSGER,
C.  VES-13,
D.  wg Barthel i skala NYHA.

Literatura:  -spoza  listy  literatury  obowiązkowej-  ze  strony  internetowej
Ministerstwa  Zdrowia:  Pomocnicze  materiały  szkoleniowe  dla  uczestników
szkoleń  z  zakresu  opieki  geriatrycznej  –  opracowane  w  ramach  projektu
systemowego  –  Wsparcie  systemu  kształcenia  ustawicznego  personelu
medycznego  w  zakresie  opieki  geriatrycznej  współfinansowany  przez  UE  w
ramach  programu  POWER.  Praca  zbiorowa  pod  red.  B.  Bień,  K.  Broczek,
Warszawa 2012; 34.

Zadanie 107.
Wśród trzech głównych składowych fizjoterapii wyróżnia się:

A . terapię  zajęciową,  rehabilitację  ruchową  i  zaopatrzenie
ortopedyczne,

B.  kinezyterapię, fizykoterapię i masaż,
C.  farmakoterapię, psychoterapię i rehabilitację ruchową,
D.  rehabilitację ruchową, fizykoterapię i farmakoterapię.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010

Zadanie 108.
W  profilaktyce  odleżyn  analizuje  się,  które  z  czynników
zewnętrznych  skutkują  zmniejszeniem  wytrzymałości  skóry  na
bodźce zewnętrzne, w tym spadkiem tolerancji na ucisk. Będą to:

A . si ły  mechaniczne  w  tym  dynamiczne  –  tarcie,  si ły
ścinające,  uraz,  si ły  statyczne  -  nacisk
powierzchniowy, wilgoć, maceracja,

B.  odwodnienie, leki moczopędne, zaburzenia metaboliczne,
C.  starzenie się skóry i unieruchomienie lub akinezja,
D . zaburzenia  odżywiania,  zarówno  przeżywienie  i

niedożywienie oraz stosowanie żywienia pozajelitowego.
Literatura:  Szewczyk  ,  M.T.,  Jawień  A.  Leczenie  ran  przewlekłych.  PZWL.
Warszawa, 2012, str.98



Zadanie 109.
Znaki  ideograficzne,  wykorzystywane  w  języku  migowym  osób
niesłyszących to znaki:

A .  określające poszczególne litery i liczby,
B.  alfabetu dotykowego Hieronima Lorma,
C.  alfabetu Braille’a,
D.  pojęciowe.

Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 253, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 110.
U pacjentów z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
(IV stadium wg GOLD) postępowanie obejmuje najczęściej:

A . domowe  leczenie  tlenem,  tak  aby  saturacja  wynosiła
powyżej  90%,  rehabilitację  oddechową,  profilaktykę
przeciwzakrzepową, nawodnienie,

B . w  zaostrzeniu  objawów  choroby  podawanie
krótkodziałających  B2-mimetyków  oraz  leków
przeciwcholinergicznych  ze  spejserem  lub  w  nebulizacji,
a  także  glikokortykosteroidów  drogą  doustną  lub
parenteralną,

C . rehabilitację  oddechową,  profilaktykę  przeciwzakrzepową
oraz  szczepienia  przeciw  grypie  i  pneumokokom,  a  w
zaostrzeniu  objawów  choroby  stosowanie
antybiotykoterapii,  długodziałającego  B2-mimetyku,
glikokortykosteroidów wziewnych,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010. Str.118

Zadanie 111.
W  leczeniu  duszności  aby  ustabilizować  niewłaściwy  tor
oddechowy  i  nadmierną  wentylację  oraz  ograniczyć  stymulację
oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

A.  morfiny,
B.  beznodiazepin,
C . przede  wszystkim  tlenu  w  podaży  przez  maskę  o

przypływie 5 l/minutę,
D.  kannabinoidów.

Literatura:  Watson,  M.,  Lucas,  C.,  Hoy,  A.,  Back,  I.:  Opieka  paliatywna.
Urban&Partner, 2005 str.301-304



Zadanie 112.
Opieka paliatywna nad pacjentem geriatrycznym powinna:

A . służyć  mobilizowaniu  pacjentów  do  samodzielnego
radzenia  sobie  z  trudnościami,  gdyż  w  podeszłym  wieku
pacjenci chętnie podejmują się realizacji nowych celów,

B . być  realizowana  z  uwzględnieniem  potrzeb  i  oczekiwań
pacjentów,

C.  wyłączać z opieki rodzinę i najbliższych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Kinghorn S., Gines S., de Walden-Gałuszko K., Gaworska-Kamińska
A.  (red.  wyd.  pol.):  Opieka  paliatywna.  Wyd.  Elservier  Urban  &  Partner,
Wrocław 2012

Zadanie 113.
W  obserwacji  i  terapii  duszności  u  nieuleczalnie  chorych  należy
uwzględnić m.in.:

A . proces  wyniszczenia  nowotworowego,  niedokrwistość  i
choroby współistniejące np. niewydolność krążenia,

B.  czynniki psychogenne np. hiperwentylacja,
C . bardzo  często  występujący  u  tych  chorych  reaktywny

skurcz  oskrzeli,  któremu  towarzyszy  wysoki  poziom
odczuwanego lęku,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
Literatura:  Watson,  M.,  Lucas,  C.,  Hoy,  A.,  Back,  I.:  Opieka  paliatywna.
Urban&Partner, 2005 str.300-301

Zadanie 114.
Do głównych zasad w opiece paliatywnej należy:

A . zapewnienie  możliwie  najlepszej  jakości  życia  choremu  i
jego rodzinie,

B.  akceptacja nieuchronności śmierci,
C . sprawowanie  opieki  zespołowej  z  uwzględnieniem  opieki

nad rodziną pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 115.
W leczeniu rany nowotworowej z dużym wysiękiem należy:

A.  zapewnić możliwie suche środowisko gojenia,
B.  zabezpieczyć przed maceracją otaczającą skórę,
C.  pobudzić proces autolizy,
D.  jak najszybciej wygoić ranę.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 116.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Zaburzenia  snu  u  pacjentów  objętych
opieką paliatywną:

A.  mogą być spowodowane zaburzeniami rytmu snu i czuwania,
B.  mogą być związane ze zmęczeniem i wyczerpaniem chorobą,
C . współwystępują podczas niekontrolowanego bólu, zaburzeń

funkcji poznawczych, zaburzeń oddechowych, stosowanego
leczenia steroidami,

D.  nie są wywołane przez zespół niespokojnych nóg.
Literatura:  Watson,  M.,  Lucas,  C.,  Hoy,  A.,  Back,  I.:  Opieka  paliatywna.
Urban&Partner, 2005 str.392.

Zadanie 117.
Celem opieki nad pacjentem z raną nowotworową jest:

A .  jak najszybsze wygojenie rany,
B . eliminacja  martwicy,  tak  aby  nie  dopuścić  do  zmian

przewlekłych,
C.  opanowanie bólu i krwawienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 118.
Ko-analgetyki to leki:

A . które  działają  przeciwbólowo,  z  wyłączeniem
kortykosteroidów,

B.  które działają uspokajająco i nasennie,
C . uzupełniające,  które  łagodzą  ból  neuropatyczny  i  różne

inne objawy współwystępujące z bólem przewlekłym,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Watson,  M.,  Lucas,  C.,  Hoy,  A.,  Back,  I.:  Opieka  paliatywna.
Urban&Partner, 2005 str.185.

Zadanie 119.
Nadrzędnym celem opieki paliatywnej jest:

A . zniesienie  bólu  przewlekłego  i  opanowanie  innych
dokuczliwych objawów fizycznych,

B . przeciwdziałanie  pogłębiającemu  się  wyniszczeniu
organizmu  oraz  zahamowanie  postępu  choroby
nieuleczalnej,

C . uzyskanie  najlepszej  jakości  życia  pacjentów  i  ich
rodzin,

D . wsparcie  psychologiczne,  społeczne  i  duchowe  chorego
oraz jego rodziny.

Literatura:  Watson,  M.,  Lucas,  C.,  Hoy,  A.,  Back,  I.:  Opieka  paliatywna.
Urban&Partner, 2005 str.XXIV



Zadanie 120.
Jak definiowana jest opieka paliatywna?

A . opieka  nad  pacjentami  ze  zdiagnozowaną  chorobą
nowotworową, która jest leczona dłużej niż 5 lat,

B . całościowa opieka nad pacjentami, u których zaprzestano
zarówno leczenia przyczynowego, jak i objawowego,

C . całościowa  opieka  nad  pacjentami  chorującymi  na
nieuleczalne  choroby,  nie  poddające  się  leczeniu
przyczynowemu,

D . opieka  nad  pacjentami  w  wieku  geriatrycznym  ze
zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE
TEST NR 30N2418
Zadanie 1.
Program  profilaktyki  raka  piersi  adresowany  jest  do  kobiet  w
wieku  50-69  lat,  które  spełniają  określone  kryteria:  nie  miały
wykonywanej  mammografii  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  lub
otrzymały  w  ramach  programu  profilaktyki  raka  piersi  pisemne
wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z
powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

A . rak  piersi  wśród  członków  rodziny  (matka,  siostra,
córka), mutacja w obrębie genów BRCA1,

B . rak  piersi  wśród  członków  rodziny  (matka,  siostra,
córka), mutacja w obrębie genów BRCA2,

C . rak  piersi  wśród  członków  rodziny  (matka,  siostra,
córka),mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2,

D.  mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.
Literatura: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/

Zadanie 2.
Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem:

A.  o charakterze naukowym,
B.  o charakterze zawodowym,
C . o  charakterze  naukowym  i  zawodowym,  posiadającym

osobowość prawną,
D . o  charakterze naukowym i zawodowym, nie posiadającym

osobowości prawnej.
Literatura:  1.  http://www.ptpol.pl/o-nas  2.  Matuszewska  E.:  Zarys  historii
zawodu położnej. Wyd. REA 2012, str. 192.

Zadanie 3.
Państwa  członkowskie  ONZ  uzgodniły  definicje  praw
reprodukcyjnych,  zdrowia  reprodukcyjnego  i  seksualnego  na
Międzynarodowej  Konferencji  na  rzecz  Ludności  i  Rozwoju,  która
odbyła się:

A .  w Kairze w 1994 roku,
B.  w Pekinie w 1995 roku,
C.  w Wiedniu w 1993 roku,
D.  w Pekinie w 1997 roku.

Literatura:  1)  Federacja  na  Rzecz  Kobiet  i  Planowania  Rodziny
http://federa.org.pl  2)  Niemiec  T.  (red.):  Raport:  Zdrowie  kobiet  w  wieku
prokreacyjnym  15-49  lat.  Polska  2006.  Wyd.  Program  Narodów  ds  Rozwoju,
Warszawa 2007 str. 11



Zadanie 4.
Która z witamin ma wpływ na poprawę żywotności plemników?

A.  C ,
B.  A ,
C.  D ,
D.  B6.

Literatura:  G.  Stadnicka  (red.),  Opieka  przedkoncepcyjna.  Wyd.  PZWL,
Warszawa 2010, s. 105.

Zadanie 5.
Rozciągliwość śluzu szyjkowego jest największa:

A.  w cyklach bezowulacyjnych,
B.  w okresie przedowulacyjnym,
C.  w fazie lutealnej cyklu,
D.  bezpośrednio po miesiączce.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.1.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, wyd. 2., str. 395, 475.

Zadanie 6.
Długotrwały  powrót  płodności  obserwuje  się  w  przypadku
stosowania antykoncepcji:

A .  doustnej dwuskładnikowej,
B . doustnej  jednoskładnikowej,  progesteronowej,

niskodawkowej,
C.  iniekcyjnej podawanej w rytmie 12 – tygodniowym,
D . powrót  płodności  nie  jest  uzależniony  od  stosowanej

metody.
Literatura:  G.  Jakiel,  Antykoncepcja  hormonalna,  w:  G.  Stadnicka  (red.),
Opieka przedkoncepcyjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.73.

Zadanie 7.
Procesy  wsteczne,  zanik  naczyń  krwionośnych  w  endometrium  i
martwica komórek endometrium występują w fazie:

A .  złuszczania,
B.  wydzielniczej,
C.  wczesnej lutealnej,
D.  późnej lutealnej.

Literatura:  C.  Łepecka  -  Klusek  (red.),  Pielęgniarstwo  we  współczesnym
położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.35

Zadanie 8.
Pik LH obserwuje się w fazie:

A .  złuszczania,
B.  wzrostowej,
C.  okołoowulacyjnej,
D.  wydzielniczej.

Literatura:  C.  Łepecka  -  Klusek  (red.),  Pielęgniarstwo  we  współczesnym



położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.34

Zadanie 9.
Niepłodność idiopatyczna wiąże się z:

A .  obecnością cykli bezowulacyjnych,
B.  występowaniem wad macicy,
C.  nieprawidłowymi parametrami nasienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 10.
Która  z  metod  antykoncepcyjnych  skojarzona  jest  z  najniższym
odsetkiem  występowania  stanów  zapalnych  w  obrębie  miednicy
mniejszej:

A .  prezerwatywa,
B.  doustne tabletki antykoncepcyjne,
C.  kapturki naszyjkowe,
D.  wkładka wewnątrzmaciczna.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.  1.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008, wyd. 2., str. 612 - tabela 10.10.

Zadanie 11.
Gdzie plemnik nabiera zdolności  ruchu i  możliwości zapłodnienia
komórki jajowej?

A.  w obrębie kanalików plemnikotwórczych jądra,
B.  w najądrzu,
C.  w śluzie szyjkowym,
D.  w pochwie.

Literatura:  G.  Stadnicka  (red.),  Opieka  przedkoncepcyjna.  Wyd.  PZWL,
Warszawa 2010, s. 39.

Zadanie 12.
Według WHO stężenie hemoglobiny u kobiety ciężarnej NIE powinno
być niższe niż:

A .  11 g/dl,
B.  12 g/dl,
C.  13 g/dl,
D.  14 g/dl.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.321.



Zadanie 13.
Test obrotowy (roll – over – test) stosuje się w diagnostyce:

A.  hipotrofii,
B .  nadciśnienia indukowanego ciążą,
C.  cukrzycy,
D.  niedoczynności tarczycy.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.264.

Zadanie 14.
Oscylacja skacząca w zapisie KTG manifestuje NAJCZĘŚCIEJ:

A.  zaburzenia przepływu pępowinowego,
B.  prawidłowe krążenie maciczno – łożyskowe,
C.  sen płodu,
D.  reakcję płodu na podanie matce leków narkotycznych.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.127.

Zadanie 15.
Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

A.  rzęsistkowicy,
B.  zakażenia grzybiczego,
C.  zakażenia chlamydiami,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.297 - 301.

Zadanie 16.
Pobranie krwi płodu przez nakłucie pępowiny, to:

A .  amniopunkcja genetyczna,
B.  biopsja kosmówki,
C.  kordocenteza,
D.  fetoskopia.

Literatura:  G.  Bręborowicz (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2016.

Zadanie 17.
Który  z  niżej  wymienionych  wymiarów  NIE  służy  do  podstawowej
oceny wieku ciążowego:

A.  długość pęcherzyka ciążowego,
B.  długość ciemieniowo-siedzeniowa,
C.  obwód główki,
D.  wymiar dwuciemieniowy.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 82.



Zadanie 18.
Wskaż  objaw  charakterystyczny  dla  niedoczynności  tarczycy  w
przebiegu ciąży:

A.  nadmierna potliwość,
B.  nadwrażliwość na zimno,
C.  przyspieszona czynność serca powyżej 100 u/min.,
D.  zwiększona pobudliwość nerwowa.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.328 - 329.

Zadanie 19.
Test PAPP-A wykonywany jest między:

A.  15-16 tygodniem ciąży,
B.  11-14 tygodniem ciąży,
C.  7-9 tygodniem ciąży,
D.  5-6 tygodniem ciąży.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 113.

Zadanie 20.
Który  z  objawów  klinicznych  NIE  charakteryzuje  poronienia
zagrażającego?

A.  plamienie,
B.  krwawienie,
C.  bóle podbrzusza,
D.  rozwarcie szyjki macicy.

Literatura:  Bień  A.,  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 271.

Zadanie 21.
Według  klasyfikacji  White  cukrzyca  ciężarnych  klasa  D
występuje:

A.  po 20. roku życia, czas trwania do 10 lat,
B.  występuje w 10-19. roku życia, czas trwania 10-19 lat,
C . występuje  przed  10.  rokiem  życia,  czas  trwania  powyżej

20 lat,
D.  występuje w dowolnym czasie.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 243.

Zadanie 22.
Wysokość  dna  macicy  w  28.  tygodniu  ciąży  pojedyńczej  znajduje
się:

A .  2-3 palce poniżej pępka,
B.  2-3 palce powyżej pępka,
C.  pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym,
D.  2-3 palce poniżej łuków żebrowych.



Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 80.

Zadanie 23.
Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych występuje głównie w:

A.  I trymestrze ciąży,
B.  II trymestrze ciąży,
C.  III trymestrze ciąży,
D.  przebiegu całej ciąży.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.160.

Zadanie 24.
Zastosowanie TENS jest przeciwskazane:

A.  u kobiet ze stymulatorem serca,
B.  podczas stosowania immersji wodnej,
C.  nie ma przeciwskazań do stosowania TENS,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  G.  Iwanowicz-Palus  (red)  Alternatywne  metody  opieki
okołoporodowej. Seria Biblioteka Położnej, PZWL, 2012

Zadanie 25.
Niedokrwistość,  nadciśnienie  tętnicze,  palenie  papierosów,  to
czynniki ryzyka:

A.  ciąży przeterminowanej,
B.  hipotrofii płodu,
C.  wad wrodzonych,
D.  wielowodzia.

Literatura:  G.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  tom  1,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 26.
Skurcze Braxtona-Hicksa to:

A.  regularne, bolesne skurcze porodowe,
B . regularne,  niebolesne  skurcze  występujące  w

zagrażającym porodzie przedwczesnym,
C . nieregularne,  niebolesne  twardnienie  macicy,

przygotowujące macicę do porodu,
D.  nieregularne, niebolesne twardnienie macicy w połogu.

Literatura:  A.  Bień  (red)  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Seria  Biblioteka
Położnej, PZWL, 2009.



Zadanie 27.
W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

A . c o  trzeci  dzień  między  8 .  a  14.  tygodniem  ciąży,
osiągając maksymalne wartości pod koniec II trymestru,

B . codziennie  między  6 .  a  10.  tygodniem  ciąży,  osiągając
maksymalne wartości pod koniec I trymestru,

C . c o  drugi  dzień  między  4 .  a  6 .  tygodniem  ciąży,
osiągając maksymalne wartości pod koniec I trymestru,

D . c o  drugi  dzień  między  14.  a  16.  tygodniem  ciąży,
osiągając maksymalne wartości pod koniec II trymestru.

Literatura:  A.  Bień  (red),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Seria  Biblioteka
Położnej, PZWL, 2009.

Zadanie 28.
Wskaż prawidłową kolejność faz rzucawki:

A . okres  objawów  wstępnych,  skurcz  toniczny,  skurcze
kloniczne, śpiączka,

B . okres  objawów  wstępnych,  śpiączka,  skurcz  toniczny,
skurcze kloniczne,

C . okres  objawów  wstępnych,  skurcz  toniczny,  śpiączka,
skurcze kloniczne,

D . okres  objawów  wstępnych,  skurcze  kloniczne,  skurcz
toniczny, śpiączka.

Literatura:  G.  Bręborowicz (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2016.

Zadanie 29.
Który  z  poniższych  objawów  jest  charakterystyczny  dla  łożyska
przodującego?

A.  podczas skurczu krwawienie zmniejsza się,
B.  podczas skurczu krwawienie nasila się,
C.  bolesność powłok brzusznych,
D.  nadciśnienie tętnicze w wywiadzie.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.282.

Zadanie 30.
W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

A.  zwiększa się o 50-70%,
B.  ulega stabilizacji,
C .  zwiększa się o około 30-40%,
D.  zmniejsza się.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 244.



Zadanie 31.
Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

A . dystocji  barkowej  w  celu  zmiany  ułożenia  spojenia
łonowego,

B.  dystocji barkowej w celu wydobycia tylnej rączki,
C.  położeniu miednicowym w celu urodzenia barków,
D.  położeniu poprzecznym celem ręcznego wydobycia płodu.

Literatura: G.H.Bręborowicz, Położnictwo, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2002,
s. 161.

Zadanie 32.
Względnym przeciwskazaniem do porodu w wodzie NIE jest:

A .  zakażenie,
B.  wysoki wskaźnik masy ciała kobiety,
C . czas  odpłynięcia  płynu  owodniowego  krótszy  niż  24

godziny,
D.  podawanie oksytocyny.

Literatura:  Chapman  V.,  Charles  C.:  Prowadzenie  porodu.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 126-127.

Zadanie 33.
Sytuacja,  w  której  przy  całkowitym  rozwarciu  szyjki,  główka
osiągnęła dno miednicy, lecz nie dokonała drugiego zwrotu to:

A.  asynklityzm przedni,
B.  asynklityzm tylny,
C.  wysokie proste ustawienie główki,
D.  niskie poprzeczne ustawienie główki.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 34.
Pobudzenie  mięśnia  macicy  z  dwóch  ośrodków  jednocześnie
zlokalizowanych w rogach macicy, kwalifikujemy jako:

A . osłabienie czynności skurczowej z prawidłowym napięciem
spoczynkowym,

B . osłabienie  czynności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem spoczynkowym,

C.  rozkojarzenie czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenie czynności skurczowej II stopnia.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2002, s. 125 - 126



Zadanie 35.
Która  z  metod/technik  prowadzenia  porodu  zwraca  uwagę  na
zmniejszenie szoku poporodowego u dziecka?

A.  metoda Kitzinger,
B.  metoda Bradley'a,
C.  metoda Lamaze'a,
D.  technika Leboyer'a.

Literatura:  G.  Iwanowicz-Palus,  Alternatywne  metody  opieki  okołoporodowej.
Wyd. PZWL, Warszawa 2012, s. 170.

Zadanie 36.
Jeżeli  podczas  porodu  obserwujemy  narastającą  niewydolność
oddechową  lub  krążeniową  u  kobiety  zdrowej,  niewykazującej
wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

A.  stan przedrzucawkowy,
B.  rzucawkę,
C.  zator płynem owodniowym,
D.  epilepsję.

Literatura:  M.  Boyle  (red.),  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowym,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s.153

Zadanie 37.
Temperatura  wody  w  I I  okresie  porodu  i  momencie  urodzenia
dziecka do wody, powinna wynosić:

A .  36,0°C,
B.  37,0°C,
C.  38,0°C,
D.  39,0°C.

Literatura: V. Chapman, C. Charles, Prowadzenie porodu. Wyd. PZWL, Warszawa
2010, s.128.

Zadanie 38.
Wskaż właściwą kolejność faz I okresu porodu:

A.  przyspieszenia, wolna (utajona), szybka, zwolnienia,
B.  szybka, wolna (utajona), przyspieszenia, zwolnienia,
C.  wolna (utajona), przyspieszenia, szybka, zwolnienia,
D.  zwolnienia, przyspieszenia, wolna (utajona), szybka.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 39.
Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

A.  nadciśnienia indukowanego ciążą,
B.  zatoru płucnego,
C.  zakrzepicy żył głębokich,
D.  krwotoku wewnętrznym.

Literatura:  Boyle  M.  (red.),  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowym,



Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s.56.

Zadanie 40.
Ubocznym działaniem podawania Siarczanu magnezu NIE jest:

A .  zanik głębokich odruchów ścięgnistych,
B.  prawidłowy odruch kolanowy,
C.  zaburzenia widzenia,
D.  uderzenia gorąca.

Literatura:  Chapman  V.,  Charles  C.:  Prowadzenie  porodu.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.373.

Zadanie 41.
Która  z  opisanych  sytuacji  położniczych  NIE  jest  wskazaniem  do
cięcia cesarskiego?

A . ciąża  bliźniacza  powyżej  32  tygodni,  obydwa  płody  w
położeniu podłużnym główkowym,

B . ciąża  bliźniacza  powyżej  32  tygodni,  stan  po  cięciu
cesarskim,

C.  ciąża bliźniacza poniżej 32 tygodni,
D.  ciąża bliźniacza jednoowodniowa.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 42.
Wskaż  objaw,  który  NIE  potwierdza  oddzielenia  się  łożyska  w  I I I
okresie porodu:

A.  uniesienie się dna macicy ku górze,
B.  zwiększenie napięcia pępowiny,
C.  wysuwanie się sznura pępowinowego z pochwy,
D.  pojawienie się uczucia parcia.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 43.
Czynnikiem  ryzyka  wystąpienia  choroby  zakrzepowo-zatorowej  u
ciężarnej NIE jest:

A .  wiek powyżej 35 lat,
B.  żylaki kończyn dolnych,
C.  aktywność fizyczna,
D.  występowanie przeciwciał tzw. antykardiolipidów.

Literatura:  Boyle  M.  (red.):  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowy.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 s. 51.



Zadanie 44.
Podczas  porodu  doszło  do  pęknięcia  macicy.  Który  z  objawów
świadczy o tym:

A.  mięsień macicy jest rozpulchniony,
B.  skurcze macicy ustąpiły,
C . brak  możliwości  wybadania  części  płodu  przez  powłoki

brzuszne,
D . ciągły  ból  w  podbrzuszu  promieniujący  do  uda  i  stale

nasila się.
Literatura: V. Chapman, C. Charles, Prowadzenie porodu. Wyd. PZWL, Warszawa
2010, s.304.

Zadanie 45.
Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

A . czynność  skurczowa  hipotoniczna,  ciąża  mnoga,
stymulacja czynności skurczowej,

B . nadmierna  czynność  skurczowa,  ciąża  mnoga,  samoistna
czynność skurczowa,

C . czynność  skurczowa  hipotoniczna,  ciąża  pojedyncza,
stymulacja czynności skurczowej,

D . nadmierna czynność skurczowa, ciąża mnoga, stymulacja
czynności skurczowej.

Literatura:  M.  Boyle  (red.),  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowym,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s.154

Zadanie 46.
Zmiany  w  zapisie  KTG  manifestujące  niewydolność  maciczno  –
łożyskową to:

A.  deceleracje wczesne,
B.  deceleracje późne,
C.  deceleracje zmienne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 47.
Najczęstszą  przyczyną  bólu  brodawek  podczas  karmienia  dziecka
piersią jest:

A .  nieprawidłowy mechanizm ssania,
B.  małe piersi,
C.  płaskie brodawki,
D.  brak pokarmu.

Literatura:  Łepecka-  Klusek  C.(red.):  Pielęgniarstwo  we  współczesnym
położnictwie  i  ginekologii.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
215.



Zadanie 48.
Przy  porażeniu  typu  Klumpke  (uszkodzeniu  splotu  barkowego  na
poziomie C8-Th1), noworodek:

A . n ie  wykonuje  ruchów  odwodzenia,  zginania  i  rotacji
zewnętrznej w stawie ramiennym,

B . wykonuje ruchy przedramieniem, nadgarstkiem i  palcami
ręki,

C . n ie  wykonuje  ruchów  przywodzenia,  zginania  i  rotacji
zewnętrznej w stawie ramiennym,

D . nie  wykonuje  ruchów  przedramieniem,  nadgarstkiem  i
palcami ręki.

Literatura:  1.  Bręborowicz  G.H.  (red.  nauk.):  Położnictwo  i  ginekologia,  t.
1 .  Wyd.  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2015,  str.  569.  2.  Bałanda  A.  (red.):
Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 49.

Zadanie 49.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w zakresie nadzoru nad położnicą należy:

A . prowadzenie  nadzoru  jakości  postępowania  z  matką  i
dzieckiem,

B.  prowadzenie edukacji,
C . sprawowanie  opieki  nad  pacjentką  w  połogu  o  średnim

stopniu ryzyka,
D . stosowanie  nowych  sposobów  diagnostyki  i  leczenia

opartych na dowodach naukowych.
Literatura:  G.  Bręborowicz.  Położnictwo.  Podręcznik  dla  położnych  i
pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2016.

Zadanie 50.
W  okresie  noworodkowym  obowiązują  następujące  testy
przesiewowe:

A . test  w  kierunku  wykrycia  wrodzonych  chorób
metabolicznych:  fenyloketonurii,  hipotyreozy,
mukowiscydozy, test w celu wykrycia zmian sensorycznych
oraz  test  w  celu  wykrycia  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych,

B . test  w  kierunku  wykrycia  wrodzonych  chorób
metabolicznych,  test  w  celu  wykrycia  wrodzonej
dysplazji stawów biodrowych,

C . test  suchej  kropli  krwi,  test  w  celu  wykrycia  wad
słuchu,

D . test  w  kierunku  wykrycia  wrodzonych  chorób
metabolicznych:  fenyloketonurii,  hipotyreozy,
mukowiscydozy  i  innych  wad  metabolizmu  oraz  w  celu
wykrycia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych i  test w
celu wykrycia wad słuchu.

Literatura:  1.  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wyd.  Lekarskie



PZWL, Warszawa 2009, str. 92. 2. Program badań przesiewowych noworodków w
Polsce  na  lata  2015-2018.  Program  polityki  zdrowotnej.  Ministerstwo
Zdrowia, Warszawa 2015.

Zadanie 51.
Podczas  badania  noworodka,  przy  próbie  wywołania  repozycji
podwichniętego  albo  zwichniętego  stawu  biodrowego  do  panewki,
obserwowany  najsilniej  wyrażony  objaw  niestabilności  stawu,  to
objaw:

A.  Barlowa (wyważania),
B.  Ortolaniego (przeskakiwania),
C.  Ortolaniego (wyważania),
D.  Barlowa (przeskakiwania).

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, str. 99.

Zadanie 52.
Pojawienie  s ię  w  3  dniu  połogu  temperatury  39°C-40°C,
przyspieszenia  tętna,  bolesności  macicy,  złego  samopoczucia
oraz odchodów o przykrej woni wskazuje na zapalenie:

A.  pęcherza,
B.  błony śluzowej macicy,
C.  żył głębokich,
D.  przydatków.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 53.
W  przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów –
bólu  w  klatce  piersiowej,  sinicy,  duszności,  kaszlu  należy
podejrzewać:

A.  zawał,
B.  rozstrzeń oskrzeli,
C .  zator tętnicy płucnej,
D.  POCHP.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 54.
U  dzieci  karmionych  piersią  rzadziej  niż  u  karmionych  sztucznie
występują:

A.  choroby układu oddechowego,
B.  choroby układu pokarmowego,
C.  zapalenie ucha środkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Łepecka  -  Klusek  C.(red.):  Pielęgniarstwo  we  współczesnym
położnictwie  i  ginekologii.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2010,  s.



205.

Zadanie 55.
Który  z  wymienionych  wskaźników  świadczy  o  prawidłowym
mechanizmie ssania?

A.  policzki zapadają się w trakcie ssania,
B.  słychać rytmiczne połykanie,
C.  słychać cmokanie,
D.  wargi wywinięte do wewnątrz.

Literatura:  Łepecka-  Klusek  C.(red.):  Pielęgniarstwo  we  współczesnym
położnictwie  i  ginekologii.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
210.

Zadanie 56.
Do konsekwencji wielowodzia dla matki i dziecka NIE należą:

A.  IUGR,
B.  wypadnięcie pępowiny,
C.  krwotok poporodowy,
D.  oddzielenie łożyska.

Literatura:  M.  Detta,  L.  Randall,  N.  Holmes,  N.  Karunaharan.  Położnictwo  i
ginekologia  błyskawicznie.  G.  Bręborowicz  (red.  naukowy  tłumaczenia
polskiego). Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

Zadanie 57.
Zgodnie  z  Program  Szczepień  Ochronnych,  do  obowiązkowych
szczepień wykonywanych w okresie noworodkowym należą:

A . szczepienie  przeciw  gruźlicy  (szczepionka  BCG)  i
szczepienie  przeciw  WZW typu  B  -  w  ciągu  24  godzin  po
urodzeniu  lub  w  innym  możliwym  terminie  przed
wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego,

B . szczepienie  przeciw  gruźlicy  (szczepionka  BCG)  i
szczepienie  przeciw  WZW  typu  B  oraz  szczepienia
przeciwko pneumokokom, meningokokom i rotawirusom - po
urodzeniu  lub  w  innym  możliwym  terminie  przed
wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego,

C . szczepienie  przeciw  gruźlicy  (szczepionka  BCG)  i
szczepienie  przeciw  WZW typu  B  -  w  ciągu  24  godzin  po
urodzeniu,

D . szczepienie  przeciw  gruźlicy  (szczepionka  BCG)  i
szczepienie  przeciw  WZW  typu  B  oraz  szczepienia
przeciwko pneumokokom, meningokokom i rotawirusom - w
ciągu 24 godzin po urodzeniu.

Literatura:  1.  Bernatowska  E.,  Grzesiowski  P.  (red.  nauk.):  Szczepienia
ochronne.  Obowiązkowe i  zalecane  od  A  do  Z.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa  2012/2017,  str.  26  -  tabela  2.1.,  str.  132  (kalendarz  szczepień
2017).  2.  Bałanda A.  (red.):  Opieka nad noworodkiem.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2009, str. 85.



Zadanie 58.
Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

A.  hamowaniu wzrostu patogennych bakterii w jelicie,
B.  wiązaniu żelaza,
C.  działaniu przeciwzapalnym i immunomodulującym,
D.  zwiększaniu aktywności limfocytów NK.

Literatura:  M.  Nehring-Gugulska,  M.  Żukowska-Rubik.  Karmienie  piersią.
Podręcznik  z  ćwiczeniami  dla  studentów i  absolwentów wydziałów lekarskich,
nauk  o  zdrowiu  i  żywieniu.  Komitet  Upowszechniania  Karmienia  Piersią,
Warszawa 2006, s. 17.

Zadanie 59.
Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

A.  rasy,
B.  rodności,
C.  wieku kobiety,
D.  wieku dziecka.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 60.
Postępowanie  z  noworodkiem  matki  zakażonej  wirusem  HIV  NIE
obejmuje (wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie):

A . dokładne  obmycie  noworodka  jak  najszybciej  po
urodzeniu,  odessanie  z  górnych  dróg  oddechowych  wód
płodowych  i  innych  wydzielin  oraz  wprowadzenie  zakazu
karmienia piersią,

B . rozpoczęcie  profilaktyki  zakażenia  HIV  poprzez
podawanie  leków  antyretrowirusowych,  najlepiej  w  ciągu
pierwszych  sześciu  godzin  życia,  nie  później  niż  do  24
godzin i kontynuowanie przez okres 4 tygodni,

C . rozpoczęcie  profilaktyki  zakażenia  HIV  poprzez
podawanie jednego lub trzech leków antyretrowirusowych,
najlepiej  w  ciągu  pierwszych  sześciu  godzin  życia,  nie
później niż do 24 godzin

D . dokładne  obmycie  noworodka  jak  najszybciej  po
urodzeniu,  odessanie  z  górnych  dróg  oddechowych  wód
płodowych i innych wydzielin oraz zapewnienie warunków
do kontaktu matki z dzieckiem i karmienia piersią.

Literatura:  1.  Edwins  J.;  Dmoch-Gajzlerska  E.  (red.  wyd.  pol.):  Praktyka
zawodowa  położnej.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2011,  str.  225.  2.
Rekomendacje  Zespołu  Ekspertów  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  w
zakresie  zapobiegania  perinatalnej  transmisji  HIV  z  dnia  24.10.2008r.  3.
https://www.aids.gov.pl



Zadanie 61.
Ból  w  okolicy  spojenia  łonowego  i  charakterystyczny
„kaczkowaty” chód wskazuje na:

A.  rwę kulszową,
B.  zapalenie nerwu sromowego,
C.  rozejście spojenia łonowego,
D.  zwichnięcie stawu biodrowego.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 62.
Szczepienie BCG wykonuje się:

A . przez  wstrzyknięcie  śródskórne,  w  1/2  zewnętrzną  górną
część lewego ramienia, ponad dolnym przyczepem mięśnia
naramiennego,

B . przez  wstrzyknięcie  podskórne,  w  1/2  zewnętrzną  górną
część lewego ramienia, ponad dolnym przyczepem mięśnia
naramiennego,

C . przez  wstrzyknięcie  śródskórne,  w  1/2  zewnętrzną  dolną
część lewego ramienia, ponad dolnym przyczepem mięśnia
naramiennego,

D . przez  wstrzyknięcie  śródskórne,  w  1/2  zewnętrzną  górną
część  lewego  ramienia,  poniżej  dolnego  przyczepu
mięśnia naramiennego.

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, str. 86.

Zadanie 63.
Rozpoznanie  krwotoku  po  porodzie  drogami  natury  jest  możliwe,
gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

A .  300 ml,
B.  500 ml,
C.  800 ml,
D.  1000 ml.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 64.
Wyczuwalny  przez  skórę  piersi  bardzo  bolesny,  chełbocący  guzek
z towarzyszącą gorączką, to objaw:

A.  połogowego zapalenia piersi,
B.  zastoju pokarmu,
C.  ropnia piersi,
D.  zatkania przewodu mlecznego.

Literatura:  Łepecka-  Klusek  C.(red.):  Pielęgniarstwo  we  współczesnym
położnictwie  i  ginekologii.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
217.



Zadanie 65.
Zaburzenia  miesiączkowania  o  typie  Polymenorrhoea  wiążą  się
zazwyczaj:

A . z  cyklami  bezowulacyjnymi  lub  niewydolnością  ciałka
żółtego,

B . z  niewydolnością  ciałka  żółtego  i  skróconą  fazą
lutealną,

C.  ze skróconą fazą folikularną i prawidłową lutealną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Rzepka-Górska  I.  Ginekologia  dziecięca  i  dziewczęca.  w
Bręborowicz  G.  (red.)  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 66.
O opóźnionym pokwitaniu mówimy, kiedy u dziewczynki:

A . pojawiają  się  cechy  rozwoju  gruczołów sutkowych do  14.
roku  życia,  ale  pierwsza  miesiączka  nie  wystąpiła  do
16. roku życia,

B . pierwsza  miesiączka  pojawiła  s ię  przed  14.  rokiem  życia
i widoczny jest prawidłowy rozwój gruczołów sutkowych,

C . nie  pojawiają  się  cechy  rozwoju  gruczołów  piersiowych
d o  14.  roku  życia  lub  gdy  pierwsza  miesiączka  nie
pojawiła się do 16. roku życia,

D . pojawiają  się  cechy  rozwoju gruczołów piersiowych przed
8 .  rokiem  życia  i  pierwsza  miesiączka  wystąpiła  przed
10. rokiem życia.

Literatura:  Rzepka-Górska  I.  Ginekologia  dziecięca  i  dziewczęca.  w
Bręborowicz  G.  (red.)  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Zadanie 67.
W  zespole  Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera  narządy
płciowe zewnętrzne ukształtowane są:

A.  prawidłowo,
B.  mają cechy obojnacze,
C.  brak oznak dojrzewania,
D.  nie wykształcone są wargi sromowe większe.

Literatura:  Z.  Słomko  (red.),  Ginekologia  tom I.  Wyd.  PZWL,  Warszawa 2008,
s. 128.

Zadanie 68.
U dziewcząt w wieku rozwojowym fizjologiczna jest:

A .  niedoczynność lutealna,
B.  dysgenezja gonad,
C.  zespół niewrażliwości na androgeny,
D.  metrorrhagia juvenilis.



Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2016, s. 769.

Zadanie 69.
Które z wymienionych zaburzeń miesiączkowania obserwuje się w
pierwszym roku od menarche?

A . metrorrhagia  juvenilis,  oligomenorrhoea,
hypermenorrhoea,

B.  dysmenorrhoea, oligomenorrhoea, hypermenorrhoea,
C . metrorrhagia  climacterica,  metrorrhagia  juvenilis,

polymenorrhoea,
D.  amenorrhoea, dysmenorrhoea, hypermenorrhoea.

Literatura:  Rzepka-Górska  I.  Ginekologia  dziecięca  i  dziewczęca.  w
Bręborowicz  G.  (red.)  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 168-171

Zadanie 70.
Zahamowanie  pokwitania,  w  tym  brak  miesiączek  u  dziewcząt  z
jadłowstrętem  psychicznym  należy  leczyć  w  NASTĘPUJĄCEJ
KOLEJNOŚCI:

A.  dieta, psychoterapia, leczenie hormonalne,
B.  leczenie hormonalne, psychoterapia, dieta,
C.  psychoterapia, leczenie hormonalne,
D.  dieta, leczenie hormonalne.

Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom I . Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 277.

Zadanie 71.
Jajowody,  macica,  szyjka  macicy  oraz  górna  część  pochwy
powstaje z:

A .  przewodów śródnerczowych Wolffa,
B.  przewodów przyśródnerczowych Mullera,
C.  zatoki moczowo- płciowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Czyżyk  A.,  Męczekalski  B.  Zaburzenia  rozwoju  płci.  w:
Bręborowicz  G.  (red.).  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL. Warszawa 2016,106.

Zadanie 72.
„Wiek ginekologiczny” to wiek liczony od momentu:

A.  urodzenia,
B.  wystąpienia pierwszych oznak dojrzewania,
C.  wystąpienia menarche,
D.  pełnego rozwoju wszystkich cech płciowych wg Tannera.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 765.



Zadanie 73.
Orientacja seksualna jest definiowana jako:

A.  publiczne wyrażanie tożsamości płciowej,
B.  uświadomienie sobie bycia kobietą lub mężczyzną,
C . preferencje  seksualne  wobec  partnera  należącego  do

odmiennej lub tej samej płci,
D . brak odczuwania pociągu seksualnego wobec zwierząt czy

przedmiotów.
Literatura:  Z.  Lew-Starowicz,  V.  Skrzypulec,  Podstawy  Seksuologii.  Wyd.
PZWL, Warszawa 2010, s. 27.

Zadanie 74.
Wskaż powikłanie ostrego zapalenia przydatków:

A.  zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej,
B.  ropień jajnikowo – jajowodowy,
C.  ciąża ektopowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 75.
Marsupializacja to metoda leczenia:

A.  zapalenia cewki moczowej,
B.  ropnia gruczołu Bartholina,
C.  ropnia piersi,
D.  kłykcin kończystych.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.626.

Zadanie 76.
Charakterystyczny  wygląd  szyjki  macicy  -  szyjka  truskawkowa  -
jest objawem zakażenia:

A.  grzybiczego,
B.  chlamydiowego,
C.  rzęsistkowego,
D.  bakteryjnego.

Literatura:  Dębski  R.,  Zapalenia  w  obrębie  żeńskich  narządów  płciowych.  w:
Bręborowicz  G.  (red.),  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 77.
D o  objawów  naglącego  nietrzymania  moczu  należy  bezwiedne
oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

A.  anurią,
B.  nykturią,
C.  polyurią,
D.  oligurią.



Literatura:  Kotarski  J.,  Urologia  ginekologiczna.  w:  Bręborowicz  G.  (red.),
Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2016, s. 81.

Zadanie 78.
W  przebiegu  waginozy  bakteryjnej  jednym  z  objawów  jest  rybi
zapach  wydzieliny,  diagnostyczne  jego  wzmocnienie  powoduje
roztwór:

A.  NaOH - wodorotlenek sodu,
B.  KOH - wodorotlenek potasu,
C.  H2O2 - nadtlenek wodoru,
D.  3% kwas octowy.

Literatura:  Dębski  R.  Zapalenia  w  obrębie  żeńskich  narządów  płciowych.  w
Bręborowicz  G.  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2016: 64

Zadanie 79.
Ból spowodowany endometriozą charakteryzuje się:

A . cyklicznością,  rozpoczyna  się  często  tuż  przed
wystąpieniem  krwawienia  miesiączkowego  i  trwa  przez
cały czas jego trwania,

B . cyklicznością,  rozpoczyna się  3-5 dni  przed krwawieniem
miesiączkowego i ustępuje wraz z jego pojawieniem się,

C . cyklicznością,  rozpoczyna  się  2-3  dni  przed
wystąpieniem  krwawienia  miesiączkowego  i  trwa  przez
cały czas jego trwania i 8-10 dni po miesiączce,

D . cyklicznością,  rozpoczyna  się  5-10  dni  po  wystąpieniu
krwawienia miesiączkowego.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 880.

Zadanie 80.
Wieloogniskowe,  drobne  pęcherzyki  i  sączące  się  uszkodzenia
naskórka sromu, si lny ból,  często gorączka,  nietrzymanie moczu,
bolesne powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych utrzymujące
się przez 12 dni sugeruje zakażenie:

A.  wirusem opryszczki HSV-2,
B.  wirusem cytomegalii,
C .  wirusem brodawczaka ludzkiego,
D.  rzęsistkiem pochwowym.

Literatura:  Dębski  R.  Zapalenia  w  obrębie  żeńskich  narządów  płciowych.  w
Bręborowicz  G.  (red.)  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 61



Zadanie 81.
Duże ryzyko wystąpienia przepukliny w bliźnie to wada operacji:

A .  z dostępu pochwowego,
B.  laparoskopowej,
C.  z dostępu brzusznego – nacięcie Pfannenstiela,
D.  z dostępu brzusznego – w linii środkowej.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.924.

Zadanie 82.
D o  głównych  czynników  etiologicznych  PID  zaliczamy  Chlamydia
trachomatis oraz:

A.  Neisseria gonorrhoeae,
B.  Herpes simplex,
C.  Trichomonas vaginalis,
D.  Candida albicans.

Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom II. Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 996.

Zadanie 83.
Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

A.  zespole feminizujących jąder,
B.  niedoczynności przysadki,
C.  hirsutyzmie,
D.  zespole Cushinga.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.726.

Zadanie 84.
Najczęstszymi  przyczynami  przewlekłego  bólu  w  miednicy
mniejszej są:

A . następstwa  stanów  zapalnych  narządów  płciowych,
endometrioza,

B . uszkodzenia  i  defekty  anatomiczne  miednicy,  operacje  w
obrębie jamy brzusznej,

C.  następstwa porodu drogami natury, nerwica wegetatywna,
D.  drobne zabiegi ginekologiczne, zaburzenia hormonalne.

Literatura:  T.  Opala  (red),  Ginekologia.  Podręcznik  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyd. PZWL, Warszawa 2003, s. 192.

Zadanie 85.
W  której  klasyfikacji  zmian  nabłonka  szyjki  macicy  używa  się
określenia HGSIL?

A.  CIN,
B.  Papanicolaou,
C.  Bethesda,
D.  WHO.



Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 974.

Zadanie 86.
W  pierwszym  etapie  zakażenia  rzeżączką  proces  chorobowy  toczy
się w obrębie:

A.  pochwy i cewki moczowej,
B.  szyjki macicy i cewki moczowej,
C.  przydatków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  T.  Opala  (red),  Ginekologia.  Podręcznik  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyd. PZWL, Warszawa 2003, s. 233.

Zadanie 87.
Antybiotykoterapia,  steroidoterapia  i  immunosupresja  są
czynnikami predysponującymi do wystąpienia:

A.  kłykcin kończystych,
B.  rzęsistkowego zapalenia pochwy,
C.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
D.  grzybicy pochwy.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.628 - 630.

Zadanie 88.
D o czynników ryzyka osoteoporozy postmenopauzalnej  zalicza  się
wszystkie poniżej wymienione Z WYJĄTKIEM:

A.  otyłości,
B.  palenia papierosów,
C.  przedwczesnego wygasania czynności jajników,
D.  diety ubogowapniowej.

Literatura:  1.  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia  t.  2.
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2015,  str.  254.  2.  Bręborowicz  G.:
Położnictwo  i  ginekologia.  Repetytorium.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa  2010,  str.  424.  3.  Słomko  Z.  (red.).  Ginekologia,  t.  1.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, str. 455.

Zadanie 89.
W okresie klimakterium wskutek obniżenia stężenia estrogenów, w
obrębie błony śluzowej pochwy dochodzi do:

A.  zmniejszenia ilości glikogenu,
B.  zwiększenia ilości glikogenu,
C.  do zwiększenia liczby pałeczek kwasu mlekowego,
D.  do obniżenia pH środowiska pochwy.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 721.



Zadanie 90.
Hormonalna terapia:

A . zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  żylnej  choroby
zakrzepowej,

B.  zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowej,
C . n ie  ma  wpływu  na  wystąpienie  żylnej  choroby

zakrzepowej,
D . brak doniesień na temat wpływu HT na wystąpienie żylnej

choroby zakrzepowej.
Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.722.

Zadanie 91.
Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

A.  Hamiltona,
B.  Glasgow,
C.  Greena,
D.  Pradera.

Literatura: Z. Słomko (red.),  Ginekologia, tom I. Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 433.

Zadanie 92.
Położna,  realizując  opiekę  nad  kobietą,  powinna  zalecać  badania
przesiewowe  w  kierunku  osteoporozy.  Wskaż  nieprawidłowe
stwierdzenie:

A . u  wszystkich  kobiet  powyżej  45.  roku  życia  w  celu
profilaktyki osteoporozy,

B . u  kobiet w okresie pomenopauzalnym pomiędzy 50. a 65.
rokiem  życia  z  co  najmniej  jednym  czynnikiem  ryzyka
złamania,

C . u  kobiet  w  okresie  przedmenopauzalnym  w  przypadku
podejrzenia wtórnej osteoporozy,

D.  u wszystkich kobiet powyżej 65. roku życia.
Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.  1.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, wyd. 2., str. 438.

Zadanie 93.
Stosowanie  doustnej  hormonalnej  terapii  NIE  jest  wskazane  w
przypadku występowania:

A.  osteoporozy,
B.  nietrzymania moczu,
C.  depresji,
D.  kamicy pęcherzyka żółciowego.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 720.



Zadanie 94.
Za proces starzenia się skóry odpowiada głównie niedobór:

A.  progesteronu,
B.  androgenów,
C.  estrogenów,
D.  luteiny.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.719.

Zadanie 95.
Późnym  powikłaniem  po  histerektomii,  zarówno  po  histerektomi
brzusznej, jak i pochwowej, jest:

A .  krwawienie do jamy otrzewnej,
B.  wypadanie kikuta pochwy,
C.  uszkodzenie nerwu kulszowego oraz nerwów udowych,
D.  urazy pęcherza moczowego i moczowodu.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010, str. 863-864.

Zadanie 96.
Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

A.  zwłóknienie w obrębie klatki piersiowej,
B.  popromienne zapalenie skóry,
C.  nowotwory,
D.  marskość wątroby.

Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom II. Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 684.

Zadanie 97.
D o  skutków  ubocznych  radioterapii  –  powikłań  popromiennych
wczesnych (ostrych) przy napromienianiu miednicy zaliczamy:

A.  biegunkę, uszkodzenie tkanek jelita,
B . zaczerwienienie  i  płytkie  owrzodzenie,  dysfunkcję

gruczołów ślinowych,
C.  zwłóknienia, martwicę kości,
D.  owrzodzenia, martwicę.

Literatura:  Markowska  J.(red.):  Ginekologia  onkologiczna.  Wydawnictwo
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.tom I str. 202

Zadanie 98.
W  klasyfikacji  klinicznej  raka  endometrium  opartej  na  ocenie
operacyjno-  patomorfologicznej  -  rak  ograniczony  do  trzonu
oznacza stopień klinicznego zaawansowania wg FIGO;

A.  I ° ,
B.  I I ° ,
C.  I I I° ,
D.  IV°.



Literatura: Słomko Z: Ginekologia tom 2 PZWL Warszawa 2008, str. 668

Zadanie 99.
Pielęgnacja  wkłucia  lub  portu  naczyniowego  podczas  terapii
cytostatykami  powinna  polegać  na  przepłukaniu  żyły/portu
naczyniowego:

A . przed  podaniem  leku,  stosując  0,9%  NaCl  w  ilości  około
5 ml,

B . p o  podaniu  leku,  stosując  0,9%  NaCl  w  ilości  około  5
ml ,

C . przed  i  po  podaniu  leku,  stosując  0,9%  NaCl  w  ilości
około 10 ml,

D . przed  i  po  podaniu  leku,  stosując  10%  NaCl  w  ilości
około 10 ml.

Literatura:  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa  2015,
str. 243.

Zadanie 100.
Pacjentka podczas brachyterapii może:

A.  leżeć na wznak z możliwością zginania nóg w kolanach,
B.  leżeć na wznak z możliwością unoszenia pośladków,
C.  leżeć na boku bez możliwości poruszania się,
D . pozostać  w  pozycji  siedzącej,  bez  możliwości  poruszania

się.
Literatura:  A.  Koper  (red.),  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  Podręcznik  dla
studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 279.

Zadanie 101.
Według  zaleceń  WHO  skuteczny  skryning  populacyjny  powinien
spełniać następujące kryteria:

A.  obniżać śmiertelność w ogólnej populacji,
B .  jego minimalna specyficzność powinna sięgać 99,6%,
C.  czułość musi wynosić 100%,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Słomko Z., Ginekologia, tom 2, PZWL, Warszawa 2008, str. 648.

Zadanie 102.
Plan przygotowania pacjenta do teleradioterapii kończy się:

A .  dzień przed terapią,
B.  2 godziny przed terapią,
C.  wyznaczeniem terminu wejścia na aparat,
D . wyznaczeniem  terminu  wejścia  na  aparat  i  rozpoczęcie

napromieniowania.
Literatura:  Koper  A.  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa  2015  str.
267.



Zadanie 103.
Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

A .  drogą naczyń krwionośnych,
B.  poprzez ciągłość,
C.  drogą naczyń chłonnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia  2.
PZWL, Warszawa 2006, str. 827.

Zadanie 104.
Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii
jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany?

A . zahamowaniem podziału komórek macierzystych na wskutek
czego nie dochodzi do pojawienia się nowego nabłonka,

B.  zbyt intensywną higieną,
C.  obrzękiem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.,  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z
chorobą nowotworową, Czelej Lublin 2003, str. 106.

Zadanie 105.
Odległe powikłania chemioterapii to:

A .  kardiomiopatia, neuropatia obwodowa,
B.  toksyczność hematologiczna, niedokrwistość,
C.  zwłóknienie płuc, mikroangiopatie,
D.  uszkodzenie gonad, wtórne nowotwory.

Literatura:  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  PZWL,  Warszawa  2015,
str. 243.

Zadanie 106.
Preferowanym  miejscem  świadczenia  specjalistycznej  opieki
paliatywnej jest:

A .  hospicjum stacjonarne,
B.  oddział opieki paliatywnej,
C.  dom pacjenta,
D.  ambulatorium.

Literatura:  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  PZWL,  Warszawa  2015,
str. 402.

Zadanie 107.
Najlepszą metodą rozpoznania raka endometrium jest:

A .  wykonanie USG,
B.  skrobanie frakcjonowane,
C.  wywiad,
D.  tomografia komputerowa.

Literatura: Słomko Z: Ginekologia tom 2 PZWL Warszawa 2008, str. 668



Zadanie 108.
Przed  zabiegiem  amputacji  piersi  konieczne  jest  przygotowanie
pacjentki, które polega na nauce:

A.  ćwiczeń kończyny górnej, poprawiacych siłę mięśni,
B.  zasad profilaktyki przeciwobrzękowej,
C.  zasad protezowania piersi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  PZWL,  Warszawa  2015,
str. 386.

Zadanie 109.
Markerem  nowotworowym  nieswoistym  bardzo  przydatnym  w
diagnozowaniu raka sutka jest:

A .  Ca 19-9,
B.  CEA,
C.  PSA,
D.  AFP.

Literatura: Słomko Z: Ginekologia tom 2 PZWL Warszawa 2008, str. 1221

Zadanie 110.
Testament  życia  to  oświadczenie  złożone  przez  chorego,
dotyczące:

A.  jego majątku, sporządzone w obecności notariusza,
B . postępowania  medycznego  wobec  niego  w  przyszłości,  w

przypadku utracenia zdolności do podejmowania decyzji,
C . leczenia  przeciwbólowego  wobec  niego  w  przyszłości,  w

przypadku utracenia zdolności do podejmowania decyzji,
D . eutanazji,  w  przypadku  utracenia  zdolności  do

podejmowania decyzji.
Literatura:  De  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.,  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej,  PZWL,  Warszawa  2008.  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,
PZWL, Warszawa 2015, str. 401.

Zadanie 111.
We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentka po amputacji piersi
NIE powinna leżeć na:

A.  wznak,
B.  ramieniu po stronie operowanej,
C.  ramieniu przeciwnym do strony operowanej,
D.  nie ma znaczenia sposób ułożenia pacjentki.

Literatura:  Koper  A.,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  PZWL,  Warszawa  2015,
str. 387.



Zadanie 112.
Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

A .  lekkostrawną, wysokokaloryczną i bogatą w białko,
B.  lekkostrawną, niskokaloryczną i bogatą w białko,
C.  wegetariańską i bogatą w białko roślinne,
D.  wątrobową wzbogaconą w witaminy i mikroelementy.

Literatura:  A.  Koper  (red.),  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  Podręcznik  dla
studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 262.

Zadanie 113.
Zasady leczenia bólu nowotworowego zawarte w dokumencie WHO,
NIE obejmują:

A . podawania  leków  według  trzystopniowej  drabiny
analgetycznej w skojarzeniu z lekami wspomagającymi,

B.  podawania leków w dawkach dobranych indywidualnie,
C.  podawania leków drogą domięśniową,
D . konieczności  szczegółowej  oceny  bólu  i  monitorowania

leczenia.
Literatura:  A.  Kotlińska-Lemieszek,  J.  Łuczak,  Zasady  zwalczania  bólów
nowotworowych  według  Światowej  Organizacji  Zdrowia  i  Europejskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Nowa Medycyna 2003, 2, s. 86-96.

Zadanie 114.
Podstawowym  sposobem  postępowania  w  leczeniu  nowotworu
złośliwego sromu jest:

A .  leczenie radioterapią,
B.  leczenie chemioterapią,
C.  leczenie chirurgiczne,
D.  radiochemioterapia.

Literatura: Słomko Z: Ginekologia tom 2 PZWL Warszawa 2008, str. 679

Zadanie 115.
Kłykciny  olbrzymie  Buschkego-Loewensteina  to  zmiany  o
agresywnym wzrastaniu wykazujące związek z infekcją:

A.  HPV 6 i 11,
B.  HPV 16 i 17,
C.  HPV 42 i 43,
D.  HPV 1 i 2.

Literatura: Spaczyński M., Kędzia W., Nowak- Markwitz E.: Rak szyjki macicy
profilaktyka, diagnostyka i leczenie, PZWL, Warszawa 2009, str. 45.



Zadanie 116.
Pacjentka  w  terminalnej  fazie  choroby  nowotworowej  wyraża
życzenie,  by  nie  informować  rodziny  o  je j  stanie  zdrowia,  w  tej
sytuacji personel medyczny powinien:

A.  dostosować się do woli pacjentki,
B.  dostosować się do woli rodziny,
C . informować  rodzinę  tylko  o  istotnych  zmianach  w  stanie

zdrowia pacjentki,
D.  lekarz decyduje o zakresie przekazywanych informacji.

Literatura:  De  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej.  PZWL,  Warszawa  2008  str.  216-217.  W
sytuacji,  kiedy  chory  nie  życzy  sobie,  aby  o  jego  stanie  zdrowia  informować
rodzinę,  należy  dostosować  się  do  jego  woli,  a  nie  woli  rodziny.
Literatura:  De  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 117.
Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

A.  bogata w węglowodany,
B.  bogata w białko zwierzęce,
C.  wegetariańska,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom II. Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 640.

Zadanie 118.
W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest
ukończenie ciąży:

A.  porodem drogami natury,
B.  cięciem cesarskim,
C . cięciem  cesarskim,  które  wykonuje  się  tylko  w  I I I  i  IV

stopniu zaawansowania nowotworu,
D.  metoda ukończenia porodu zależy od decyzji pacjentki.

Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom II. Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 666.

Zadanie 119.
Poprawę  komfortu  oddychania  u  pacjentów  z  dusznością  w
terminalnej fazie choroby, można uzyskać poprzez:

A . uniesienie  górnej  połowy  ciała  chorego,  opuszczenie  w
dół jego ramion,

B . uniesienie  górnej  połowy  ciała  chorego,  uniesienie  do
góry jego ramion,

C . ułożenie  chorego na lewym boku,  opuszczenie w dół  jego
ramion,

D . ułożenie chorego na prawym boku, opuszczenie w dół jego
ramion.



Literatura:  Jeziorski  A.  (red.):  Onkologia.  Podręcznik  dla  pielęgniarek.
PZWL, Warszawa 2009 str.215.

Zadanie 120.
Jakie rozróżniamy kliniczne postacie/typy raka endometrium?

A.  typ I estrogenozależny i II estrogenoniezależny,
B.  rak płaskonabłonkowy i rak gruczołowy,
C.  rak płaskonabłonkowy i czerniak,
D.  rak wewnątrzprzewodowy i rak zrazikowy.

Literatura:  Berek  J.S,  Novak  E.  Ginekologia.  Medipage,  Tom  4.  Warszawa
2008. s. 1464



PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
TEST NR 37N2318
Zadanie 1.
W  celu oceny stopnia  ograniczenia codziennej  aktywności,  należy
zapytać pacjenta o:

A.  obciążenie rodzinne,
B.  styl życia,
C.  ocenę jakości życia,
D.  ocenę poziomu wsparcia społecznego.

Literatura: Wytyczne dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca na
2012 rok Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(ESC) do spraw Postępowania w Zastawkowych Wadach Serca i Europejskiego
Towarzystwa Kardiochirurgów i Torakochirurgów (EACTS).

Zadanie 2.
Podstawowym  badaniem  przesiewowym  w  kierunku  migotania
przedsionków u osób powyżej 65 roku życia, jest:

A .  badanie tętna lub badanie elektrokardiograficzne (EKG),
B.  badanie elektrokardiograficzne (EKG),
C.  przezklatkowe badanie echokardiograficzne,
D.  pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Literatura:  Wytyczne ESC dotyczące  leczenia  migotania  przedsionków w 2016
roku, opracowane we współpracy z EACTS

Zadanie 3.
Działaniami  prewencyjnymi  w  zakresie  CVD  (Cardiovascular
Disease  -  Chorób  sercowo-naczyniowych),  należy  obejmować
pacjentów:

A . z  rozpoznaną  chorobą  niedokrwienną  serca  i  chorobami
tętnic  mózgowych,  rozwijających  się  na  podłożu
miażdżycy,

B . bez objawów o dużym ryzyku wystąpienia CVD rozwijającej
się na podłożu miażdżycy,

C . blisko spokrewnionych z chorym, u którego wystąpiły CVD
rozwijające się na podłożu miażdżycy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Podolec  P,  Podręcznik  Polskiego  Forum  Profilaktyki,  Tom  1.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2007

Zadanie 4.
Doraźne  postępowanie  u  pacjentów  z  migotaniem  przedsionków
powinno  się  koncentrować  na  ograniczeniu  objawów  i  ocenie
ryzyka związanego z chorobą. Ocena kliniczna powinna obejmować:

A.  oszacowanie ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych,
B.  oszacowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń krwotocznych,
C . określenie  ryzyka  wystąpienia  udaru  oraz  powikłań

zatorowo-zakrzepowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura:  Wytyczne ESC dotyczące  leczenia  migotania  przedsionków w 2016
roku,

Zadanie 5.
Pacjent  w  wieku  podeszłym  pyta  pielęgniarkę  o  dostępne  metody
leczenia  stenozy  aortalnej.  Pielęgniarka  udzielając  pacjentowi
informacji, powinna wymienić:

A . leczenie  zachowawcze,  klasyczny  zabieg
kardiochirurgiczny, przezcewnikową implantację zastawki
aortalnej,

B.  tylko przezcewnikową implantację zastawki aortalnej,
C.  tylko klasyczny zabieg kardiochirurgiczny,
D . leczenie  zachowawcze  i  przezcewnikową  implantację

zastawki aortalnej.
Literatura: Wytyczne ESC/EACTS dotyczące leczenia zastawkowych wad serca w
2017 roku, str. 18-19.

Zadanie 6.
Jako  system  stopniowania  stabilnej  dławicy  piersiowej
wykorzystuje  s ię  klasyfikację  Kanadyjskiego  Towarzystwa
Kardiologicznego  (Canadian  Cardiovascular  Society  –  CCS),
służącą  do  ilościowej  oceny  programu  aktywności  fizycznej,  przy
którym pojawiają się objawy. Klasa III mówi o:

A . ograniczeniu  aktywności  fizycznej,  objawiającej  s ię
dławicą  przy  pokonywaniu  odległości  na  płaskim  terenie
w normalnym tempie,

B . występowaniu  dolegliwości  dławicowych  powodujących
niemożność  wykonywania  jakiejkolwiek  aktywności
fizycznej,

C . znacznym  ograniczeniu  zwykłej  aktywności  objawiającej
s ię  dławicą  podczas  pokonywania  jednego  piętra  po
schodach w normalnych warunkach oraz normalnym tempie,

D . niewielkim  ograniczeniu  aktywności  powodującej
wystąpienie  dławicy  podczas  szybkiego  chodzenia  lub
wchodzenia po schodach.

Literatura:  Montalescot  G,  Sechtem  U,  Achenbach  S  et  al.,  Wytyczne  ESC
dotyczące  postępowania  w  stabilnej  chorobie  wieńcowej  w  2013  roku  Grupa
Robocza  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  (ESC)  do  spraw
postępowania  w  stabilnej  chorobie  wieńcowej.  Kardiologia  Polska  2013;  71,
supl. X: 243–318



Zadanie 7.
Statyny  są  przepisywane  pacjentowi  z  wysokim  poziomem
cholesterolu.  Jako  pielęgniarka,  w  jaki  sposób  wyedukujesz
pacjenta pod kątem działania statyn na organizm?

A . statyny  zwiększają  poziom  LDL  i  obniżają  poziomy  HDL,
cholesterolu całkowitego i triglicerydów,

B . statyny  obniżają  poziomy  LDL,  HDL,  cholesterolu
całkowitego i triglicerydów,

C . statyny  zwiększają  poziom  HDL,  poziom  cholesterolu
całkowitego i triglicerydów,

D . statyny  zwiększają  poziom  HDL  i  obniżają  poziomy
cholesterolu  LDL,  cholesterolu  całkowitego  i
triglicerydów.

Literatura: Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016
roku.

Zadanie 8.
W  standardowym  12-odprowadzeniowym  EKG  wykorzystuje  s ię  6
elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie
V5, to:

A . elektroda  w  prawym  czwartym  międzyżebrzu  (przestrzeni
międzyżebrowej) przy brzegu mostka,

B . elektroda  w  lewym  czwartym  międzyżebrzu  (przestrzeni
międzyżebrowej) przy brzegu mostka,

C . elektroda  w  lewym  piątym  międzyżebrzu  (przestrzeni
międzyżebrowej) w linii środkowo-obojczykowej lewej,

D . elektroda  w  lewym  piątym  międzyżebrzu  (przestrzeni
międzyżebrowej) w linii pachowej przedniej lewej.

Literatura:  Gajewski  P.,  Szczeklik  A.  Interna  Szczeklika  2017.  Podręcznik
chorób wewnętrz

Zadanie 9.
Wśród  pacjentów,  u  których  zdiagnozowano  stabilną  dławicę
piersiową, zaleca się:

A . coroczną  kontrolę  parametrów  lipidowych,  metabolizmu
glukozy i stężenia kreatyniny,

B . c o  6-miesięczną  kontrolę  parametrów  lipidowych,
metabolizmu glukozy i stężenia kreatyniny,

C . c o  2  lata  kontrolę  parametrów  lipidowych,  metabolizmu
glukozy i stężenia kreatyniny,

D . coroczną  kontrolę  parametrów  lipidowych,  a  co
6-miesięczną metabolizmu glukozy i stężenia kreatyniny.

Literatura:  Montalescot  G,  Sechtem  U,  Achenbach  S  et  al.,  Wytyczne  ESC
dotyczące  postępowania  w  stabilnej  chorobie  wieńcowej  w  2013  roku  Grupa
Robocza  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  (ESC)  do  spraw
postępowania  w  stabilnej  chorobie  wieńcowej.  Kardiologia  Polska  2013;  71,
supl. X: 243–318



Zadanie 10.
Pacjentka  z  przewlekłą  niewydolnością  serca  zgłasza
pielęgniarce  przy  przyjęciu  do  szpitala  utratę  apetytu,  spadek
mobilności  oraz  znaczną  utratę  masy  ciała  >  6%  w  ciągu
ostatnich 6-12 miesięcy. Może to świadczyć o:

A.  kacheksji sercowej,
B.  sarkopenii,
C.  zespole kruchości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wytyczne  ESC  dotyczące  diagnostyki  i  leczenia  ostrej  i
przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku, strona nr 1079

Zadanie 11.
Badania krwi w świeżym zawale serca ujawniają:

A . spadek OB, wzrost stężenia we krwi troponiny sercowej T
i/lub stężenia CK-MB, wzrost stężenia fibrynogenu,

B . wzrost  stężenia  we  krwi  troponiny  sercowej  T  i/lub
stężenia CK-MB, wzrost OB, wzrost CRP w osoczu,

C . wzrost  stężenia  we  krwi  troponiny  sercowej  T  i/lub
stężenia CK-MB, leukopenię,

D.  wzrost OB, wzrost stężenia CK-MB.
Literatura:  Nowa  definicja  zawału  serca,  Stanowisko  Wspólnego  Komitetu
European  Society  of  Cardiology  i  American  College  of  Cardiology,  European
Heart Journal, 2000; 21: 1502-1513

Zadanie 12.
U  wszytkich  chorych  na  nadciśnienie  tętnicze,  docelowe  wartości
ciśnienia tętniczego wynoszą < 140/90 mmHg, z wyjątkiem chorych
na cukrzycę, u których:

A . rozkurczowe  ciśnienie  tętnicze  należy  podwyższyć  do
wartości > 85 mmHg,

B . rozkurczowe  ciśnienie  tętnicze  należy  obniżyć  do
wartości < 85 mmHg,

C . skurczowe  ciśnienie  tętnicze  należy  obniżyć  do  wartości
< 85 mmHg,

D . skurczowe  ciśnienie  tętnicze  należy  podwyższyć  do
wartości > 145 mmHg.

Literatura:  Prejbisz  A.  Więcek  A.  Januszewicz  A.  Januszewicz  W.  Zasady
leczenia  hioptensyjnego  w  świetle  obowiązujących  wytycznych  .  Nadciśnienie
tętnicze.  Współczesna  diagnostyka  i  podstawy  terapii.  Medycyna  praktyczna,
Kraków 2014.



Zadanie 13.
Przyjmuje  się,  że  od  momentu  wystąpienia  bólu  dławicowego  w
ostrym  zespole  wieńcowym,  pacjent  powinien  trafić  do  pracowni
hemodynamiki:

A .  możliwie jak najszybciej,
B.  w czasie krótszym niż 8 godzin,
C.  w czasie krótszym niż 10 godzin,
D.  w czasie krótszym niż 12 godzin.

Literatura:  Wytyczne ERC 2015. Rozdział  8:  Wstępne postępowanie w ostrych
zespołach wieńcowych. Nikolaos I. Nikolaou, Hans-Richard Arntz, Abdeloahab
Bellou, Farzin Beygui, Leo L. Bossaert, Alain Cariou, s.334-351.

Zadanie 14.
Pielęgniarka  przygotowując  pacjenta  z  niewydolnością  serca  do
samokontroli  i  samoopieki  powinna  przedstawić  informacje  na
temat  rozpoznawania  niespodziewanego  przyrostu  masy  ciała,
spowodowanego  retencją  płynów  i  monitorowania  niepokojących
objawów, takich jak:

A.  przyrost masy ciała wynoszący > 0,5 kg w ciągu 3 dni,
B.  przyrost masy ciała wynoszący > 1 kg w ciągu 3 dni,
C.  przyrost masy ciała wynoszący > 1,5 kg w ciągu 3 dni,
D.  przyrost masy ciała wynoszący > 2 kg w ciągu 3 dni.

Literatura:  Wytyczne  ESC  dotyczące  diagnostyki  i  leczenia  ostrej  i
przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku, strona nr 1108.

Zadanie 15.
Pielęgniarka,  u  pacjentów  z  przewlekłą  niewydolnością  serca,
może spodziewać się przyczyn zaburzeń snu, takich jak:

A.  depresja, niedokrwistość, obturacyjny bezdech senny,
B . duszność  typu  orthopnoë,  nasilenie  diurezy  w  godzinach

nocnych, depresja,
C.  napadowa duszność nocna, hipoalbuminemia, nykturia,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Literatura:  Wytyczne  ESC  dotyczące  diagnostyki  i  leczenia  ostrej  i
przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku, strona nr 1085.

Zadanie 16.
Zwężenie zastawki aortalnej, to:

A . zmniejszenie  powierzchni  ujścia  aortalnego  utrudniające
wypływ krwi z prawej komory do aorty,

B . zmniejszenie  powierzchni  ujścia  aortalnego  utrudniające
wypływ krwi z lewej komory do aorty,

C . zwiększenie  powierzchni  ujścia  aortalnego  utrudniające
wypływ krwi z prawej komory do aorty,

D . zwiększenie  powierzchni  ujścia  aortalnego  utrudniające
wypływ krwi z lewej komory do aorty.

Literatura:  P.  Gajewski:  Interna  Szczeklika  -  mały  podręcznik,  Kompendium



medycyny praktycznej. Medycyna Praktyczna. Kraków 2014. Wydanie VI.

Zadanie 17.
Głównymi  zaleceniami  dietetycznymi  w  stabilnej  chorobie
wieńcowej, są:

A . 200  g  owoców  dziennie  (2–3  porcje),  200  g  warzyw
dziennie (2–3 porcje),

B . 30–45  g  błonnika  dziennie,  pochodzącego  z  produktów
pełnoziarnistych, owoców i warzyw,

C . nasycone  kwasy  tłuszczowe  <  10%  łącznej  wartości
energetycznej  pożywienia,  zastępowane  przez
wielonienasycone kwasy tłuszczowe,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Montalescot  G,  Sechtem  U,  Achenbach  S  et  al.,  Wytyczne  ESC
dotyczące  postępowania  w  stabilnej  chorobie  wieńcowej  w  2013  roku  Grupa
Robocza  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  (ESC)  do  spraw
postępowania  w  stabilnej  chorobie  wieńcowej.  Kardiologia  Polska  2013;  71,
supl. X: 243–318

Zadanie 18.
CAT jest  kwestionariuszem, który  ocenia  wpływ choroby  na  życie
codzienne  i  samopoczucie  chorego  i  jest  zalecany  do  oceny
objawów podmiotowych u chorych na:

A.  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),
B.  astmę oskrzelową,
C.  zapalenie płuc,
D.  raka płuc.

Literatura:  Kordos A.  (red.):  Postępowanie  w chorobach układu oddechowego.
Wybrane zagadnienia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012, s. 23.

Zadanie 19.
Orthopnoë, to duszność:

A . pojawiająca  się  w  pozycji  leżącej,  ustępująca  w  pozycji
siedzącej lub stojącej,

B . pojawiająca  się  w  pozycji  stojącej,  ustępująca  w
pozycji siedzącej lub leżącej,

C.  nasilająca się w pozycji siedzącej lub stojącej,
D.  pojawiająca się w pozycji siedzącej lub leżącej.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 580.



Zadanie 20.
Przebycie odmy opłucnowej jest:

A . trwałym  przeciwwskazaniem do  nurkowania  ( z  wyjątkiem
osób po pleurektomii),

B . trwałym przeciwwskazaniem do nurkowania u wszystkich
osób,

C . czasowym przeciwwskazaniem do nurkowania u wszystkich
osób,

D . trwałym przeciwwskazaniem do pływania (z wyjątkiem osób
po pleurektomii).

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 777

Zadanie 21.
D o  działań  niepożądanych  w  czasie  indukowania  plwociny  NIE
zalicza się:

A .  drapania w gardle,
B.  duszności,
C.  kaszlu,
D.  gorzkiego smaku w ustach.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 624.

Zadanie 22.
Przeciwwskazaniem do bronchoskopii sztywnej jest/są:

A.  usunięcie ciała obcego,
B.  tamowanie krwawień,
C.  udrażnianie tchawicy i dużych oskrzeli,
D.  zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie szyjnym.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 612.

Zadanie 23.
D o  objawów  infekcyjnego  zaostrzenia  przewlekłej  obturacyjnej
choroby płuc, NIE należy:

A.  nasilenie duszności,
B.  nasilenie kaszlu,
C.  zwiększona objętość wykrztuszanej plwociny,
D.  obecność wydzieliny o charakterze śluzowym.

Literatura:  Zieliński  J.:  Przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007, s. 84



Zadanie 24.
Suchy kaszel jest wywołany najczęściej przez:

A.  zakażenia wirusowe,
B.  przewlekłe zapalenie oskrzeli,
C .  rozstrzenie oskrzeli,
D.  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Literatura: Gajewski P. (red): Interna Szczeklika

Zadanie 25.
Do powikłań bronchoskopii NIE zalicza się:

A .  odmy opłucnowej,
B.  rozedmy,
C.  skurczu oskrzeli,
D.  hipoksemii.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 612.

Zadanie 26.
W czasie bronchoskopii należy monitorować:

A.  tylko SaO2 (pulsoksymetr),
B.  wyłącznie ciśnienie tętnicze,
C.  SaO2 (pulsoksymetr) i ciśnienie tętnicze,
D.  SaO2 (pulsoksymetr), ciśnienie tętnicze oraz EKG.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 612.

Zadanie 27.
Ryzyko  zassania  powietrza  i  nawrotu  odmy  jest  mniejsze,  jeśl i
chory podczas usuwania drenu z jamy opłucnej:

A .  wykonuje próbę Valsalvy,
B.  zatrzymuje oddech po wydechu,
C.  zatrzymuje oddech na wdechu,
D.  wykonuje wdech.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 778.

Zadanie 28.
P o  nakłuciu  tętnicy  promieniowej  i  pobraniu  krwi  na  gazometrię
należy uciskać tętnicę do ustania krwawienia, przez:

A.  ≥1 minutę,
B.  ≥2 minuty,
C.  ≥5 minut,
D.  ≥10 minut.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 585.



Zadanie 29.
Odczyn tuberkulinowy odczytuje się:

A . p o  upływie  24  h,  podając  w  milimetrach  średnicę
nacieczenia,

B . p o  upływie  48  h,  podając  w  milimetrach  średnicę
rumienia,

C . p o  upływie  48-72  h,  podając  w  milimetrach  średnicę
nacieczenia,

D . p o  upływie  72  h,  podając  w  milimetrach  średnicę
rumienia.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 632.

Zadanie 30.
Pacjentom z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych, należy
podać w nebulizacji przed lekiem przeciwzapalnym:

A.  lek mukolityczny,
B.  5% glukozę,
C.  7% NaCl,
D.  wodę destylowaną.

Literatura:  Pirożyński  M  (red.):  Praktyczne  aspekty  nebulizacji.
alfa-medica Press, Bielsko-Biała 2013, s.43.

Zadanie 31.
Wysięk w jamie opłucnej NIE powstaje w przebiegu:

A.  zapalenia płuc,
B.  nowotworów,
C.  zatorowości płucnej,
D.  niewydolności serca.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 769.

Zadanie 32.
Które z objawów NIE należą do objawów dyspeptycznych?

A.  poposiłkowe uczucie sytości,
B.  wczesne uczucie sytości,
C.  zgaga,
D.  ból lub pieczenie w nadbrzuszu.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 959-960.



Zadanie 33.
Zalecenia dotyczące karmienia doustnego, chorego z zaburzeniami
połykania  z  powodu  uchyłków,  są  następujące  -  chorego  należy
karmić w pozycji:

A . wysokiej,  a  pozycja  ta  powinna  być  przyjęta  przez
chorego na 15-30 minut przed jedzeniem,

B . półsiedzącej,  z  lekko  zgiętą  szyją  w  kierunku  klatki
piersiowej,  pozycja  do  karmienia  powinna  być  przyjęta
przez chorego na 5 minut przed karmieniem,

C . siedzącej  lub  wysokiej,  z  lekko  zgiętą  szyją  w  kierunku
klatki  piersiowej,  a  pozycja  ta  powinna  być  przyjęta
przez chorego na 15-30 minut przed jedzeniem,

D . siedzącej  lub  wysokiej,  a  pozycja  ta  powinna  być
przyjęta przez chorego na 5 minut przed jedzeniem.

Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-  Żywko  L.,  Diagnozy  i  interwencje
pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, str. 64.

Zadanie 34.
W  badaniu  fizykalnym,  w  przypadku  podejrzenia  u  chorego
niedrożności mechanicznej jelit, pielęgniarka rozpozna:

A . wysokie  tony  perystaltyczne  o  metalicznym  podźwięku
słyszalne podczas nasilania się bólu,

B . niskie  tony  perystaltyczne  o  metalicznym  podźwięku
słyszalne podczas nasilania się bólu,

C.  objaw Cullena,
D . niskie  tony  perystaltyczne  o  metalicznym  podźwięku

słyszalne stale, niezależnie od stopnia nasilenia bólu.
Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 1204.

Zadanie 35.
W  profilaktyce  raka  jelita  grubego,  zaleca  się  przyjmowanie
przez chorego:

A.  witaminy A,
B.  witaminy C,
C.  witaminy E,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Literatura: Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2017, str. 1041.

Zadanie 36.
Dysfagii może towarzyszyć:

A.  zarzucanie treści pokarmowej do jamy ustnej,
B.  ból w klatce piersiowej,
C.  przewlekły kaszel i krztuszenie się,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 937.



Zadanie 37.
Czynnikiem ryzyka raka dróg żółciowych jest:

A .  choroba Leśniowskiego-Crohna,
B.  zespół Gilberta,
C.  wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
D.  choroba Fabry'ego.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 1106.

Zadanie 38.
Przed  badaniem  oznaczenia  zawartości  tłuszczu  w  stolcu  należy
poinformować pacjenta o konieczności stosowania diety:

A . ubogoresztkowej  i  bezmięsnej  przez  3  dni  przed
badaniem,

B . bogatoresztkowej  i  bezmięsnej  przez  3  dni  przed
badaniem,

C . warzywnej  i  bogatotłuszczowej  przez  3  dni  przed
badaniem,

D . bogatoresztkowej  i  bezmięsnej,  co  najmniej  przez
tydzień przed badaniem.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.,  Pielęgniarstwo  internistyczne,  PZWL
Warszawa 2011, s.193.

Zadanie 39.
Objawem nietypowym pozaprzełykowym choroby refluksowej przełyku
jest:

A . puste  odbijanie  oraz  cofanie  s ię  treści  żołądkowej  do
przełyku,

B.  chrypka,
C.  suchy kaszel lub świszczący oddech,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str.940.

Zadanie 40.
Niedrożność  jel it  w  przebiegu  nowotworu  jelita  grubego,  jest
najczęściej związana z umiejscowieniem guza w:

A.  odbytnicy,
B.  prawej okrężnicy,
C.  lewej okrężnicy,
D.  kątnicy.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 1030-1031.



Zadanie 41.
Chorzy  z  przewlekłym  zapaleniem  trzustki  otrzymujący
substytucyjną terapię enzymatyczną:

A.  powinni unikać pokarmów o dużej zawartości błonnika,
B.  powinni unikać mleka i jego przetworów,
C.  powinni stosować dietę ubogotłuszczową i ubogomleczną,
D.  mogą jeść wszystko, ale w małych ilościach.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna 2016, s. 1079.

Zadanie 42.
Pacjent z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka, powinien unikać:

A.  dokładnego przeżuwania jedzenia,
B.  regularnego i powolnego spożywania posiłków,
C.  spożywania posiłków częściej, ale w małych porcjach,
D.  alkoholu i palenia papierosów.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-  Ziółkiewicz  D.,  Pielęgniarstwo
internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 167.

Zadanie 43.
W  zaleceniach  dietetycznych  w  chorobach  pęcherzyka  żółciowego
zwraca  się  uwagę  na  konieczność  stosowania  przez  pacjenta
diety:

A.  ubogobłonnikowej,
B.  bogatobłonnikowej,
C.  niskobiałkowej,
D.  wysokobiałkowej.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-  Ziółkiewicz  D.,  Pielęgniarstwo
internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 169.

Zadanie 44.
Arteriografia nerkowa to badanie wykonywane w diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  guzkowego zapalenia tętnic,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażenia układu moczowego.

Literatura. Myśliwiec M. Choroby nerek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
str 103.

Zadanie 45.
U  pacjenta,  u  którego  występują  objawy  hiperkaliemii  z  diety
należy wyeliminować pokarmy:

A.  bogate w potas,
B.  ubogie w sód,
C.  bogate w fosfor,
D.  zawierające dużo białka.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziólkiewicz  D.  (red.)  Pielęgniarstwo



internistyczne. PZWL Warszawa 2010, str. 213 i 232.

Zadanie 46.
Do zaburzeń oddawania moczu zalicza się dyzurię, która oznacza:

A.  konieczność oddawania moczu w nocy,
B . zmniejszenie  i lości  oddawanego  moczu  <500  ml  w  ciągu

doby,
C.  bolesne i utrudnione oddawanie moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu do ponad 2500 ml na dobę.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 79.

Zadanie 47.
Do typowych objawów klinicznych kamicy nerkowej NIE należy:

A.  kolka nerkowa,
B.  okresowy krwiomocz,
C.  poliuria,
D.  bolesne parcie i oddawanie moczu.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziólkiewicz  D.  (red.)  Pielęgniarstwo
internistyczne. PZWL Warszawa 2010, str. 208.

Zadanie 48.
Bezwzględnymi  przeciwskazaniami  do  przeszczepiania  nerki
jest/są:

A.  zakażenie bakteryjne lub wirusowe,
B.  alkoholizm lub narkomania,
C.  uogólniona choroba nowotworowa,
D.  czynne zakażenie grzybicze.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  (red.)Pielęgniarstwo  internistyczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 364.

Zadanie 49.
Dostępem  naczyniowym  do  leczenia  nerkozastępczego  w  ostrym
uszkodzeniu nerek, powinien być:

A.  cewnik permanentny,
B.  czasowy cewnik do dializy,
C.  przetoka tętniczo-żylna,
D.  przetoka Scribnera.

Literatura.  Rutkowski  B.:  Nefrologia  i  leczenie  nerkozastępcze.  Praktyczny
przewodnik. Wyd. I. VIA MEDICA Gdańsk 2013, str.129. Szczeklik A., Gajewski
P.: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1643.



Zadanie 50.
D o  czynników  ryzyka  wystąpienia  ostrego  uszkodzenia  nerek
(Acute  Kidney  Injury  -  AKI)  po  niesteroidowych  lekach
przeciwzapalnych (NLPZ), należy:

A.  podeszły wiek,
B.  niewydolność wątroby,
C.  zaawansowana niewydolność krążenia,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura. Myśliwiec M. Choroby nerek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
str 171

Zadanie 51.
Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu kłębuszkowego zapalenia
nerek jest:

A .  biopsja nerki z oceną histopatologiczną,
B.  wynik badania ogólnego moczu,
C.  wynik tomografii komputerowej,
D.  badanie podmiotowe i przedmiotowe.

Literatura:  Białobrzeska  B.,  Dębska-Ślizień  A.  (red.)  Pielęgniarstwo
nefrologiczne. PZWL Warszawa 2013, str. 26.

Zadanie 52.
Badanie obrazowe układu moczowego, które polega na bezpośrednim
oglądaniu wnętrza pęcherza moczowego za pomocą wziernika, to:

A .  urografia,
B.  cystoskopia,
C.  angiografia tętnic nerkowych,
D.  cystouretrografia mikcyjna.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  (red.)Pielęgniarstwo  internistyczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 302.

Zadanie 53.
W  ostrym  uszkodzeniu  nerek  (Acute  Kidney  Injury  -  AKI),  w
okresie wielomoczu częstym zaburzeniem elektrolitowym jest:

A .  hiperkaliemia,
B.  hiperkalcemia,
C.  hipokaliemia,
D.  hipokalcemia.

Literatura:  B.Białobrzeska,  A.  Dębska-Ślizień,  Pielęgniarstwo
nefrologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013, s.48.



Zadanie 54.
Pacjent  po  przeszczepie  nerki  otrzymuje  leki  immunosupresyjne.
Jakich produktów spożywczych powinien wówczas unikać?

A.  chude mięso, ryby, soja,
B.  soki cytrusowe i grejpfruty,
C.  kasze, makaron, ryż,
D.  odtłuszczone mleko, kefir, twaróg.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  (red.)Pielęgniarstwo  internistyczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 371-372..

Zadanie 55.
W leczeniu farmakologicznym nadczynności tarczycy zastosowanie
mają  leki  hamujące  syntezę  hormonów  tarczycy,  które  określane
są jako:

A.  antymetabolity,
B.  inhibitory konwertazy angiotensyny,
C.  tyreostatyki (tionamidy),
D.  makrolidy.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  (red.)  Pielęgniarstwo  internistyczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 537.

Zadanie 56.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWE twierdzenie dotyczące insulin analogowych:

A . insuliny  analogowe  mogą  być  wstrzykiwane  podczas
posiłku, a nawet po nim,

B . stosowane  są  zarówno  analogi  insulin  szybko  działające
jak i długo działające,

C . szybko  działające  analogi  insulin  są  przeciwwskazane  u
pacjentek ciężarnych,

D . szybko  działające  analogi  insuliny  można  podawać  tuż
przed rozpoczęciem posiłku.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.)  Interna  Szczeklika.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2017, str. 1481.

Zadanie 57.
Do objawów neurowegetatywnych hipoglikemii zalicza się:

A .  depresję, halucynacje, stany podniecenia, pocenie się,
B . osłabienie  odruchów,  drgawki,  zaburzenia  czucia,

przemijające niedowłady,
C . głód,  intensywne  pocenie  się,  bladość  skóry,  drżenie

mięśniowe,
D.  halucynacje, objawy podobne do schizofrenii.

Literatura:  Szewczyk  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  diabetologiczne.  PZWL,
Warszawa 2013, str.119



Zadanie 58.
Guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma) produkuje:

A.  aminy katecholowe,
B.  glikokortykosteroidy,
C.  aldosteron,
D.  trójjodotyroninę.

Literatura:  Wierusz-Wysocka  B.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.,  Pisarczyk-Wiza
D.,  Naskręta  D.:  Choroby  Wewnętrzne.  Podręcznik  dla  studentów
pielęgniarstwa,  położnictwa  i  fizjoterapii.  Wydawnictwo  Naukowe  UM  w
Poznaniu 2008, 175.

Zadanie 59.
Przyczyny hipoglikemii u osoby przyjmującej insulinę, to:

A . z a  mała  dawka  insuliny,  za  duży  posiłek,  brak  wysiłku
fizycznego, infekcja,

B . z a  mała  dawka  insuliny,  za  mały  posiłek,  umiarkowany
wysiłek fizyczny, stres,

C . z a  duża  dawka  insuliny,  opóźniony  posiłek,  zbyt
intensywny wysiłek fizyczny, spożycie alkoholu,

D . prawidłowa  dawka  insuliny,  przyjęty  posiłek,  brak
wysiłku fizycznego.

Literatura:  Szewczyk  A.:  Pielęgniarstwo  Diabetologiczne.  Warszawa  PZWL
2013, 116.

Zadanie 60.
Wartość BMI 21,0 kg/m2 u osoby dorosłej wskazuje na:

A.  prawidłową masę ciała,
B.  nadwagę,
C.  otyłość I stopnia,
D.  otyłość II stopnia.

Literatura:  Szczeklik:  Interna  Szczeklika.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2012. 1371.

Zadanie 61.
Objawy  kliniczne  guza  chromochłonnego  nadnerczy,  to  wszystkie
wymienione z WYJĄTKIEM:

A.  napadowego bólu głowy, bólu brzucha,
B.  wzmożonej potliwości, drżenia mięśniowego,
C.  uczucia niepokoju,
D.  stałego niedociśnienia tętniczego.

Literatura:  Wierusz-Wysocka  B.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.,  Pisarczyk-Wiza
D.,  Naskręta  D.:  Choroby  Wewnętrzne.  Podręcznik  dla  studentów
pielęgniarstwa,  położnictwa  i  fizjoterapii.  Wydawnictwo  Naukowe  UM  w
Poznaniu 2008, 175. Szczeklik A.,  Gajewski P.:  Interna Szczeklika. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2017, s. 1386



Zadanie 62.
U  kobiet  otyłych  istnieje  wzrost  ryzyka  zachorowalności  na
choroby nowotworowe, a zwłaszcza na:

A.  raka płuc,
B.  czerniaka,
C.  raka endometrium,
D.  otyłość nie wpływa na rozwój chorób nowotworowych.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.)  Interna  Szczeklika.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2017, str. 2666.

Zadanie 63.
Stanem  zagrożenia  życia  w  przebiegu  nieleczonej  i  ciężkiej
niedoczynności tarczycy, jest:

A .  przełom tarczycowy,
B.  śpiączka hipometaboliczna,
C.  śpiączka hipermetaboliczna,
D.  przełom nadnerczowy.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 657.

Zadanie 64.
Zalecenia  dietetyczne  dla  chorego  z  niedoczynnością  tarczycy
powinny uwzględniać:

A . stosowanie  diety  niskokalorycznej,  bogatej  w  błonnik,
zaprzestanie spożycia alkoholu,

B.  niską podaż puryn i cukrów złożonych,
C . zwiększenie  spożycia  cukrów,  tłuszczy  i  ograniczenie

używek,
D . dużą  podaż  cukrów  prostych  i  zastosowanie  diety

ubogobłonnikowej.
Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  (red.)  Pielęgniarstwo  internistyczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 546.

Zadanie 65.
Do pochodnych sulfonylomocznika NIE należy:

A.  gliklazyd,
B.  glimepiryd,
C.  metformina,
D.  glipizyd.

Literatura:  Szewczyk  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  diabetologiczne.  PZWL,
Warszawa 2013, str.71-72.



Zadanie 66.
Zespół  objawów  związanych  z  nadmiernym  wydzielaniem
mineralokortykosteroidów  (aldosteronu)  przez  warstwę  kłębkową
kory nadnerczy, to:

A .  obrzęk śluzakowaty,
B.  choroba Addisona,
C.  zespół Conna,
D.  zespół Cushinga.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.,  Pielęgniarstwo
internistyczne. PZWL, Warszawa 2017, s. 295.

Zadanie 67.
W  Zespole  Cushinga  nadmiar  tkanki  tłuszczowej  szczególnie
umiejscawia się na:

A.  kończynach górnych,
B.  kończynach dolnych,
C.  grzbiecie, gdzie tworzy tzw. "bawoli kark",
D.  klatce piersiowej.

Literatura:  Wierusz-Wysocka  B.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.,  Pisarczyk-Wiza
D.,  Naskręta  D.:  Choroby  Wewnętrzne.  Podręcznik  dla  studentów
pielęgniarstwa,  położnictwa  i  fizjoterapii.  Wydawnictwo  Naukowe  UM  w
Poznaniu 2008, 172.

Zadanie 68.
Efektem mikroangiopatii cukrzycowej NIE jest:

A .  utrata wzroku,
B.  przewlekła choroba nerek,
C.  retinopatia,
D.  zawał serca.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 771-772.

Zadanie 69.
W  badaniu przedmiotowym w niedoczynności gruczołu tarczowego
NIE stwierdza się:

A .  suchej, szorstkiej, chłodnej, pogrubiałej skóry,
B.  suchych i kruchych włosów,
C.  bradykardii,
D.  drobnofalistego drżenia rąk.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.,  Pielęgniarstwo
internistyczne. PZWL, Warszawa 2017, s. 283.



Zadanie 70.
Objawy tężyczki występują, w:

A.  pierwotnej nadczynności przytarczyc,
B.  przełomie hiperkalcemicznym,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  ostrym zapaleniu tarczycy.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
Internistyczne. Warszawa PZWL 2009, 249.

Zadanie 71.
W  prewencji  rozwoju  zespołu  stopy  cukrzycowej  najważniejsze
znaczenie odgrywają:

A . systematyczne  badanie  stóp,  zabiegi  podiatryczne,
stosowanie odpowiedniego obuwia,

B.  długie mycie i moczenie stóp w temperaturze 38-40°C,
C . codzienne  samobadanie  stóp  i  samodzielne  usuwanie

modzeli i nagniotków,
D . pielęgnacja  stóp  nie  opóźnia  rozwoju  zespołu  stopu

cukrzycowej.
Literatura:  Polskie  Towarzystwo  Diabetologiczne.  Zalecenia  kliniczne
dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Diabetologia Praktyczna
2018, tom 4, nr 1, str. 18.

Zadanie 72.
D o  charakterystycznych  objawów  klinicznych  moczówki  prostej
należą:

A.  polidypsja, wielomocz i hipostenuria,
B.  skąpomocz lub bezmocz,
C.  oliguria i hipostenuria,
D.  anuria i wzrost pragnienia.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  (red.)  Pielęgniarstwo  internistyczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 513.

Zadanie 73.
Pancytopenia przejawia się między innymi:

A.  niedokrwistością, trombocytopatią, leukocytozą,
B.  niedokrwistością, trombocytopenią, leukopenią,
C.  niedokrwistością, leukocytozą, trombocytozą,
D . zwiększeniem we krwi obwodowej wszystkich morfotycznych

elementów komórkowych.
Literatura: Janicki K.: Hematologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
2001, s. 172.



Zadanie 74.
Do ostrych niepożądanych objawów chemioterapii, zaliczamy:

A.  nudności, wymioty, reakcje alergiczne,
B . włóknienie  płuc,  kardiomiopatię,  polineuropatię,

toksyczne uszkodzenie nerek,
C . mielosupresję,  zapalenie  błon  śluzowych,  wypadanie

włosów,
D.  uszkodzenie gonad i występowanie nowotworów wtórnych.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011. s.353.

Zadanie 75.
Zwiększenie  l iczby  granulocytów  kwasochłonnych,  określane  jest
jako:

A.  bazopenia,
B.  eozynopenia,
C.  eozynofilia,
D.  bazofil ia.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 3.

Zadanie 76.
D o  czynników  ryzyka  zapalenia  błony  śluzowej  jamy  ustnej,
zależnych od uwarunkowań osobniczych należy/ą:

A.  neutropenia,
B.  kserostomia,
C.  zły stan odżywienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 747.

Zadanie 77.
Ostre  powikłania  poprzetoczeniowe  dzielą  s ię  na  łagodne,
średnio  ciężkie  oraz  zagrażające  życiu.  Ostrym  łagodnym
powikłaniem poprzetoczeniowym jest:

A .  reakcja alergiczna,
B.  ostry odczyn hemolityczny,
C.  zakażenie bakteryjne,
D.  przeciążenie krążenia.

Literatura:  Dmoszyńska  A.,  Robak  T.  (red.):  Podstawy  hematologii.
Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003, s. 450.



Zadanie 78.
Głównym miejscem usuwania płytek krwi jest:

A .  wątroba,
B.  śledziona,
C.  szpik,
D.  nerki.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 28.

Zadanie 79.
Klasyczne  odchylenia  w  badaniu  fizykalnym  u  chorych  z
niedokrwistością hemolityczną, obejmują:

A.  powiększenie wątroby, powiększenie węzłów chłonnych,
B . powiększenie  śledziony,  bladość  skóry,  zażółcenie

powiek i spojówek,
C . petocje  pojawiające  się  zwłaszcza  na  goleniach  i  klatce

piersiowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 286

Zadanie 80.
Obniżenie  l iczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
0,5x109/l nazywamy:

A.  neutrofilią,
B.  agranulocytozą,
C.  leukostazą,
D.  bazopenią.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 3.

Zadanie 81.
Charakterystyczną cechą niedokrwistości aplastycznej jest:

A .  znacznie obniżona średnia objętość krwinki czerwonej,
B.  zawsze jednoukładowa cytopenia,
C . prawidłowa lub nieznacznie podwyższona średnia objętość

krwinki czerwonej,
D . nieznacznie  podwyższona  lub  obniżona  średnia  objętość

krwinki czerwonej.
Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011. s.268.



Zadanie 82.
Niedokrwistość  z  niedoboru  witaminy  B12  zaliczana  jest  do
niedokrwistości:

A .  mikrocytarnej,
B.  makrocytarnej,
C.  normocytarnej,
D.  hemolitycznej.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 255.

Zadanie 83.
Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie:

A.  ferrytyna jest głównym białkiem magazynującym żelazo,
B . zmniejszenie  stężenia  ferrytyny  świadczy  o  niedoborze

żelaza w ustroju,
C . zwiększenie  stężenia  ferrytyny  świadczy  o  niedoborze

żelaza w ustroju,
D . gdy  nie  ma  zapalenia,  zakażenia  i  innych  stanów

wywołujących  reakcję  ostrej  fazy,  stężenie  ferrytyny  w
surowicy jest dobrym miernikiem zapasów żelaza.

Literatura:  Szczeklik  A.  (red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2011, s. 1501.

Zadanie 84.
Jeśli w morfologii krwi obwodowej stwierdza się MCV zwykle >100
fl, to jest to typowe dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości aplasycznej,
C.  niedokrwistości z niedoboru witaminy B12,
D.  każdej niedokrwistości normocytarnej.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.(red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2009, s. 736.

Zadanie 85.
Choroba von Willebranda zaliczana jest do skazy krwotocznej:

A .  małopłytkowej,
B.  naczyniowej wrodzonej,
C.  osoczowej,
D.  mieszanej.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune  Polska.  Warszawa  2011,  s.  595.  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna
Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1877, 1881.



Zadanie 86.
Przy  wykonywaniu  krzywej  żelazowej,  stężenie  żelaza  w  surowicy
oznacza się po upływie:

A.  5, 10, 15, 20 i 60 minut od obciążenia,
B.  10, 30, 90, 270 i 600 minut od obciążenia,
C.  30, 60, 120, 180 i 360 minut od obciążenia,
D.  2, 4, 6, 8 i 10 godzin od obciążenia.

Literatura:  Szczeklik  A.  (red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2011, s. 1502.

Zadanie 87.
Stężenie  fibrynogenu  w  przebiegu  przewlekłych  procesów
zapalnych jest:

A .  podwyższone,
B.  obniżone,
C.  utrzymuje się w normie,
D . jest  obniżone  tylko  przez  pierwsze  trzy  dni  od

wystąpienia procesu zapalnego.
Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s. 31.

Zadanie 88.
Przewlekła  choroba  tkanki  łącznej  o  podłożu
autoimmunologicznym, w której dochodzi do powstania nacieków z
limfocytów w gruczołach wydzielania zewnętrznego i  upośledzenia
ich  czynności  oraz  do  zmian  zapalnych  w  wielu  układach  i
narządach, to:

A .  zespól Sjögrena,
B.  choroba zwyrodnieniowa stawów,
C.  choroba Stilla,
D.  toczeń rumieniowaty układowy.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s163

Zadanie 89.
W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

A.  kobiety znacznie częściej chorują niż mężczyźni,
B.  mężczyźni znacznie częściej chorują niż kobiety,
C.  mężczyźni i kobiety w takim samym odsetku chorują,
D.  zachorowanie przypada głównie po 60 roku życia.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.(red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2009, s. 804.



Zadanie 90.
Klasycznym  niebiologicznym  lekiem  modyfikującym  przebieg
choroby  w  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  uważany  za  lek
pierwszego wyboru, to:

A .  Adalimumab,
B.  Infliksymab,
C.  Metotreksat,
D.  Abatacept.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.(red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2009, s. 798.

Zadanie 91.
Ból  i  nagłe  zblednięcie  skóry  palców  rąk,  stóp,  uszu,  nosa  oraz
języka  przechodzące  następnie  w  sine  zabarwienie,  pojawiające
s ię  najczęściej  pod  wpływem  zimna  lub  stresu,  spowodowane
skurczem małych lub średnich tętnic to:

A .  objaw Raynauda,
B.  objaw próby Rumpla – Leede’a,
C.  objaw opaskowy,
D.  objaw Coombsa.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-  Ziółkowska  D.  (red):  Pielęgniarstwo
internistyczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s 297.

Zadanie 92.
Skala Barthel służy do oceny:

A.  jakości życia,
B.  sprawności samoobsługowej,
C.  zagrożenia odleżyną,
D.  stopnia akceptacji choroby.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-  Ziółkowska  D.  (red):  Pielęgniarstwo
internistyczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s 307.

Zadanie 93.
W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK):

A.  pływanie i hydromasaże są przeciwwskazane,
B . pacjent  powinien  być  poinformowany  o  zaprzestaniu

palenia,  ponieważ  palenie  ma  wpływ  na  szybszy  rozwój
choroby,

C . w  celu  zahamowania  aktywności  choroby  stosuje  s ię
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

D . podstawowym  objawem  jest  początkowo  ból  stawów
kolanowych i łokciowych.

Literatura:  Daniluk  J.,  Jurkowska  G.(red.):  Zarys  chorób  wewnętrznych  dla
studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2005. s. 542.



Zadanie 94.
Balneoterapię u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów,
stosuje się:

A .  w chwili wystąpienia aktywnego procesu choroby,
B.  nie powinno się w ogóle stosować,
C . p o  ok.  3  miesiącach  od  ustąpienia  aktywnego  okresu

choroby,
D . kiedy  pojawiają  się  pierwsze  objawy  aktywnego  okresu

choroby.
Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s. 517.

Zadanie 95.
Fizjoterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej:

A . odgrywa  tylko  pomocniczą  rolę,  ponieważ  leki  są
najważniejszym ogniwem w leczeniu,

B . jest  ważnym  ogniwem  w  leczeniu,  natomiast  leki
odgrywają tylko pomocniczą rolę,

C . n ie  jest  dobierana  indywidualnie,  lecz  dobór  zabiegów
zależy od czasu trwania choroby,

D.  jest zależna od czasu trwania choroby.
Literatura:  Daniluk  J.,  Jurkowska  G.(red.):  Zarys  chorób  wewnętrznych  dla
studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2005. S. 551.

Zadanie 96.
Kontrolowanie  chodu  osób  z  chorobą  Parkinsona  polega  na
wszystkich niżej wymienionych działaniach, Z WYJĄTKIEM:

A . przy zmianie kierunku obejść po łuku koła - świadomego
wydłużania kroku,

B . unoszenia  kolan  i  stóp  nieco  wyżej,  balansowania
kończynami górnymi,

C . stawiania  stopy  od  pięty,  chodzenia  na  stabilnych,
płaskich, dobrze umocowanych butach,

D.  chodzenia po śliskiej nawierzchni.
Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 277

Zadanie 97.
Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem
mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu:

A.  V ,
B.  VII ,
C.  VIII ,
D.  IV .

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.  PZWL,
Warszawa 2008:91



Zadanie 98.
Do modyfikowalnych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
zalicza się:

A .  wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę,
B . płeć,  choroby  serca,  przebyty  przemijający  napad

niedokrwienny mózgu,
C.  nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzycę,
D . zaburzenia  gospodarki  lipidowej,  nadciśnienie  tętnicze,

rasę.
Literatura:  Kozubski  W.,  Liberski  P.:  Neurologia.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2013:438-485

Zadanie 99.
U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

A .  spoczynkowy,
B.  wysiłkowy,
C.  nierytmiczny,
D.  stereotypowy.

Literatura:  Kozubski  W.,  Liberski  P.P.,  Moryś  J.:  Neurologia.  Podręcznik
dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2013:289

Zadanie 100.
U  pacjenta  z  chorobą  Parkinsona  ze  współistniejącym łupieżem i
łojotokiem zaleca się stosowanie:

A.  odżywek do włosów,
B.  szamponów dziegciowych lub wzbogaconych w selen,
C.  masaży skóry głowy,
D.  mycia w zimnej wodzie.

Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.(red.):  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław
2012, s.88

Zadanie 101.
W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje:

A.  ból w nadbrzuszu,
B.  wrażenie zniekształcenia otaczających przedmiotów,
C.  uczucie drętwienia, bólu,
D . utrata  przytomności,  krzyk,  a  tułów  i  głowa  układają

się odgięciowo.
Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 320



Zadanie 102.
Udar  mózgu  wedłg  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (World  Health
Organization  -  WHO),  to  zespół  kliniczny  charakteryzujący  się
nagłym  pojawieniem  się  ogniskowych  lub  globalnych  zaburzeń
czynności:

A . mózgowia,  które  -  jeżeli  nie  doprowadzą  wcześniej  do
zgonu -  utrzymują  się  dłużej  niż  24  godziny  i  mają  inną
przyczynę niż naczyniowa,

B . kończyny  górnej  i  dolnej,  które  -  jeżeli  nie  doprowadzą
wcześniej  do  zgonu  -  utrzymują  się  do  24  godzin  i  nie
mają innej przyczyny niż naczyniowa,

C . mózgowia,  które  -  jeżeli  nie  doprowadzą  wcześniej  do
zgonu  -  utrzymują  się  dłużej  niż  24  godziny  i  nie  mają
innej przyczyny niż naczyniowa,

D . organizmu,  które  utrzymują  się  dłużej  niż  12  godzin  i
nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 216.

Zadanie 103.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy:

A.  zachęcać chorego do nawiązywania kontaktu z otoczeniem,
B.  zwracać uwagę na pojedyncze głoski, sylaby, słowa,
C.  hamować potok słów,
D.  inspirować do mowy zautomatyzowanej.

Literatura:Jabłońska  R.,  Ślusazr  R.:  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego. Wyd Continuo, Wrocław 2012, 36.

Zadanie 104.
Istotnymi  czynnikami  rokowniczymi  we  wczesnej  śmiertelności  z
powodu udaru mózgu, są następujące czynniki, Z WYJĄTKIEM:

A.  wieku pacjenta,
B.  stanu deficytu ruchowego w pierwszej dobie udaru,
C . zaburzeń  świadomości  i  przymusowego  ustawienia  gałek

ocznych,
D.  zaburzeń oddawania moczu.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.  PZWL,
Warszawa 2008:222



Zadanie 105.
D o  oddziału  przyjęto  pacjenta  z  objawami  znacznie  nasilonego
bólu  głowy,  nudnościami  i  wymiotami,  pogłębiającymi  się
zaburzeniami  przytomności,  niedowładem  połowiczym.  Powyyższe
objawy świadczą, o:

A .  napadzie padaczkowym,
B.  udarze krwotocznym mózgu,
C.  zawale mięśnia sercowego,
D.  zaburzeniach elektrolitowych.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.):  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, str. 231.

Zadanie 106.
Do oceny stopnia zaawansowania choroby Parkinsona służy skala:

A.  Barthel,
B.  Tinetti ,
C .  Hoehn-Yarha,
D.  Becka.

Literatura:  Kozubski  W.,  Liberski  P.P.,  Moryś  J.:  Neurologia.  Podręcznik
dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2013: 295

Zadanie 107.
Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

A .  niedowładem połowiczym,
B.  zespołem obwodowym,
C.  uszkodzeniem móżdżku,
D.  niedowładem mięśni obręczy barkowej.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.  PZWL,
Warszawa 2008:123.

Zadanie 108.
Klasterowy ból głowy charakteryzuje się objawami, Z WYJĄTKIEM:

A . jednostronności  objawów,  wzmożonego  pocenia  czoła,
twarzy, łzawienia,

B . znacznych i  szybko narastających objawów o charakterze
kłującym, rżnącym lub palącym,

C . zmiennego zachowania pacjenta z pobudzeniem ruchowym,
uciskiem obolałej okolicy,

D.  nudności i wymiotów.
Literatura:  Kozubski  W.,  Liberski  P.:  Neurologia.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2013:369.



Zadanie 109.
We wzmożonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym występuje:

A.  oddech ataktyczny Biota,
B.  oddech Cheyne'a-Stokesa,
C.  oddech pogłębiony,
D.  duszność.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.):  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, str. 173.

Zadanie 110.
Wobec pacjenta z niedowładem/porażeniem, pielęgniarka powinna
wykonywać czynności, Z WYJĄTKIEM:

A . rozpoczynania  wkładania  górnej  części  garderoby  od
kończyny sprawnej,

B.  rozpoczynania wszystkich czynności od słabszej strony,
C . rozpoczynania  zdejmowania  koszul,  bluzek  i  swetrów  od

kończyny sprawnej,
D . rozpoczynania  wkładania  górnej  części  garderoby  przez

głowę.
Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 241

Zadanie 111.
Zespół słabości charakteryzuje s ię występowaniem, między innymi
takich czynników, jak:

A.  niezamierzona utrata masy ciała,
B.  uczucie zmęczenia,
C.  wolne tempo poruszania się,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str.80.

Zadanie 112.
Odwodnienie hipertoniczne, to:

A . jednoczesna  utrata  wody  i  sodu  w  stosunku
proporcjonalnym,

B.  większa utrata wody niż sodu,
C.  nadmierna utrata sodu w stosunku do wody,
D.  jednoczesna progresywna utrata wody i sodu.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 203.



Zadanie 113.
U  osoby  starszej  oddawanie  moczu  jedno  lub  dwukrotne  w  ciągu
nocy uznaje się za:

A.  anurię,
B.  objaw fizjologiczny,
C.  dyzartrię,
D.  dyzurię.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 239.

Zadanie 114.
Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

A.  łagodzenie bólu, zmniejszanie duszności,
B.  redukcja obrzęku chłonnego, zapobieganie odleżynom,
C . utrzymanie  aktywności  ruchowej  i  niezależności

funkcjonalnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red),  Pielęgniarstwo  w
opiec paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, 2008, s. 184

Zadanie 115.
Okres  terminalny  chorób  przewlekłych  przewodu  pokarmowego
pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego
opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

A.  zapaleniem przełyku,
B.  marskością wątroby i przewlekłym zapaleniem trzustki,
C.  rakiem żołądka,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.46, PZWL, 2005, 2008.

Zadanie 116.
Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

A . podjęcie  decyzji  o  zaprzestaniu  reanimacji  oraz
intensywne nawadnianie i odżywianie pacjenta,

B . łagodzenie  cierpienia  chorego  w  stanach  terminalnych  i
utrzymywanie w miarę możliwości  jakości  kończącego się
życia,

C . działania  zmierzające  do  niesienia  pomocy  choremu
podjęte  pomimo  istnienia  ryzyka  skrócenia  życia
chorego,

D . łagodzenie  cierpienia  chorego  w  stanach  terminalnych
oraz wspieranie chorego i członków jego rodziny.

Literatura:  de  Walden  -  Gałuszko  K.:  Problemy  psychiczne,  duchowe  i
etyczne.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.)  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008, s. 217.



Zadanie 117.
Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

A.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
B.  dokonywać regularnych pomiarów obwodu brzucha,
C.  podawać pokarmy zawierające sól,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.105, PZWL, 2005, 2008.

Zadanie 118.
Termin kryptoeutanazja, oznacza:

A . przyspieszenie  śmierci  z  powołaniem  się  na  dobro
chorego lub jego bliskich,

B.  niepodejmowanie kroków mających zapobiegać śmierci,
C . zabicie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem

współczucia,
D . zabicie  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  z  powołaniem

się na dobro chorego lub jego bliskich.
Literatura:  de  Walden  -  Gałuszko  K.:  Problemy  psychiczne,  duchowe  i
etyczne.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.)  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008, s. 217.

Zadanie 119.
Przetoka  pęcherzowa  polegająca  na  nadłonowym  odprowadzeniu
moczu z pęcherza moczowego, to:

A .  nefrostomia,
B.  kolostomia,
C.  cystostomia,
D.  ileostomia.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.117, PZWL, 2005, 2008.

Zadanie 120.
Szacunek  dla  autonomii  chorego  dorosłego,  to  między  innymi
prawo  chorego  do  wolności  w  zakresie  myślenia.  W  opiece
paliatywnej oznacza:

A . tolerancję  wobec  przekonań chorego  i  prawo  pacjenta  do
poznania prawdy,

B.  poszanowanie prywatności chorego,
C.  postępowanie zgodne z wolą rodziny chorego,
D.  poszanowanie zasady sprawiedliwości.

Literatura:  de  Walden  -  Gałuszko  K.:  Problemy  psychiczne,  duchowe  i
etyczne.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.)  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008, s. 216.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 29N1818
Zadanie 1.
Mycie  rąk  jest  najskuteczniejszym  i  najtańszym  sposobem
zapobiegania zakażeniom u noworodka. Przed rozpoczęciem pracy
należy  zdjąć  biżuterię  i  zegarek  oraz  dokładnie  przy  pomocy
płynnego mydła:

A . przez  1  minutę  myć  ręce  i  przedramiona  do  wysokości
łokci,

B . przez  2  minuty  myć  ręce  i  przedramiona  do  wysokości
łokci,  po  umyciu  rąk  konieczne  jest  ich  osuszenie
ręcznikiem papierowym,

C . przez  0,5  minuty  myć  ręce  i  przedramiona  do  wysokości
łokci,

D . przez  2  minuty  myć  ręce  i  przedramiona  do  wysokości
łokci, po umyciu rąk nie jest konieczne ich osuszenie.

Literatura:  Piotrowski  A,  Zakażenia  w  oddziałach  noworodkowych,  W:
Dzierżanowska  D  (red.),  Zakażenia  szpitalne,  alfa-medica  Press,  Bielsko
Biała 2008, s. 271.

Zadanie 2.
Rezygnacja  z  „uporczywej  terapii”  w  przypadku  noworodka  ze
skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami co do
rokowania, oznacza:

A . zaprzestanie,  za  zgodą  osób  uprawnionych,  zabiegów
medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych i
niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów,

B . zaprzestanie,  za  zgodą  osób  uprawnionych,  wykonywania
działań opiekuńczych,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Dobrowolska  B,  Problemy  etyczne  i  prawne  w  opiece  nad
wcześniakiem,  W:  Pilewska  –  Kozak  A  (red.),  Opieka  nad  wcześniakiem,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 251.

Zadanie 3.
Zasada  „minimal  handling”  głosi,  że  pielęgnacja  i  leczenie
opierają  się  na  zapewnieniu  komfortu  cieplnego,  spokoju,
delikatnym  wykonywaniu  czynności  pielęgnacyjno-leczniczych  z
ograniczeniem ich do niezbędnego minimum. Została opracowana:

A.  w 1890 roku przez dr Couney,
B.  w 1905 roku przez dr Tarniera,
C.  w 1920 roku przez dr Kerleya,
D.  w 1972 roku przez dr Kirba.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A,  Organizacja  oddziału  intensywnej  opieki
neonatologicznej, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2012, 11, s. 12.



Zadanie 4.
Żywienie  i  pojenie  dziecka  w  okresie  opieki  paliatywnej  jest
według etyki medycznej:

A .  zwyczajnym środkiem medycznym,
B.  nadzwyczajnym środkiem medycznym,
C . zwyczajnym  środkiem  leczniczym,  ale  tylko  w  przypadku

pojenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Dobrowolska  B,  Problemy  etyczne  i  prawne  w  opiece  nad
wcześniakiem,  W:  Pilewska  –  Kozak  A  (red.),  Opieka  nad  wcześniakiem,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 253-254.

Zadanie 5.
O d  kilkunastu  lat  funkcjonuje  w  Polsce  trójstopniowa
organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

A . hospitalizuje  ciężarne,  położnice  i  noworodki  z
najcięższymi  patologiami  w  regionie,  prowadzi
intensywną  terapię  najmniejszych  dzieci  i  odpowiada  za
transport noworodka,

B . odpowiada  za  porody  fizjologiczne  i  zdrowego  noworodka
oraz  jest  gotowy  aby  ustabilizować  stan  chorego
noworodka  do  czasu  przyjazdu  specjalistycznej  karetki
noworodkowej,

C . odpowiada  za  porody  fizjologiczne  i  zdrowego  noworodka
zależnie  od  miejsca  zamieszkania  noworodka (obowiązuje
regionalizacja),

D . hospitalizuje  ciężarne,  położnice  i  noworodki  z
najcięższymi  patologiami  w  skali  kraju  oraz  jest  gotowy
aby  ustabilizować  stan  dziecka  do  czasu  przyjazdu
specjalistycznej karetki noworodkowej.

Literatura:  Gadzinowski  J,  Szymankiewicz  M,  Podstawy  neonatologii.
Podręcznik  dla  studentów,  Wielkopolski  Oddział  Polskiego  Towarzystwa
Neonatologicznego, Poznań 2006, s.9.

Zadanie 6.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego,  masa  ciała  dziecka  powyżej  90
centyla dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura: Kawalec W.: Pediatria. PZWL, Warszawa 2013, s. 76-86.



Zadanie 7.
Skala Brazeltona służy do oceny:

A.  umiejętności noworodka,
B.  dojrzałości noworodka,
C.  stopnia niewydolności oddechowej u noworodka,
D.  stanu noworodka po urodzeniu.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 8.
W obserwacji jamy ustnej duży język może sugerować:

A.  obecność naczyniaka naczyń limfatycznych języka,
B.  wrodzoną niedoczynność tarczycy,
C.  glikogenozę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Anna Obuchowicz, Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007, s.68.

Zadanie 9.
Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

A.  wirusów,
B.  przeciwciał,
C.  bakterii,
D.  atenuowanych form bakterii.

Literatura:  Lumsden H.,  Holmes D. (red.):  Noworodek i  jego rodzina Praktyka
położnicza. PZWL, Warszawa 2012. str.41.

Zadanie 10.
W  celu  scharakteryzowania  dziecka  pod  względem  kształtowania
się proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje się:

A .  tabele liczbowe,
B.  tabele norm,
C.  siatki centylowe,
D.  morfogramy.

Literatura: Kawalec W.: Pediatria. PZWL, Warszawa 2013, s. 3-18.

Zadanie 11.
Nerw trójdzielny u noworodka można sprawdzić poprzez ocenę:

A.  czucia na twarzy,
B.  odruchu rogówkowego,
C.  ruchomości żuchwy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 12.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

A.  małogłowia,
B.  wrodzonej łamliwości kości,
C.  wcześniaków,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
PZWL, Warszawa 2007, s. 12.

Zadanie 13.
Badania  przesiewowe  u  noworodków  należą  do  działań  z  zakresu
profilaktyki:

A .  pierwotnej,
B.  pierwszorzędowej,
C.  drugorzędowej,
D.  trzeciorzędowej.

Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
489-496.

Zadanie 14.
Ocena  dojrzałości  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych:

A . skóra,  powierzchnia  podeszwowa  stóp,  odruch  ssania,
brodawki sutkowe, oko/ucho, objaw szarfy,

B . postawa,  kąt  podkolanowy,  kąt  zgięcia  dłoni,  ułożenie
ramion, objaw szarfy, pięta do ucha,

C . skóra,  meszek  płodowy,  postawa,  brodawki  sutkowe,
oko/ucho, kąt podkolanowy,

D . skóra,  meszek  płodowy,  powierzchnia  podeszwowa  stóp,
brodawki sutkowe, oko/ucho, narządy płciowe.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wydawnictwo  PZWL,
Warszawa 2008. str. 33-34-35.

Zadanie 15.
Akceleracja rozwoju, to:

A .  opóźnienie tempa rozwoju,
B.  przyspieszenie tempa rozwoju,
C.  równowaga w rozwoju fizycznym,
D.  równowaga w rozwoju psychicznym.

Literatura: Kawalec W.: Pediatria. PZWL, Warszawa 2013, s. 3-18.

Zadanie 16.
Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka sugerować mogą:

A.  wodogłowie,
B.  wczesne zarastanie szwów czaszkowych,
C.  wrodzoną nadczynność tarczycy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
PZWL, Warszawa 2007, s. 12.

Zadanie 17.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego,  masa  ciała  dziecka  poniżej  10
centyla dla wieku i płci oznacza dziecko:

A.  eutroficzne,
B.  hipotroficzne,
C.  hipertroficzne,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  red.  Kaczmarski  M.,  Piskorz-Ogórek  K.,Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne,  wyd.  Help  Med,  Kraków  2014  Kawalec  W.:
Pediatria. PZWL, Warszawa 2013, s. 76-86.

Zadanie 18.
Badanie  przesiewowe  w  kierunku  fenyloketonurii  powinno  być
wykonane:

A.  w ciągu pierwszych 12. godzin życia,
B.  w ciągu pierwszych 24. godzin życia,
C.  w ciągu pierwszych 72. godzin życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
489-496.

Zadanie 19.
Perły Epsteina to:

A.  małe twarde guzki w obrębie dziąseł,
B . 1-2  milimetrowe  perłowobiałe  grudki  powstałe  w

następstwie  nadmiernego  rogowacenia  ujść  mieszków
włosowych,

C . niewielkie  torbiele  zlokalizowane  wzdłuż  l inii
pośrodkowej podniebienia,

D.  biały nalot wzdłuż brzegów dziąseł.
Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wydawnictwo  PZWL.
Warszawa 2008. str.27.

Zadanie 20.
U  noworodka  urodzonego  o  czasie  zaciśnięto  z  opóźnieniem
pępowinę, spowoduje to:

A.  wzrost zapasów żelaza,
B.  spadek poziomu płytek krwi,
C.  wzrost poziomu leukocytów,
D.  spadek poziomu bilirubiny.

Literatura:  Salamończyk  M.,  Łozińska-Czerniak  A.,  Dmoch-Gajzlerska  E.:
Neonatologia.  Praktyczne  umiejętności  w  opiece  nad  noworodkiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. str. 7.



Zadanie 21.
Największą grupę spośród lipidów w mleku matki stanowią:

A.  fosfolipidy,
B.  cholesterol,
C.  triglicerydy,
D.  wolne kwasy tłuszczowe.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2010, s. 107.

Zadanie 22.
Jaką  i lość  pokarmu  wypija  dziecko  w  ciągu  pierwszych  pięciu
minut ssania piersi i połykania:

A.  45-60%,
B.  65-80%,
C.  85-90%,
D.  95-100%.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wydawnictwo  PZWL,
Warszawa 2008. str 112.

Zadanie 23.
Obrzęk piersi najczęściej wynika z:

A .  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.

Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.:  Karmienie  piersią.
Podręcznik. KUKP, Warszawa 2006, s. 70.

Zadanie 24.
Objawy nietolerancji laktozy u noworodka, to:

A .  płaczliwość, rozdrażnienie,
B.  głośne przelewania, duża ilość gazów,
C.  luźne, strzelające stolce,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 25.
Reakcją  fizjologiczną  noworodka  na  ból  jest  występowanie
objawów:

A . przyspieszenie  czynności  serca,  spadek  saturacji  krwi,
podwyższenie  ciśnienia  krwi  tętniczej,  przyspieszenie
oddechów, pocenie sie dłoni i stóp,

B . zwolnienie  czynności  serca,  spadek  saturacji  krwi,
spadek  ciśnienia  krwi  tętniczej,  przyspieszenie
oddechów,

C . przyspieszenie  czynności  serca,  wzrost  saturacji  krwi,
podwyższenie  ciśnienia  krwi  tętniczej,  przyspieszenie
oddechów,

D . zwolnienie  czynności  serca,  spadek  saturacji  krwi,
spadek  ciśnienia  krwi  tętniczej,  zwolnienie  oddechów,
pocenie sie dłoni i stóp.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.  (red.):  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. str. 219.

Zadanie 26.
Leki wykazujące działanie teratogenne na cewę nerwową, to:

A.  leki przeciwkrzepliwe,
B.  kwas walproinowy,
C.  leki przeciwdrgawkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. MP, Kraków,
2007, s. 35.

Zadanie 27.
Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

A . pielęgnacja  na  sucho,  z  ewentualnym przemyciem czystą
wodą w razie zabrudzenia,

B.  przemywanie kikuta wodnym roztworem gencjany,
C.  stosowanie do przemywania spirytusu 70%,
D.  stosowanie do odkażania spirytusu 90%.

Literatura:  Bałanda  A.:  Opieka  nad  noworodkiem.  PZWL,  Warszawa  2009,  s.
67-89.

Zadanie 28.
Przeciwskazaniem do karmienia piersią, jest:

A .  rozszczep wargi,
B.  wklęsłe brodawki,
C.  wcześniactwo,
D.  galaktozemia.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 29.
Czynnik/i wzrostu zawarty/e w mleku matki, to:

A .  czynniki wzrostu hepatocytów,
B.  gastryna, enteroglukagon,
C.  naskórkowy czynnik wzrostu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 30.
Podczas karmienia noworodka, u  matki  bezpośrednio po porodzie
ukończonym cięciem cesarskim, zalecana jest pozycja:

A.  krzyżowa,
B.  na plecach,
C.  na boku,
D.  klasyczna.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2010, s. 111.

Zadanie 31.
Przeciwwskazaniem do pobrania krwi  włośniczkowej u noworodka
NIE jest/są:

A.  zaburzenie ukrwienia kończyn,
B.  obrzęki w miejscu nakłucia,
C.  poliglobulia,
D.  zaburzenia oddychania.

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009. str. 170.

Zadanie 32.
Z a opóźnione oddzielenie s ię kikuta pępowiny u noworodka, uważa
się:

A .  10. dzień po urodzeniu,
B.  15. dzień po urodzeniu,
C.  2.–3. tydzień po urodzeniu,
D.  powyżej 3. tygodnia po urodzeniu.

Literatura: Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. MP, Kraków,
2007, s. 183-196.

Zadanie 33.
Zmiany na skórze noworodka spowodowane wpływem hormonów matki,
to :

A .  trądzik różowaty,
B.  rumień toksyczny,
C.  potówki,
D.  trądzik noworodkowy.

Literatura:  Bałanda  A.:  Opieka  nad  noworodkiem.  PZWL,  Warszawa  2009,  s.
66-81.



Zadanie 34.
Czynnikiem  bifidogennym  regulującym  rozwój  acydofilnej  f lory
bakteryjnej jest:

A .  galaktoza,
B.  fruktoza,
C.  insulina,
D.  laktoza.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2010, s.105.

Zadanie 35.
Według  WHO oraz  ESPEGAN wyłączne  karmienie  piersią  powinno
trwać przez:

A.  3 miesiące,
B.  5 miesięcy,
C.  6 miesięcy,
D.  9 miesięcy.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 36.
Nieprawdą jest, że:

A . noworodki  żywione  mlekiem  modyfikowanym  powinny
otrzymywać witaminę D,

B . dzieci  karmione  sztucznie  rosną  wolniej  w  pierwszych
miesiącach życia,

C . mleko  modyfikowane  ma  za  zadanie  utrzymać  wzrost  i
rozwój dziecka w granicach średnich norm,

D.  pokarm sztuczny zawiera składniki bioaktywne.
Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009. str. 127.

Zadanie 37.
Podczas galaktogenezy następuje:

A . wzrost  stężenia  estrogenów,  wzrost  stężenia
progesteronu, wzrost stężenia prolaktyny,

B . spadek  stężenia  estrogenów,  spadek  stężenia
progesteronu, wzrost stężenia prolaktyny,

C . spadek  stężenia  estrogenów,  wzrost  stężenia
progesteronu, spadek stężenia oksytocyny,

D . wzrost  stężenia  estrogenów,  spadek  stężenia  insuliny,
spadek stężenia oksytocyny.

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009. str. 108.



Zadanie 38.
Dwie  fazy  opróżniania  żołądka  -  szybka  i  wolna,  są  obecne  u
noworodka do:

A.  1.-4. dnia życia,
B.  1.-4. tygodnia życia,
C.  5.-10. dnia życia,
D.  5.-10. tygodnia życia.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 39.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź. Surfaktant:

A.  składa się z 90% białek i 10% lipidów,
B . posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego w

pęcherzykach płucnych,
C.  jest bakteriostatyczny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Literatura:  Kostuch  M,  Noworodek  urodzony  przedwcześnie  –  odrębności
anatomiczne  i  fizjologiczne,  W:  Pilewska  –  Kozak  A.B  (red.),  Opieka  nad
wcześniakiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 51.

Zadanie 40.
Zalecanym  przez  Zespół  ds.  Rekomendacji  Etycznych  w
Perinatologii postępowaniem z noworodkiem na granicy możliwości
przeżycia urodzonym w wieku ciążowym 25 0/7 - 25 6/7 (ukończone
tygodnie) jest:

A .  opieka paliatywna,
B . opieka  paliatywna,  resuscytacja  na  życzenie  rodziców

lub jeżeli istnieją czynniki poprawiające rokowanie,
C.  pełna resuscytacja i leczenie,
D . podjęcie  resuscytacji  a  dalsze  leczenie  zależne  od

stanu noworodka przy urodzeniu.
Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Warszawa 2015, s. 19.

Zadanie 41.
Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego
porodu znajdują się:

A . infekcja  wewnątrzmaciczna  i  ( lub)  przedwczesne
odpływanie płynu owodniowego,

B.  niewydolność szyjki macicy,
C.  ciąże mnogie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Szczapa J.:  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, s. 4.



Zadanie 42.
W  sytuacji  noworodków  urodzonych  przedwcześnie,  które  mogą
zacząć  próby  doustnego  przyjmowania  pokarmów,  należy  zwrócić
szczególną uwagę na dojrzałość koordynacji łańcucha:

A.  szukanie – ssanie – połykanie,
B.  ssanie – połykanie – oddychanie,
C.  ssanie – oddychanie – połykanie,
D.  szukanie – ssanie – oddychanie.

Literatura:  Bednarczyk  M,  Rozwój  funkcji  pobierania  pokarmu.  Praktyczne
wskazówki  dotyczące  doboru  technik  stymulacji  i  akcesoriów  do  karmienia
doustnego, W: Salamończyk M, Łozińska – Czerniak A, Dmoch – Gajzlerska E,
Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, 2014, s. 72.

Zadanie 43.
Udzielając  wsparcia  informacyjnego  rodzicom  noworodka
przedwcześnie  urodzonego  pielęgniarka/położna  NIE  jest
upoważniona do:

A . udzielania informacji  o  zasadach panujących na oddziale
(w tym podstawowe informacje o zastosowanym sprzęcie),

B . prowadzenia dialogu z  rodzicami na temat stanu zdrowia
dziecka,  w  sposób  dostosowany  do  ich  potrzeb,
możliwości odbioru informacji, stanu emocjonalnego,

C . zadbania  o  spójność  komunikatów przekazywanych przez
poszczególnych  członków  zespołu
leczniczo-terapeutycznego,

D . dostarczenia  rodzicom  materiałów  informacyjnych  na
temat wcześniactwa.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Warszawa 2015, s. 180.

Zadanie 44.
U  wcześniaków urodzonych >28  tygodnia  życia  płodowego,  zaleca
się utrzymanie SpO2 w zakresie:

A .  95-100%,
B.  90-95%,
C.  85-100%,
D.  80-85%.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 80

Zadanie 45.
Niewydolność oddechowa występuje najczęściej u noworodków:

A.  urodzonych przedwcześnie,
B.  urodzonych w zamartwicy,
C.  urodzonych z wadami wrodzonymi,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.



Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 95

Zadanie 46.
Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

A.  wzrost osmolarności,
B.  gorączkę,
C.  uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 47

Zadanie 47.
Opóźnione  wchłanianie  płynu  płucnego  występujące  często  u
wcześniaków  powoduje  obniżenie  podatności  płuc,  co  klinicznie
wyraża się:

A .  wzrostem oporu w drogach oddechowych,
B.  przejściowymi zaburzeniami oddychania,
C.  zmniejszeniem ubocznej cyrkulacji powietrza,
D.  zamknięciem głośni.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 48.
Położna/pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  wcześniakiem  może
udzielić rodzicom wsparcia poprzez:

A . udostępnianie  informacji  o  stowarzyszeniach  rodziców
wcześniaków  i  istniejących  grupach  wsparcia  (docelowo:
tworzenie grup wsparcia),

B.  profesjonalną pomoc psychologiczną,
C . ułatwienie  spotkań  rodziców  hospitalizowanych

noworodków  poprzez  tworzenie  odpowiedniej  przestrzeni
na oddziałach (pokoje laktacyjne, pokoje socjalne),

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.
Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Warszawa 2015, s. 180.



Zadanie 49.
Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie
urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

A . fizjologicznej  aktywności  zgięciowej,  którą  dziecko
rozwija  głównie  w  ostatnim  miesiącu  życia
wewnątrzmacicznego,

B . fizjologicznej  aktywności  wyprostnej,  którą  dziecko
rozwija  głównie  w  ostatnim  miesiącu  życia
wewnątrzmacicznego,

C . przygięcia,  które  dziecko  rozwija  głównie  w  ostatnim
miesiącu życia wewnątrzmacicznego,

D . odgięcia,  które  dziecko  rozwija  głównie  w  ostatnim
miesiącu życia wewnątrzmacicznego.

Literatura:  Zawitkowski  P,  Główne założenia „programu wczesnej  stymulacji  i
opieki  rozwojowej”  noworodka  i  małego  dziecka,  W:  Helwich  E  (red.),
Wcześniak, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 154.

Zadanie 50.
Współczynnik wczesnej umieralności noworodkowej obejmuje zgony
noworodków:

A.  od 0. do 3. doby życia włącznie,
B.  od 0. do 6. doby życia włącznie,
C.  od 0. do 10. doby życia włącznie,
D.  w 0. dobie życia.

Literatura:  Gadzinowski  J,  Kęsiak  M,  Definicje,  terminologia,  zasady
organizacji  opieki  nad  noworodkiem,  W:  Szczapa  J,  Podstawy  neonatologii,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 10.

Zadanie 51.
Początkowa ilość mleka w żywieniu troficznym wynosi:

A .  5-15 ml/kg m.c./dobę
B.  10-24 ml/kg m.c./dobę
C.  5-24 ml/kg m.c./godzinę,
D.  0,1-24 ml/kg m.c./dobę.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 39

Zadanie 52.
Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek:

A . n ie  wykonuje  ruchów  odwodzenia,  zginania  i  rotacji
zewnętrznej w stawie ramiennym,

B . nie  wykonuje  ruchów  przywodzenia,  zginania  i  rotacji
zewnętrznej w stawie ramiennym,

C . nie  wykonuje  ruchów  przedramieniem,  nadgarstkiem  i
palcami ręki,

D . wykonuje ruchy przedramieniem, nadgarstkiem i  palcami
ręki.



Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
439.

Zadanie 53.
Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

A . częstym powolnym prostowaniem i przywodzeniem kończyn w
stawach biodrowych,

B . zachowaniu  fizjologicznej  (swobodnej)  pozycji  kończyn
dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,

C . noszeniu  noworodka  na  rękach  z  utrzymaniem  jednej
kończyny w przywiedzeniu,

D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.
Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
431.

Zadanie 54.
Objawy,  takie  jak  obrzęk  części  przodującej  główki,  zwykle  na
obszarze  przekraczającym  granice  kości  czaszki,  resorbuje  s ię  w
ciągu  kilku  godzin  lub  dni,  nie  wymaga  leczenia,  charakteryzują
następujący uraz okołoporodowy:

A.  krwotok podpajęczynówkowy,
B.  krwawienie podtwardówkowe.
C.  przedgłowie,
D.  krwiak podokostnowy.

Literatura: A. Bałanda, Opieka nad noworodkiem. Wyd. PZWL, Warszawa 2009,
s. 47.

Zadanie 55.
Tendencja  do  wymiotów  i  ulewań,  zmiany  skórne  przypominające
wyprysk  alergiczny,  jasna  karnacja,  jasne  włosy  i  tęczówki  oraz
mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

A.  galaktozemię,
B.  fenyloketonurię,
C.  chorobę syropu klonowego,
D.  zespół Smitha-Lemliego-Opitza (SLO).

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str.358-359.



Zadanie 56.
U  noworodka  z  dużą  masą  urodzeniową,  w  pierwszej  dobie  życia
zaobserwowano  narastającą  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  oddechu  i  czynności  serca,  powiększenie  i
bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. Na podstawie
występujących objawów podejrzewa się:

A .  krwotok do nadnerczy,
B.  uraz śledziony,
C.  krwiak podtorebkowy wątroby,
D.  pęknięcie nerki.

Literatura:  Gadzinowski  J.,  Szymankiewicz  M.  (red.):  Podstawy  neonatologii.
Podręcznik  dla  studentów.  Oddział  Wielkopolski  Polskiego  Towarzystwa
Medycyny Perinatalnej, Poznań 2006, str. 66-67.

Zadanie 57.
Typowe objawy RDS (Respiratory Dystress Syndrome) u noworodka,
rozpoczynają  się  4-6  godzin  po  urodzeniu,  a  w  najcięższych
przypadkach nawet zaraz po urodzeniu. Należą do nich wzmożony
wysiłek oddechowy oraz:

A.  sinica, przyspieszenie oddechu >60/min,
B.  sinica, zwolnienie oddechu <20/min,
C.  bladość, przyspieszenie oddechu >60/min,
D.  zaczerwienienie, przyspieszenie oddechu >30/min.

Literatura: E. Helwich, Wcześniak. Wyd. PZWL, Warszawa 2002, s. 23-24.

Zadanie 58.
Najczęściej  występujące  pierwotne  przyczyny  wywołujące  zespół
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), to:

A .  niedotlenienie,
B.  zakażenie uogólnione,
C.  zespół zaburzeń oddychania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
213.

Zadanie 59.
Najczulszym wskaźnikiem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu
płodu lub noworodka jest wymiar:

A.  obwód głowy (HC),
B.  obwód brzucha (AC),
C.  obwód klatki piersiowej,
D.  długość kości udowej (FL).

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
89.



Zadanie 60.
Referencyjna  objętość  pokarmu  podawanego  enteralnie  w  postaci
mleka kobiecego wynosi:

A .  120-145 ml/kg m.c./dobę,
B.  150-180 ml/kg m.c./dobę,
C.  175-205 ml/kg m.c./dobę,
D.  210-240 ml/kg m.c./dobę.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 37

Zadanie 61.
Najczęstszą  przyczyną  nadciśnienia  płucnego  u  noworodka
donoszonego jest:

A .  wada serca,
B.  hiperbilirubinemia,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
192.

Zadanie 62.
Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka?

A.  echokardiograficzne,
B.  rentgen klatki piersiowej,
C.  elektrokardiograficzne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
176.

Zadanie 63.
Polidaktylia  i  rozszczep  podniebienia  to  wrodzone  wady
rozwojowe  wynikające  z  zadziałania  czynników  wewnętrznych.  Są
to wady typu:

A.  malformacje,
B.  dystrupcje,
C.  deformacje,
D.  dysplazje.

Literatura:  Gadzinowski  J.,  Szymankiewicz  M.  (red.):  Podstawy  neonatologii.
Podręcznik  dla  studentów.  Oddział  Wielkopolski  Polskiego  Towarzystwa
Medycyny Perinatalnej, Poznań 2006, str. 102-103.



Zadanie 64.
Przyczyny  pozapłucne  zaburzeń  oddechowych  w  okresie
noworodkowym, to:

A.  przepuklina przeponowa,
B.  hipoglikemia,
C.  zespół Beckwitha-Wiedemanna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 65.
Złamanie  obojczyka należy  leczyć  przez  unieruchomienie na  7-10
dni. Stosuje s ię w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki
lub  specjalną  taśmę  (plaster).  Unieruchomienie  stosuje  s ię  przy
złamaniu obojczyka:

A.  typu zielonej gałązki,
B.  całkowitym,
C.  częściowym bez przemieszczenia,
D.  częściowym bez uszkodzenia okostnej,

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
438.

Zadanie 66.
Noworodek  matki  uzależnionej  od  narkotyków  może  wykazywać
objawy zespołu abstynencyjnego (NAS). Nieprawdą jest, że:

A .  należy prowadzić ocenę dziecka w skali Finnegan,
B . terapia noworodka z syndromem abstynencyjnym polega na

podawaniu morfiny,
C . szczególnie  na  objawy  zespołu  abstynenckiego  są

narażone dzieci matek uzależnionych od marihuany,
D . ostry  zespół  NAS  u  noworodka  pojawia  się  najczęściej

24-72 h po porodzie i może trwać do 3. tygodnia życia.
Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wyd.  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, str. 272-275.

Zadanie 67.
W  jakiej  jednostce  chorobowej  można  obserwować  petocje,
plamicę, siniaki lub krwiaki?

A . choroba  hemolityczna  wskutek  immunizacji  w  zakresie
czynnika Rh

B.  policytemia noworodków,
C.  zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  niedokrwistość wcześniaków.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
215.



Zadanie 68.
D o  objawów  klinicznych  w  okresie  noworodkowym  w  przebiegu
hipotyreozy NIE należy:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  wzmożone napięcie mięśniowe,
C.  sucha skóra,
D.  ochrypły głos.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
352.

Zadanie 69.
Ostry  zespół  abstynencyjny  (Neonatal  Abstinence  Syndrome)
pojawia się najczęściej:

A . 1-5  godzin  po  urodzeniu  i  może  trwać  do  3 .  miesiąca
życia dziecka,

B . 12-24  godziny  po  urodzeniu i  może  trwać  do  3 .  tygodnia
życia dziecka,

C . 24-72  godziny  po  urodzeniu i  może  trwać  do  3 .  tygodnia
życia dziecka,

D . 24-72 godziny po  urodzeniu i  może trwać do  3 .  miesiąca
życia dziecka.

Literatura: A. Pilewska-Kozak, Opieka nad wcześniakiem. Wyd. PZWL, Warszawa
2009, s. 272.

Zadanie 70.
Głównym  wskaźnikiem  prawidłowego  żywienia  jest  przyrost  masy
ciała wynoszący ok.:

A .  8-11 g/kg/dobę,
B.  12-16 g/kg/dobę,
C.  17-20 g/kg/dobę,
D.  21-24 g/kg/dobę.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 37

Zadanie 71.
Noworodek matki zakażonej wirusem HIV:

A . powinien być zaszczepiony przeciwko WZW typu B w ciągu
pierwszych 24 godzin życia,

B . powinien  mieć  odroczone  szczepienie  BCG  do  czasu
wykluczenia zakażenia wirusem HIV u dziecka,

C . nie  powinien  być  zaszczepiony  przeciwko  WZW  typu  B  i
BCG  do  czasu  wykluczenia  zakażenia  wirusem  HIV  u
dziecka,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
Literatura: A. Pilewska-Kozak, Opieka nad wcześniakiem. Wyd. PZWL, Warszawa
2009, s. 263.



Zadanie 72.
Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

A . należy  zwiększyć  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej,

B.  nie należy podawać leków rozszerzających naczynia,
C.  nie należy podawać tlenu do oddychania,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
184.

Zadanie 73.
Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

A . nieznacznie  zwiększa  częstość  występowania  i  nasilenie
objawów NAS,

B . znacznie  zwiększa  częstość  występowania  i  nasilenie
objawów NAS,

C.  nie ma wpływu na częstość i nasilenie objawów NAS,
D . znacznie  zmniejsza  częstość  występowania  i  nasilenie

objawów NAS.
Literatura: A. Pilewska-Kozak, Opieka nad wcześniakiem. Wyd. PZWL, Warszawa
2009, s. 275.

Zadanie 74.
Siarę można wykorzystać do:

A.  pielęgnacji jamy ustnej,
B.  żywienia troficznego,
C.  karmienia noworodka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 39.

Zadanie 75.
Krwotok  podpajęczynówkowy  manifestuje  s ię  następującymi
objawami:

A.  wylew krwi podspojówkowo i do siatkówki,
B.  patologiczne objawy neurologiczne, drgawki, bezdechy,
C.  wiotkość kończyn górnych,
D.  chełboczący, ograniczony guz nad kością ciemieniową,

Literatura: A. Bałanda, Opieka nad noworodkiem. Wyd. PZWL, Warszawa 2009,
s. 48.



Zadanie 76.
U  noworodków  hipotroficznych  leczenie  hipoglikemii  przy
prawidłowej  podaży glukozy może  powodować hiperglikemię.  Tego
rodzaju hiperglikemia może trwać:

A.  do 6. miesięcy,
B.  od 1. miesiąca do 3. miesięcy,
C.  od 2. tygodni do 1. miesiąca,
D.  od kilku dni do 2. tygodni.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
93.

Zadanie 77.
Profilaktyka  konfliktu  w  zakresie  czynnika  Rh,  polega  na
podawaniu matce z czynnikiem:

A.  Rh ujemnym przeciwciał anty D w okresie do 72 godzin,
B.  Rh dodatnim przeciwciał anty D w okresie do 72 godzin,
C.  Rh dodatnim przeciwciał anty D w okresie do 24 godzin,
D.  Rh ujemnym przeciwciał anty D w okresie do 24 godzin.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
209.

Zadanie 78.
Podczas transportu lotniczego noworodka, należy:

A.  otworzyć sondę dożołądkową,
B.  opróżnić baloniki w cewnikach,
C.  opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bałanda-Bałdyga  A.:  Organizacja  transportu  wcześniaka  i
noworodka donoszonego. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2012, 12, s. 39.

Zadanie 79.
Klasyczna  postać  choroby  krwotocznej  noworodka,  występuje
między:

A.  15. a 28. dniem życia,
B.  5. a 15. dniem życia,
C.  2. a 10. dniem życia,
D.  1. a 2. dniem życia.

Literatura: A. Bałanda, Opieka nad noworodkiem. Wyd. PZWL, Warszawa 2009,
s. 150.

Zadanie 80.
Zwężenie  cieśni  aorty  pomiędzy  odejściem  tętnicy
podobojczykowej a poziomem przewodu tętniczego, to:

A .  koarktacja aorty,
B.  zwężenie zastawki aortalnej,
C.  artrezja aorty,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2010, s.184.

Zadanie 81.
N a  podstawie  obserwacji  noworodka  stwierdzono:  rytmiczne,
szybkie,  o  równej  amplitudzie,  symetryczne  ruchy  kończyn,
którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. Opisane objawy
świadczą o:

A.  drgawkach klonicznych,
B.  drgawkach subtelnych,
C.  drżeniach kończyn,
D.  drgawkach mioklonicznych.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 269.

Zadanie 82.
Przyczyną opóźnionego pasażu jelit u noworodka NIE jest:

A .  mukowiscydoza,
B.  choroba Hirschsprunga,
C.  niedrożność smółkowa,
D.  galaktozemia.

Literatura:  Cantor  R.M.,  Sadovitz  P.D.:  Stany  naglące  u  noworodka.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, str.126.

Zadanie 83.
Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

A.  wzrostem wartości hematokrytu, spadkiem hemoglobiny,
B.  wyraźnym wzrostem wartości hemoglobiny i hematokrytu,
C.  wzrostem wartości hemoglobiny, spadkiem hematokrytu,
D.  wyraźnym spadkiem wartości hemoglobiny i hematokrytu.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
210.

Zadanie 84.
D o  zasad  opieki  nad  noworodkiem  matki  uzależnionej  od
narkotyków NIE zalicza się:

A . ograniczenia  bodźców  zewnętrznych  (przyćmione  światło,
brak hałasu),

B.  zakazu karmienia piersią,
C.  oceny dziecka w Skali Finnegan,
D.  ciasnego zawijania dziecka.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wyd.  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, str. 272.



Zadanie 85.
D o  wad  wrodzonych  u  dziecka,  które  mogą  być  związane  ze
spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży należą wszystkie
poniższe Z WYJĄTKIEM:

A.  wodogłowia,
B.  rozszczepu wargi i podniebienia,
C.  upośledzenia słuchu,
D.  wady narządu rodnego.

Literatura: A. Pilewska-Kozak, Opieka nad wcześniakiem. Wyd. PZWL, Warszawa
2009, s. 267.

Zadanie 86.
Przy  drożnym  przewodzie  tętniczym  (PDA)  stwierdza  się  różnicę
między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym przekraczającą:

A.  5 mm Hg,
B.  10 mm Hg,
C.  20 mm Hg,
D.  30 mm Hg.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
190.

Zadanie 87.
U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego
karmienia  zaobserwowano  ulewanie  pokarmu  z  towarzyszącym
kaszlem  i  nasilającą  się  sinicą.  Po  nieudanej  próbie  założenia
sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

A.  zarośnięcie dwunastnicy,
B.  zarośnięcie odźwiernika,
C.  wgłobienie,
D.  zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową.

Literatura:  Cantor  R.M.,  Sadovitz  P.D.:  Stany  naglące  u  noworodka.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, str.119.

Zadanie 88.
Mankiet  służący  do  nieinwazyjnego  pomiaru  ciśnienia  tętniczego
krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego
powinien obejmować:

A.  25% długości ramienia,
B.  55% długości ramienia,
C.  75% długości ramienia,
D.  95% długości ramienia.

Literatura:  J.  Pietrzyk,  H.  Szajewska,  J.  Mrukowicz.  ABC  zabiegów  w
pediatrii.  Podręcznik  dla  studentów  medycyny,  pielęgniarek  i  lekarzy.
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, s.127.



Zadanie 89.
Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka:

A.  zaburzenia perfuzji,
B .  większe ryzyko infekcji,
C.  zaburzenia funkcji leukocytów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 51

Zadanie 90.
U  noworodka  w  drugiej  dobie  życia  prawidłowa  i lość  oddanego
moczu wynosi:

A .  0,5 - 1 ml/kg mc./h,
B.  1 - 2 ml/kg mc./h,
C.  3 - 4 ml/kg mc./h,
D.  4 - 5 ml/kg mc./h.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.  (red.):  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. str. 170.

Zadanie 91.
Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji  NIE powodujący depresji
ośrodka krążenia, to:

A .  fentanyl,
B.  ketamina,
C.  midazolam,
D.  morfina.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 72

Zadanie 92.
Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE
towarzyszy:

A.  odwodnienie,
B.  hiperkaliemia,
C.  gorączka,
D.  hipokaliemia.

Literatura:  J.  Pietrzyk,  H.  Szajewska,  J.  Mrukowicz.  ABC  zabiegów  w
pediatrii.  Podręcznik  dla  studentów  medycyny,  pielęgniarek  i  lekarzy.
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, s.183.



Zadanie 93.
Diafanoskopia  klatki  piersiowej  u  noworodka  z  odmą  opłucnową
będzie prezentowała:

A . światło  jaśniejsze  po  stronie  występowania  odmy
opłucnowej,

B . światło  ciemniejsze  po  stronie  występowania  odmy
opłucnowej,

C.  nie można zdiagnozować światłem odmy opłucnowej,
D . p o  obu  stronach  klatki  piersiowej  widoczne  jasne

światło.
Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008. str. 161.

Zadanie 94.
Zalecane  ułożenie  ciała  noworodka  podczas  snu  nocnego  i
dziennego,  będące  profilaktyką  Zespołu  Nagłej  Śmierci
Łóżeczkowej to pozycja:

A.  na brzuchu,
B.  na boku,
C.  na wznak,
D.  na brzuchu i na boku.

Literatura:  Salamończyk  M.,  Łozińska-Czerniak  A.,  Dmoch-Gajzlerska  E.:
Neonatologia.  Praktyczne  umiejętności  w  opiece  nad  noworodkiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. str. 197.

Zadanie 95.
Działaniem  profilaktycznym  Zespołu  Nagłej  Śmierci  Łóżeczkowej
jest utrzymanie stałej temperatury w sypialni noworodka:

A.  20°C,
B.  22°C,
C.  24°C,
D.  26°C.

Literatura:  Salamończyk  M.,  Łozińska-Czerniak  A.,  Dmoch-Gajzlerska  E.:
Neonatologia.  Praktyczne  umiejętności  w  opiece  nad  noworodkiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. str. 197.

Zadanie 96.
Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

A.  stres oksydacyjny,
B.  nadciśnienie płucne,
C.  utrzymanie drożności przewodu tętniczego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 77



Zadanie 97.
Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION
jest:

A .  zapewnienie optymalnej temperatury,
B.  „Minimal handling”,
C.  reżim sanitarny,
D.  posiadanie certyfikowanego sprzętu.

Literatura:  A.  Pilewska-Kozak.  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa 2009, s. 28.

Zadanie 98.
W celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, optymalna
opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna przypadać
na:

A.  1 stanowisko intensywnej opieki neonatologicznej,
B.  2 stanowiska intensywnej opieki neonatologicznej,
C.  3 stanowiska intensywnej opieki neonatologicznej,
D.  4 stanowiska intensywnej opieki neonatologicznej.

Literatura:  A.  Pilewska-Kozak.  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa 2009, s. 27.

Zadanie 99.
Czynnikiem  predysponującym  do  wystąpienia  Zespołu  Nagłej
Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

A .  cukrzyca ciążowa u matki dziecka,
B . palenie  tytoniu  w  pomieszczeniu,  gdzie  przebywa

noworodek,
C.  podawanie smoczka uspokajacza,
D.  cholestaza ciążowa u matki dziecka.

Literatura:  Salamończyk  M.,  Łozińska-Czerniak  A.,  Dmoch-Gajzlerska  E.:
Neonatologia.  Praktyczne  umiejętności  w  opiece  nad  noworodkiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. str. 197.

Zadanie 100.
Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

A .  stosowanie kremu EMLA,
B.  stosowanie glukozy doustnej,
C.  stosowanie stymulacji sensorycznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 73



Zadanie 101.
Opiekując  się  noworodkiem  podłączonym do  aparatu  Infant  Flow
zauważasz  spienioną  ślinę  w  jamie  ustnej.  W  celu  zachowania
drożności przewodu oddechowego:

A.  odessiesz zalegającą wydzielinę w drogach oddechowych,
B . założysz  zgłębnik  dożołądkowy  w  celu  odbarczenia

powietrza i usunięcia nadmiaru śliny,
C . skorygujesz  nastawy  temperatury  i  nawilżenie  gazów

oddechowych,
D . odnotujesz  w  dokumentacji  skuteczność  pracującego

systemu.
Literatura:  A.  Pilewska-Kozak.  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa 2009, s. 109.

Zadanie 102.
Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej
zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić:

A .  34-35°C,
B.  34,5-35,5°C,
C.  32-33°C,
D.  33,5-34,5°C.

Literatura:  Helwich  E.  (red.  wydania  polskiego):  Resuscytacja  noworodka.
Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013. str. 241.

Zadanie 103.
Proces  odłączenia  od  respiratora  rozpoczyna  się  od  obniżenia
wartości tlenu w mieszaninie oddechowej do:

A.  71-79%,
B.  61-70%,
C.  31-40%,
D.  21-30%.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 98

Zadanie 104.
W  czasie  prowadzenia  resuscytacji  noworodka  intubacja  nie
powinna trwać dłużej niż:

A .  30 sekund,
B.  40 sekund,
C.  50 sekund,
D.  60 sekund.

Literatura:  Helwich  E.  (red.  wydania  polskiego):  Resuscytacja  noworodka.
Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013. str. 160.



Zadanie 105.
Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

A.  hipoksję tkankową,
B.  dysplazję oskrzelowo-płucną,
C.  retinopatię,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 77

Zadanie 106.
W  hiperglikemii  górna  granica  stężenia  glukozy  we  krwi  u
noworodka donoszonego wynosi:

A .  120 mg%,
B.  130 mg%,
C.  150 mg%,
D.  165 mg%.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 47

Zadanie 107.
Nieprawdą jest, że:

A . niedobór  witaminy  B6  może  prowadzić  do  wystąpienia
drgawek podczas życia płodowego,

B . zespół  abstynencji  u  noworodka  predysponuje  do
wystąpienia drgawek,

C . niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego manifestuje
się napadem drgawek,

D . drgawki  subtelne  można  zaliczyć  do  drgawek
mioklonicznych.

Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008. str. 267.

Zadanie 108.
Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

A.  tachykardia, hipotensja, gorączka, biegunka, oliguria,
B . bradykardia,  hipotensja,  zimne  poty,  oliguria,  kwasica,

hipogliemia,
C . tachykardia,  hipotensja,  zimne  poty,  słaba  perfuzja,

oliguria, kwasica,
D . bradykardia,  hipotensja,  zimne  poty,  objaw  Arlekina,

hipoglikemia, kwasica.
Literatura:  Cantor  R.M.,  Sadowitz  P.D.  (red.):  Stany  naglące  u  noworodka.
Szczapa  J.  (red.  wydania  polskiego),Wyd.  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2011.
str.87.



Zadanie 109.
U  noworodka we  wstrząsie,  który  nie  odpowiada na  resuscytację,
należy podać płyny wypełniające łożysko naczyniowe:

A.  krystaloidy w objętości 10 ml/kg mc.,
B.  koloidy w objętości 10 ml/kg mc.,
C.  krystaloidy w objętości 20 ml/kg mc.,
D.  koloidy w objętości 20 ml/kg mc.

Literatura:  Helwich  E.  (red.  wydania  polskiego):  Resuscytacja  noworodka.
Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013. str. 213.

Zadanie 110.
Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia
noworodka wskazuje na występowanie:

A.  wrodzonego bloku metabolicznego,
B.  wpływu leków przyjmowanych przez matkę w ciąży,
C.  zakażenia uogólnionego,
D.  niewydolności krążenia.

Literatura:  Cantor  R.M.,  Sadowitz  P.D.  (red.):  Stany  naglące  u  noworodka.
Szczapa  J.  (red.  wydania  polskiego),Wyd.  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2011.
str.42.

Zadanie 111.
Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

A.  wcześniactwo,
B.  mała urodzeniowa masa ciała,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  nadczynność tarczycy.

Literatura:  R.M.  Cantor,  P.D.  Sadowitz.  Stany  naglące  u  noworodka.  J.
Szczapa  (redaktor  naukowy  tłumaczenia).  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2011, s. 49.

Zadanie 112.
Wśród  najpoważniejszych  niepożądanych  objawów  leczenia
prostaglandynami wad serca obserwuje się:

A .  tachykardię,
B.  hipotensję,
C.  bezdechy,
D.  drgawki.

Literatura:  J.  Szczapa.  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, s. 177.



Zadanie 113.
Podczas  wentylacji  ciśnieniowej  w  respiratorze  ustawia  się
ciśnienie szczytowe wdechu:

A.  5-10 cm H2O,
B.  10-15 cm H2O,
C.  15-20 cm H2O,
D.  20-25 cm H2O.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 96

Zadanie 114.
Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii
jest skala:

A.  PIPP,
B.  CRIES,
C.  NFCS,
D.  N-PASS.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 68

Zadanie 115.
Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie,
żucie  w  obrębie  ust,  języka  i  policzków  charakterystyczne  jest
dla napadu drgawek typu:

A.  subtelnego,
B.  klonicznego,
C.  tonicznego,
D.  toniczno-klonicznego.

Literatura:  R.M.  Cantor,  P.D.  Sadowitz.  Stany  naglące  u  noworodka.  J.
Szczapa  (redaktor  naukowy  tłumaczenia).  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2011, s. 49.

Zadanie 116.
Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia
nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

A.  przetrwanie błony policzkowo-nosowej nozdrzy tylnych,
B.  niedrożność górnych dróg oddechowych z okresową sinicą,
C.  nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D.  infekcje górnych dróg oddechowych.

Literatura:  R.M.  Cantor,  P.D.  Sadowitz.  Stany  naglące  u  noworodka.  J.
Szczapa  (redaktor  naukowy  tłumaczenia).  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2011, s. 19-20.



Zadanie 117.
Noworodek  zaintubowany  rurką  intubacyjną  o  średnicy  3,5  mm,
powinien być odśluzowany cewnikiem o rozmiarze:

A.  5 F,
B.  6 F,
C.  7 F,
D.  8 F.

Literatura:  Helwich  E.  (red.  wydania  polskiego):  Resuscytacja  noworodka.
Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013. str. 159.

Zadanie 118.
Środkiem  farmakologicznym  niesteroidowym,  przeciwzapalnym,
stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

A .  midazolam,
B.  ketamina,
C.  morfina,
D.  paracetamol.

Literatura: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015, s. 70

Zadanie 119.
Dysplazja  oskrzelowo  -  płucna  występuje  u  noworodków
urodzonych:

A.  po 36. tygodniu ciąży z masą ciała 2499g,
B.  przed 32. tygodniem ciąży z masą ciała poniżej 1500g,
C.  po 38. tygodniu ciąży z wrodzonym zapaleniem płuc,
D.  po 35. tygodniu ciąży z zaburzeniami oddychania.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.  (red.):  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. str. 148.

Zadanie 120.
Wśród  objawów  klinicznych  zaburzeń  oddychania  pochodzenia
krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

A .  oddechy powyżej 60 na minutę,
B.  wzmożony wysiłek oddechowy,
C.  sinicę, przesunięcie śródpiersia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  J.  Szczapa.  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, s. 138.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 43N1318
Zadanie 1.
Najczęstszą  przyczyną  zespołu  chronicznego  zmęczenia  w
przebiegu choroby nowotworowej jest:

A .  niedokrwistość,
B.  czerwienica,
C.  odwodnienie,
D.  hipowolemia.

Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbingrt  (red.  wyd.  polskiego  H.  Sęk)
Psychoonkologia.  Diagnostyka  –  metody  terapeutyczne,  s.  66,  Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2011

Zadanie 2.
Kurs  specjalistyczny  "Opieka  pielęgniarska  nad  chorymi
dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony
dla:

A.  pielęgniarek,
B.  położnych,
C.  pielęgniarek i położnych,
D.  pielęgniarek i lekarzy.

Literatura:  Program  kursu  specjalistycznego  "Opieka  pielęgniarska  nad
chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów"

Zadanie 3.
Organizacja  udzielająca  pomocy  pacjentom  chorym  na  chłoniaki,
nosi nazwę:

A.  Stowarzyszenie "Gladiator",
B.  Fundacja "Chustka",
C.  Stowarzyszenie "Sowie oczy",
D.  Stowarzyszenie "Amazonki".

Literatura: Strona internetowa stowarzyszenia "Sowie oczy".

Zadanie 4.
Współczesne  leczenie  najczęstszej  przyczyny  zespołu
przewlekłego zmęczenia polega na:

A.  nawadnianiu pacjenta,
B.  zapewnieniu pacjentowi większej ilości spokojnego snu,
C.  obniżeniu podaży soli w diecie,
D.  stosowanie erytropoetyny.

Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbingrt  (red.  wyd.  polskiego  H.  Sęk)
Psychoonkologia.  Diagnostyka  –  metody  terapeutyczne,  s.  66,  Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2011



Zadanie 5.
Pielęgniarka  słysząc  od  rodziny  umierającego  pacjenta  objętego
opieką  paliatywną  pytanie:  „Co  jeszcze  można  dla  niego
zrobić?”, powinna:

A . powiedzieć:  „Proszę  się  nie  martwić,  wszystko  będzie
dobrze!”,

B . zachęcić  rodzinę  do  towarzyszenia,  przemawiania  do
chorego  pomimo,  że  nie  obserwuje  się  reakcji  i
zachęcania do dotyku,

C . zachęcić  rodzinę  do  pozostawienia  pacjenta  w
odosobnieniu,  ponieważ  dodatkowe  bodźce  są  dla  niego
bardzo uciążliwe,

D.  wskazać niekonwencjonalne metody terapeutyczne.
Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.159-160, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 6.
Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

A .  dużym nasileniem duszności, lękiem i tachypnoe,
B.  dużym nasileniem duszności, lękiem i bradypnoe,
C.  małym nasileniem lęku, dusznością i tachypnoe,
D.  małym nasileniem lęku, dusznością i bradypnoe.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.43-44, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 7.
D o  somatycznych  przyczyn  bezsenności  w  przebiegu  choroby
nowotworowej zalicza się:

A .  ból, zaburzenie oddychania, świąd, nudności, wymioty,
B.  depresję, lęk, napięcie emocjonalne,
C . działanie uboczne leków podawanych wieczorem (np. leków

steroidowych),
D.  brak higieny snu (intensywne światło, hałas).

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s. 38, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 8.
Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

A.  Likerta,
B.  VAS,
C.  Norton,
D.  ESAS,

Literatura:  W.  Leppert  i  wsp.,  Ocena jakości  życia  u chorych na nowotwory -
zalecenia  dla  personelu  oddziałów  onkologicznych  i  medycyny  paliatywnej,
Psychoonkologia, 1014,1: 17-29



Zadanie 9.
Polskie  Stowarzyszenie  Pielęgniarek  Onkologicznych  jest
członkiem organizacji międzynarodowej:

A . Europejskiej  Organizacji  Specjalistów  Pielęgniarstwa
(ESNO),

B . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Onkologicznych
(EONS),

C . Międzynarodowego  Towarzystwa  Pielęgniarek
Onkologicznych (ISNCC),

D.  nie jest członkiem żadnej organizacji międzynarodowej.
Literatura: strona internetowa www.pspo.pl

Zadanie 10.
Zaburzenia  otępienne,  które  mogą  także  ujawnić  się  podczas
przebiegu  choroby  nowotworowej  u  osób  po  65  roku  życia,
objawiają się przede wszystkim:

A . zaburzeniami  snu  i  zaburzeniami  pamięci  długotrwałej,
mają charakter ostry,

B . zaburzeniami  w  odczuwaniu  emocji,  mają  charakter
przewlekły,

C.  zaburzeniami widzenia i słuchu, mają charakter ostry,
D . zaburzeniami  funkcji  poznawczych  i  przeważnie  mają

charakter przewlekły.
Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.116-117, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 11.
Istotą chemobrain są:

A . zaburzenia  gospodarki  lipidowej  występujące  w  trakcie
leczenia,

B . zaburzenia  gospodarki  elektrolitowej  występujące  w
trakcie leczenia,

C . zaburzenia  funkcji  poznawczych  występujące  w  trakcie
leczenia,

D . zaburzenia spowodowane wpływem wzrostu acetylocholiny w
OUN.

Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbingrt  (red.  wyd.  polskiego  H.  Sęk)
Psychoonkologia. Diagnostyka – metody terapeutyczne, s. 71-72, Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2011

Zadanie 12.
Kartę  Diagnostyki  i  Leczenia  Onkologicznego  (DILO)  może
wystawić:

A.  lekarz POZ,
B.  lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS),
C.  lekarz w szpitalu podczas wykrycia nowotworu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z  2008 nr 164 poz.
1027 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013
r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.
poz. 1520, zm. Dz.U. z 2014 r. poz.1441)

Zadanie 13.
Kluczem  do  zdrowia  pacjentów  onkologicznych  według  Arona
Antonovsky'ego  jest  poczucie  koherencji,  na  którą  składają  się
trzy wymiary:

A.  izolacja, negacja, akceptacja,
B.  wyparcie, racjonalizacja, zaprzeczenie,
C.  zrozumiałość, zaradność, poczucie sensowności,
D.  równowaga, poczucie sensowności, akceptacja.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
21;  J.  Zapała  i  wsp.,  Wybrane  aspekty  postępowania  a  poczucie  koherencji
pacjenta  onkologicznego  i  jego  postawa  wobec  choroby,  Opieka  onkologiczna,
Med Hill Press 1/2014, 12-15

Zadanie 14.
Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

A.  poziomu stresu,
B.  problemów emocjonalnych i religijnych,
C.  problemów fizycznych i psychicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: K.  de  Walden  -  Gałuszko,  Psychologia  w  praktyce  klinicznej.
PZWL, Warszawa 2011, 24-25

Zadanie 15.
Pierwszy  ośrodek  w  Polsce  zajmujący  się  leczeniem  i  opieką
chorych onkologicznie nosił nazwę:

A.  Warszawskie Centrum Onkologii,
B .  Instytut Radowy w Warszawie,
C.  Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie,
D.  Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach.

Literatura:  A.  Kułakowski,  A.  Skowrońska-Gardas,  Onkologia  podręcznik  dla
studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2003, 255

Zadanie 16.
Mięsak Ewinga to nowotwór:

A.  tkanek miękkich,
B.  kości,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  szpiku kostnego.

Literatura:  K.  Kordek,  J.  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),
Podręcznik dla studentów i lekarzy, Medical Press, Gdańsk 2007, s. 254



Zadanie 17.
Czynnikami ryzyka chłoniaków nieziarniczych, najczęściej są:

A.  czynniki chemiczne (pestycydy, herbicydy, pył drzewny),
B.  wirusy opryszczki, EBV, HCV,
C.  bakterie Helicobacter pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Kułakowski,  A.  Skowrońska-Gardas,  Onkologia  podręcznik  dla
studentów medycyny, Wyd. Lekarskie. PZWL, Warszawa 2003, s.174 K. Kordek,
J .  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),  Podręcznik  dla  studentów  i
lekarzy, Medical Press, Gdańsk 2007, s. 227-228

Zadanie 18.
W diagnostyce zmian skórnych podejrzanych w kierunku czerniaka
NIE stosuje się:

A .  dermatoskopii,
B.  biopsji wycinającej,
C.  biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  K.  Kordek,  J.  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),
Podręcznik dla studentów i lekarzy, Medical Press, Gdańsk 2003, s. 223

Zadanie 19.
Głównym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  palenie tytoniu,
B.  związki chemiczne (aminy aromatyczne),
C.  wirus EBV,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  A.  Kułakowski,  A.  Skowrońska-Gardas,  Onkologia  podręcznik  dla
studentów medycyny, Wyd. Lekarskie. PZWL, Warszawa 2009, s.163 K. Kordek,
J .  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),  Podręcznik  dla  studentów  i
lekarzy, Medical Press, Gdańsk 2007, s. 203

Zadanie 20.
Jednym z badań endoskopowych wykorzystywanych w diagnostyce
nowotworów jest  mediastinoskopia, która wykorzystywana jest  do
diagnozowania nowotworów:

A.  żołądka,
B.  płuc,
C.  jelita grubego,
D.  piersi.

Literatura:  A.  Kułakowski,  A.  Skowrońska-Gardas,  Onkologia  podręcznik  dla
studentów medycyny,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa  2009,  s.48  J.  Jassema,  M.
Krzakowski  (red.),  Nowotwory  płuca  i  opłucnej  praktyczny  przewodnik  dla
lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2009, s. 40,



Zadanie 21.
Podstawową metodą leczenia raka gruczołów ślinowych jest:

A .  chemioterapia,
B.  zabieg operacyjny,
C.  radioterapia,
D.  radiochemioterapia.

Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.
VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.158.

Zadanie 22.
Do najważniejszych powikłań stosowania PEG należą:

A . spadki  ciśnienia  tętniczego  krewi  podczas  karmienia
przez stomię odżywczą,

B.  krwawienie, perforacja, zapalenie otrzewnej,
C.  zatkanie zgłębnika,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Literatura:  T.  Banasiewicz,  P.  Krokowicz,  M.  Szczepkowski:  Stomia.
Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja, s. 95, Termedia 2014.

Zadanie 23.
D o  późnych  powikłań  skórnych,  związanych  z  leczeniem
promieniami jonizującymi, należy(ą):

A .  przewlekłe zapalenia skóry,
B.  blizny popromienne,
C.  zaniki tkanek w okolicy poddawanej terapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL 2011 s. 270 (MP)

Zadanie 24.
Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej,
należy zwrócić uwagę na:

A.  ocenę stanu świadomości,
B . ułożenie  ciała  w  pozycji  płaskiej,  z  głową  uniesioną

pod kątem 30°,
C.  wystąpienie płynotoku z nosa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL 2015 s. 220 (MP)

Zadanie 25.
U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

A.  złamania kompresyjnego kręgów,
B.  przełomu hiperkalcemicznego,
C.  nerki szpiczakowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red)  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011, s. 315 (MP)



Zadanie 26.
P o  zakończeniu  podawania  leków  cytostatycznych  dopęcherzowo,
wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  60 minut,
D.  90 minut.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.251.

Zadanie 27.
N a  ewentrację  (wytrzewienie)  po  zabiegu  operacyjnym  w  obrębie
jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

A . pacjenci,  u  których  wystąpiło  zakażenie  miejsca
operowanego,

B.  pacjenci otyli, a także w wieku podeszłym,
C . pacjenci  niedożywieni  i  po  wcześniejszej  chemio-i/lub

radioterapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  T.  Banasiewicz,  P.  Krokowicz,  M.  Szczepkowski:  Stomia.
Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja, s. 95, Termedia 2014

Zadanie 28.
Nadir,  czyli  okres  największego  wpływu  uszkodzenia  szpiku
kostnego  podczas  podawania  większości  leków  cytostatycznych
wpływających na odporność przypada na okres:

A.  pomiędzy 3 a 6 dniem po ich podaniu,
B.  pomiędzy 6 a 14 dniem po ich podaniu,
C.  pomiędzy 14 a 21 dniem po ich podaniu,
D.  pomiędzy 21 a 28 dniem po ich podaniu.

Literatura:.  R.  Kordek,  Onkologia  podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,
Medical Press, Gdańsk 2007, 76

Zadanie 29.
Do powikłań po zamknięciu kolostomii NIE zaliczamy:

A.  zakażenie rany operacyjnej,
B.  oddawanie gazów i stolca przez odbyt,
C.  krwawienia z miejsca zespolenia,
D.  przepukliny pooperacyjne.

Literatura:  Banasiewicz  T.,  Krokowicz  P.,  Szczepkowski  M.  Stomia,  Termedia
2014, str. 264-265. (MP)



Zadanie 30.
W  pierwszym  okresie  po  operacji,  gdy  wydzielina  z  tchawicy  jest
obfita  i  gęsta  oraz  łatwo  zasycha  w  strupy,  wewnętrzną  rurkę
tracheostomijną należy czyścić:

A .  co godzinę,
B.  co 3 godziny,
C.  co 6 godzin,
D.  co 12 godz.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
154

Zadanie 31.
Postępowanie  pooperacyjne  po  operacji  z  powodu  złośliwych
nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

A .  kontrolę poziomu glikemii,
B.  profilaktykę zakrzepowo-zatorową,
C.  sztuczne odżywianie pozajelitowe i wczesne dojelitowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.4, s.1130, PZWL 2009.

Zadanie 32.
System V.A.C.  (Vacuum Assisted  Closure)  wspomagający  leczenie
ran wykorzystuje:

A.  napowietrzanie rany pooperacyjnej,
B.  podciśnienie aplikowane przez dren,
C.  nawilżanie rany pooperacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  T.  Banasiewicz,  P.  Krokowicz,  M.  Szczepkowski:  Stomia.
Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja, s. 95, Termedia 2014.

Zadanie 33.
Podczas  zmiany  worka  stomijnego,  do  higieny  wokół  stomii
stosuje się:

A .  płyn dezynfekcyjny lub spirytus,
B.  specjalne kosmetyki stomijne,
C.  ciepłą wodę z mydłem,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
247;  G.  Majewska,  Pielęgnacja  stomii  i  dobór  sprzętu  po  wypisie  pacjenta  ze
szpitala, Opieka onkologiczna, Med Hill Press, 2015, 3: 24-28



Zadanie 34.
Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

A . słodyczy,  picia  większych  ilości  wody,  pokarmów
tłustych,

B . słodyczy,  pokarmów  bogatych  w  białko,  pokarmów
grilowanych,

C . słodyczy, pokarmów bogatych w błonnik, picia większych
ilości wody,

D.  słodyczy, pokarmów tłustych, pokarmów ciężkostrawnych.
Literatura: Pielęgniarstwo onkologiczne. Koper A., PZWL 2011 s. 145. (MP)

Zadanie 35.
Dysfagia jest to:

A .  zaburzenie funkcji językowych,
B.  zanik pamięci,
C.  zaburzenie połykania,
D.  zaburzenie mowy.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.285.

Zadanie 36.
Po chemioterapii zalecana jest dieta:

A.  lekkostrawna, wysokokaloryczna, bogata w białko,
B.  lekkostrawna, niskokaloryczna, uboga w białko,
C.  wątrobowa wzbogacona w witaminy,
D.  wegetariańska bogata w białko roślinne.

Literatura: Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL 2011 s.261 (MP)

Zadanie 37.
Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

A .  pierwotny guz jajnika dający przerzuty do żołądka,
B.  guz jajnika będący przerzutem z raka żołądka,
C.  łagodny guz jajnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.1, s.79, PZWL 2009.

Zadanie 38.
W e  wczesnym  okresie  po  operacji  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
poprzecznego  wyspowego  płata  skórno-mięśniowego  z  mięśnia
prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

A .  płaską, wygodną z podpórką – klinem pod rękę,
B . n a  boku,  po  stronie  operowanej,  by  ucisk  na  opatrunek

zapobiegł krwawieniu,
C . „pozycję  kołyski”  –  łóżko  podniesione  wysoko  od  strony

głowy i kończyn dolnych, pod rękę klin,
D.  siedzącą.



Literatura: M. Woźniewski: Fizjoterapia w onkologii, s. 144, PZWL, 2012

Zadanie 39.
Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

A.  głowy i szyi, nerek,
B.  głowy i szyi, górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  głowy i szyi, nowotwory kości,
D.  nerek, pęcherza moczowego.

Literatura:  Banasiewicz  T.,  Krokowicz  P.,  Szczepkowski  M.  Stomia,  Termedia
2014, str. 296. (MP)

Zadanie 40.
Dokonując  codziennych  iniekcji  heparyny  drobnocząsteczkowej
należy pamiętać:

A.  o zmienianiu kolejnych miejsc wstrzyknięć,
B.  o smarowaniu maścią heparynową miejsca po iniekcji,
C.  o dezynfekcji miejsca wkłucia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura:  Polskie  wytyczne  profilaktyki  i  leczenia  żylnej  choroby
zakrzepowo-zatorowej, Medycyna Praktyczna – aktualizacja 2012; E. Walewska:
Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.78,  PZWL  2006,  zasady  podaży
zgodne z zaleceniami producenta leku.

Zadanie 41.
Radioterapia jest metodą leczenia:

A.  przy użyciu izotopu radu,
B.  z aparatu rentgenowskiego,
C.  kojarzenia różnych metod leczenia,
D.  wykorzystująca energię promieniowania jonizującego.

Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.
VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.79.

Zadanie 42.
Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

A .  płeć żeńska, płeć męska, późna menopauza,
B . płeć  męska,  wczesne  pokwitanie,  późny  wiek  pierwszego

porodu,
C.  późna menopauza, wczesny wiek, płeć męska,
D.  płeć żeńska, późna menopauza, wczesne pokwitanie.

Literatura: Pielęgniarstwo onkologiczne. A. Koper PZWL 2015.s. 188 (MP)



Zadanie 43.
Ig ła  w  porcie  naczyniowym,  prawidłowo  dobrana,  zabezpieczona
odpowiednim opatrunkiem, bez oznak zakażenia, może pozostać do:

A.  3 dni,
B.  4 dni,
C.  7 dni,
D.  9 dni.

Literatura:  E.  Biedna,  Pielęgnacja  dostępów  naczyniowych  u  pacjentów
onkologicznych, Opieka onkologiczna, Med Hill Press 2015, 3: 8-12

Zadanie 44.
Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

A.  operacjach płucnych,
B.  amputacji piersi,
C.  operacjach czaszki,
D.  operacjach na jamie brzusznej.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.132.

Zadanie 45.
Zdarzeniem nieporządanym leczenia cytostatykami jest:

A .  wypadanie włosów,
B.  niedokrwistość,
C.  wynaczynienie leku poza żyłę,
D.  uszkodzenie gonad.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.243.

Zadanie 46.
Instruktaż  dla  pacjenta/rodziny  wykonywania  techniki  podaży
heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

A.  chirurga,
B.  pielęgniarki,
C.  rehabilitanta,
D.  technika medycznego.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna  T1,  s.  210,  PZWL  2009;  E.  Walewska:  Podstawy  pielęgniarstwa
chirurgicznego, s.10-22, PZWL 2006

Zadanie 47.
W  celu  łatwiejszego  usunięcia  wydzieliny  z  drzewa  oskrzelowego
należy zastosować:

A.  inhalację oddechową i oklepywanie drzewa oskrzelowego,
B.  wdrożyć fizjoterapię oddechową,
C.  nauczyć chorego prawidłowego przeponowego oddychania,
D.  zastosować tlenoterapię.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa



2011 str.179.

Zadanie 48.
W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania
cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie:

A.  wkłucia dożylnego,
B.  portu donaczyniowego,
C.  centralnego cewnika żylnego,
D.  cewnika tunelowego.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.247.

Zadanie 49.
Chory podczas napromieniania powinien:

A . odczuwać  profesjonalną  opiekę  i  wsparcie  psychiczne
personelu medycznego,

B . być  pozytywnie  nastawiony  do  procesu  leczenia  i
stosować się do zaleceń pielęgniarki,

C . znać  zasady  postępowania  podczas  stosowania  terapii  i
po jej zakończeniu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Koper  A.,  Wrońska  I.  (red.):  Problemy  pielęgnacyjne  pacjentów  z
chorobą nowotworową. CZELEJ, Lublin 2003 str.67.

Zadanie 50.
P o  zabiegu  operacyjnym  guzów  mózgu  dokonasz  oceny  i  ciągłej
obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

A .  skali MRC,
B.  skali Norton,
C.  skali Glasgow,
D.  skali Douglas.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.156.

Zadanie 51.
Termin paracenteza oznacza:

A . etap  procesu  rehabilitacji  po  operacjach  w  obrębie  jamy
brzusznej,

B . proces  wpływania  karcynogenu  na  syntezę  hormonu
wzrostu,

C.  gwałtowny proces demielinizacyjny,
D.  zabieg nakłucia jamy brzusznej pacjenta z wodobrzuszem.

Literatura:  Pazdur  R.,  L.D.  Camphausen  K.A.  Hoskins  W.J.,  Krzakowski  M.,
Kawecki A., Nowotwory złośliwe Tom II, s. 705, CZELEJ, 2012



Zadanie 52.
Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego
p o  zabiegach  chirurgicznych  z  powodu  nowotworów  głowy  i  szyi
należą:

A.  lokalizacja procesu nowotworowego poniżej gardła,
B . tracheostomia  przed  zabiegiem  i  wcześniejsze

hospitalizacje,
C.  czas trwania i rozległość zabiegu operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T1, s 135, PZWL 2009.

Zadanie 53.
Nieużywany  port  w  celu  utrzymania  drożności  musi  być
przepłukiwany:

A.  raz w tygodniu,
B.  co 2 tygodnie,
C.  raz w miesiącu,
D.  co 3 miesiące.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.249.

Zadanie 54.
W  przypadku  wystąpienia  napadu  tężyczki  po  całkowitej
strumektomii z powodu raka należy:

A . przerwać  jak  najszybciej  napad  przytrzymując  chorego,
podać choremu środek nasenny, przewietrzyć salę,

B . przerwać  jak  najszybciej  napad  podając  choremu
zaordynowane przez  lekarza  leki,  w  tym dożylnie  chlorek
lub glukonian wapnia,

C.  obserwować chorego,
D.  podać tlen.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T1, s 153, PZWL 2009.

Zadanie 55.
Wynaczynienie  cytostatyku  poza  żyłę,  nasilenie  objawów  zależy
od:

A.  rodzaju wynaczynionego leku,
B.  objętości leku,
C.  stężenia leku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.253.



Zadanie 56.
Wczesne  objawy  wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  po  zabiegu
operacyjnym mózgu to:

A.  nudności,
B.  bóle głowy,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.160.

Zadanie 57.
Mesna  jest  to  lek,  który  stosuje  s ię  w  onkologii  jako  antidotum
przeciw:

A.  nefrotoksyczności, urotoksyczności,
B.  urotoksyczności, kardiotoksyczności,
C.  neurotoksyczności, toksyczności skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Kułakowski,  A.  Skowrońska-Gardas,  Onkologia  podręcznik  dla
studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2003, 74

Zadanie 58.
Trombocytopenia to zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej:

A .  150x10/L,
B.  200x10/L,
C.  250x10/L,
D.  300x10/L,

Literatura:  Pasek  M.,  Dębska  G.  (red):  Interdyscyplinarna  opieka  nad
pacjentem z chorobą nowotworową. WZiNM, Kraków 2011 str.22.

Zadanie 59.
Technika aseptyki onkologicznej polega na:

A.  chirurgicznym myciu rąk przed operacją,
B . stosowaniu  wyciągu  laminarnego  podczas  zabiegów

operacyjnych,
C . operowaniu  tak,  aby  nie  przyczyniać  się  do  rozsiewu

nowotworu  i  powstawaniu  przerzutów  w  toku  resekcji
obszaru objętego nowotworowem,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.
Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.1, s.79, PZWL 2009.



Zadanie 60.
D o czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces
gojenia  się  rany  pooperacyjnej  oraz  zespoleń  i  zbiorników
jelitowych należy:

A.  zastosowanie neoadjuwantowej radio-chemioterapii,
B.  stosowanie uprzedniej steroidoterapii,
C.  stosowanie inhalacji nawilżających,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  T.  Banasiewicz,  P.  Krokowicz,  M.  Szczepkowski:  Stomia.
Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja, s. 95, Termedia 2014

Zadanie 61.
Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

A.  natychmiast wstrzymywać podawania leku,
B.  unieść i unieruchomić kończynę,
C.  zaaspirować treść z okolicy wynaczynienia,
D.  przepłukać wkłucie.

Literatura: A. Koper Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL 2011 str 254

Zadanie 62.
Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

A .  zaprzestanie picia alkoholu,
B.  dieta,
C.  zaprzestanie palenia papierosów,
D.  zdrowy styl życia.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.178.

Zadanie 63.
D o  czynników  ryzyka  wystąpienia  zakrzepicy  u  chorych
operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

A.  wiek chorego powyżej 60 lat,
B.  znieczulenie ogólne trwające ponad 2 godziny,
C . unieruchomienie  chorego  w  łóżku  ponad  4  dni  po

operacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna Tom I, s.197, PZWL 2009.

Zadanie 64.
Teleradioterapia polega na napromienianiu:

A.  promieniami o wysokiej energii,
B .  ze źródeł zewnętrznych,
C . z e  źródeł  pozostających  w  bezpośrednim  kontakcie  z

pacjentem,
D.  promieniami o małej energii.

Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.



VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.85.

Zadanie 65.
Powikłanie  ogólnoustrojowe  radioterapii  występujące  w  postaci
dyspepsji to:

A .  proces patologiczny w obrębie jamy ustnej,
B . poczucie  dyskomfortu lub  ból  w  nadbrzuszu występujący

po posiłku,
C.  zaburzenie połykania,
D.  zaburzenie łaknienia.

Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.
VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.87.

Zadanie 66.
Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami
jonizującymi należą:

A.  przewlekłe zapalenie skóry,
B.  blizny popromienne, owrzodzenie popromienne i martwica,
C.  zaniki tkanek w okolicy poddawanej terapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.271.

Zadanie 67.
P o zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu
się spowodowane są:

A.  amnezją,
B.  afazją,
C.  astenią,
D.  allodynią.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.158.



Zadanie 68.
Pacjent  oczekujący  na  operację,  wypełnił  druk
anestezjologicznej  ankiety  przedoperacyjnej,  a le  nie  podpisał
zgody  na  znieczulenie.  Jest  zdenerwowany,  gdyż,  jak  twierdzi,
n ie  widział  s ię  z  anestezjologiem.  Co  w  tej  sytuacji  powinna
zrobić pielęgniarka:

A . uspokoić  pacjenta,  że  może  spokojnie  podpisać  zgodę,
gdyż  „nie  zna  takiego  przypadku,  żeby  pacjent  po
operacji się nie obudził”,

B . namówić  pacjenta  do  podpisania  zgody,  ostrzegając,  że
inaczej nie będzie operowany,

C . skontaktować  się  z  anestezjologiem  i  poinformować  o
zaistniałej  sytuacji.  Zapewnić  pacjenta,  że  lekarz
zaraz  przybędzie  oraz  utwierdzić,  że  jego  oczekiwanie
na rozmowę z anestezjologiem jest zrozumiałe i słuszne,

D . podać  premedykację  na  telefon  i  zawieźć  pacjenta  na
blok operacyjny mimo świadomości braku pisemnej zgody.

Literatura:  E.  Walewska:  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.10-22,
PZWL  2006;  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbinger:  Psychoonkologia.  Diagnostyka.
Metody terapeutyczne, Elsevier Urban & Partner 2009.

Zadanie 69.
Kardiomiopatia  jako  późny  objaw  niepożądany  najczęściej
występuje u chorych leczonych:

A.  radioterapią,
B.  paliatywnie,
C.  chemioterapią,
D.  chirurgicznie.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.243.

Zadanie 70.
Aby  uniknąć  zapalenia  otrzewnej,  pierwszy  pokarm  bezpośrednio
po założeniu PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) powinno
się podać:

A.  zaraz po założeniu,
B.  0,5 h od założenia,
C.  1 h od założenia,
D.  6-8 h od założenia.

Literatura:  Banasiewicz  T.,  Krokowicz  P.,  Szczepkowski  M.  Stomia,  Termedia
2014, str. 302. (MP)



Zadanie 71.
Pacjent  po  zabiegu  torakochirurgicznym  ma  założony  drenaż,
który pielęgniarka obserwuje pod względem:

A.  ilości i jakości,
B.  szczelności,
C.  drożności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.180.

Zadanie 72.
Pacjentce  z  rakiem  szyjki  macicy  w  ramach  przygotowania  do
brachyterapii należy:

A.  podać premedykację,
B.  podać środek przeczyszczający,
C.  zostawić na czczo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
199

Zadanie 73.
Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest:

A . przewlekły  kaszel,  nawracające  zapalenie  płuc,  skaza
krwotoczna,

B . przewlekły  kaszel,  niewydolność  krążęnia,  niedodma
płuca,

C . przewlekły  kaszel,  krwioplucie,  stwierdzone  zmiany
radiologiczne w płucach,

D.  przewlekły kaszel, krwioplucie, zaburzenia rytmu serca.
Literatura:  Koper  A.  (red)  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011, s. 97 (MP)

Zadanie 74.
Odczyn popromienny ostry to odczyn:

A . występujący  po  6  miesiącach  od  zakończeniu
radioterapii,

B.  występujący do 6 miesięcy od zakończenia radioterapii,
C.  miejscowy,
D.  ogólnoustrojowy.

Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.
VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.87.



Zadanie 75.
Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

A.  poprawy łaknienia,
B.  zapobiegania wymiotom,
C.  zapobiegania biegunkom,
D.  zapobiegania czkawce.

Literatura:  A.  Jeziorski,  Onkologia  podręcznik  dla  pielęgniarek,  PZWL,
Warszawa 2005, 240

Zadanie 76.
Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

A.  ACTH,
B.  CA 125,
C.  GH,
D.  PSA.

Literatura:  Koper  A.  (red)  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011, s. 211 (MP).

Zadanie 77.
W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

A .  ciepły okład,
B.  zimny okład,
C.  hialuronidazę i ciepły okład,
D.  hialuronidazę i zimny okład.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
123

Zadanie 78.
Czynniki  wpływające  na  odmowę  wyrażenia  zgody  pacjenta  na
poddanie się operacji to:

A .  niedostateczna informacja o zakresie operacji,
B.  lęk przed poddaniem się znieczuleniu,
C.  obawa przed pomyłką medyczną i kalectwem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbinger:  Psychoonkologia.  Diagnostyka.
Metody terapeutyczne.  Elsevier  Urban & Partner 2009.  J.  Ignaczewski:  Zgoda
pacjenta na leczenie, s. 7-17, Twoje Zdrowie 2013

Zadanie 79.
Podczas  chemioterapii  może  wystąpić  u  pacjenta  wiele  objawów
ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

A.  rodzaju podawanych leków,
B.  dawki leku,
C.  długości okresu leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.252.



Zadanie 80.
Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

A .  Butterfly,
B.  Quinckego,
C.  Hubera,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  A.  Jeziorski,  Onkologia  podręcznik  dla  pielęgniarek,  PZWL,
Warszawa  2005,  179;  E.  Biedna,  Pielęgnacja  dostępów  naczyniowych  u
pacjentów onkologicznych, Opieka onkologiczna, Med Hill Press 2015, 3: 8-12

Zadanie 81.
W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje
się profilaktykę:

A.  przeciw odleżynową,
B.  przeciw zakrzepicy żylnej,
C.  przeciw obrzękową,
D.  poekspozycyjną.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.277.

Zadanie 82.
Terapia lekami cytostatycznymi może być:

A.  samodzielną metodą leczenia radykalnego,
B.  leczeniem paliatywnym,
C . częścią  leczenia  skojarzonego  z  zabiegiem  operacyjnym

lub napromienianiem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.235.

Zadanie 83.
Nowotwory  o  podłożu  dziedzicznym  można  podejrzewać,  gdy
nowotwór:

A.  rozwinął się w młodszym wieku niż w ogólnej populacji,
B .  występuje u kilku najbliższych krewnych,
C.  występuje w co najmniej dwóch pokoleniach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kułakowski  A,  Skowrońska-Gardas.  Onkologia  Podręcznik  dla
studentów medycyny PZWL 2009 s.33 (MP)



Zadanie 84.
Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym,
charakteryzuje się:

A .  zwiększeniem wydalania moczu powyżej 2 litrów na dobę,
B.  obecnością erytrocytów w moczu,
C.  spadkiem ilości moczu poniżej 100 ml/dobę,
D.  czerwonym zabarwieniem moczu.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  51,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 85.
Guz Wilmsa jest nowotworem:

A.  rzadko występującym u dzieci,
B.  występującym tylko u osób dorosłych,
C . najczęstszym  nowotworem  złośliwym  występującym  u

dzieci,
D.  występującym tylko u osób po 65 roku życia.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 171, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 86.
Kaszel  suchy  występujący  u  dzieci,  o  metalicznym  brzmieniu,
przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

A.  zatoru tętnicy płucnej,
B.  krztuśca lub nowotworu wnęki płuca,
C.  aspiracji do dróg oddechowych,
D.  ostrego zapalenia krtani.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  67,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 87.
Najczęstszymi guzami śródpiersia środkowego u dzieci są:

A.  nerwiaki zarodkowe,
B.  chłoniaki,
C.  nerwiaki osłonkowe,
D.  nerczaki płodowe.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  70,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013



Zadanie 88.
Bladość  (palor)  to  zmniejszenie  prawidłowego  zabarwienia  skóry.
Najczęściej świadczy o:

A.  niedokrwistości,
B.  żółtaczce,
C.  nadciśnieniu tętniczym,
D.  niewydolności lewej komory serca.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  85,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 89.
Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który
objawia się:

A . stwierdzeniem  zmniejszenia  i lości  moczu  dobowego
poniżej 1ml/kg/h,

B.  wydalaniem moczu w ilości powyżej 3 litrów na dobę,
C . zaburzeniem  mikcji  polegającym  na  oddawaniu  moczu

kropelkami lub słabym, przerywanym strumieniem,
D . zmianą  zabarwienia  moczu  na  kolor  czerwony  i  jest

dostrzegalna gołym okiem.
Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  51,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 90.
Ostra  białaczka  szpikowa  (AML)  jest  chorobą  występującą  u
dzieci:

A .  bardzo często,
B.  często,
C.  o średnim nasileniu,
D.  rzadko.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 221, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2009

Zadanie 91.
Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

A .  czerniak złośliwy,
B.  brodawczak,
C.  potworniak,
D.  rak płaskonabłonkowy.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 195, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013



Zadanie 92.
ALL (acute lymphoblastic leukemia) jest:

A .  ostrą białaczką nielimfoblastyczną,
B.  najczęściej występującym nowotworem u dzieci,
C.  chorobą nowotworową układu chłonnego,
D.  guzem umiejscowionym w jamie brzusznej.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  44,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 93.
Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

A .  guz wewnątrzgałkowy spotykany u dzieci,
B.  guz umiejscowiony w sieci większej,
C.  guz umiejscowiony w sieci naczyń podstawy mózgu,
D.  często występujący guz nerek u dzieci.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 165, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 94.
W  ziarnicy  złośliwej  występują  dwa  szczyty  zachorowania  i
dotyczą one:

A . ludzi  młodych  (15-34  lat)  i  ludzi  starszych  (55-74
lat) ,

B . ludzi  w  wieku  średnim  (40-50  lat)  i  ludzi  po  75  roku
życia,

C.  niemowląt i ludzi starszych (55-74 lat),
D.  dzieci do 5 roku życia i ludzi starszych (65-74 lat).

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  211-212,  Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2013

Zadanie 95.
Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

A .  niedokrwistość i osłabienie,
B.  ból i obrzęk zajętej okolicy,
C . podbiegnięcia  krwawe  i  krwawienia  z  przewodu

pokarmowego,
D.  kacheksja i zawroty głowy.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 146, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013



Zadanie 96.
Do analgetyków nieopioidowych NIE należy:

A.  Paracetamol,
B.  Ketoprofen,
C.  Oksykodon,
D.  Naproksen.

Literatura:  Drogowski  J.,  Krajnik  M.,  Jassem  J.,  Wordliczek  J.,  Stanowisko
dotyczęce postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory. Onkologia w
praktyce Klinicznej" 2009; 5,2: 55-68.

Zadanie 97.
Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są
to bóle spowodowane:

A.  wyniszczeniem nowotworowym,
B.  leczeniem nowotworowym,
C.  chorobami nienowotworowymi,
D.  bezsennością.

Literatura:  M.  Hilgier,  J.  Jarosz,  Leczenie  bólu  u  chorych  na  nowotwór  -
standardy i wytyczne, Terapia, 2006/11, 4

Zadanie 98.
Jejunostomia, to przetoka odżywcza na:

A.  jelicie cienkim,
B.  jelicie grubym,
C.  przełyku,
D.  żołądku.

Literatura:  A.  Jeziorski  (red.),  Onkologia,  podręcznik  dla  pielęgniarek,
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005, s. 276

Zadanie 99.
Leczenie  żywieniowe  jest  częścią  suportive  care.  Powinno  być
wdrażane:

A . u  każdego  pacjenta  od  początku  terapii  onkologicznej  i
przeplatać się z nią cały czas,

B.  po zakończeniu hospitalizacji i leczenia właściwego,
C . o d  początku  terapii  onkologicznej  i  przeplatać  się  z

n ią  cały  czas,  kiedy  tylko  stwierdza  się  u  pacjenta
niedożywienie,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.1, s. 158, PZWL 2009.



Zadanie 100.
Hiperalgezja jest to:

A .  dobra tolerancja leków opioidowych,
B.  szybkie działanie leków opioidowych,
C . zwiększenie  natężenia  bólu  po  podaniu  leków

opioidowych,
D.  zmniejszenie bólu po podaniu leków opioidowych.

Literatura: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J., Chory na nowotwór
kompendium leczenia bólu.sMedical education 2013 str. 210

Zadanie 101.
Fentanyl  do podawania przezśluzówkowego (Effentore)  stosuje s ię
do uśmierzenia bólu:

A.  fantomowego,
B.  kostnego,
C.  przebijającego,
D.  nocyceptywnego.

Literatura:  J.  Woroń,  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski,  Co  wiemy  o  leczeniu
bólu przebijającego w roku 2012, Terapia 2012/10, 17

Zadanie 102.
Najczęstszą  przyczyną  czkawki  u  chorych  w  terminalnej  fazie
choroby jest:

A .  rozdęcie żołądka,
B.  guzy ośrodkowego układu nerwowego,
C.  niewydolność nerek,
D.  niewydolność wątroby.

Literatura:  Burchacka  A.,  Czkawka  (w:)  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz
A.(red.),  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej.  Wyd.  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005 s. 98.

Zadanie 103.
Główną  przyczyną  zaczopowania  kałem  u  chorych  w  terminalnej
fazie choroby nowotworowej jest:

A .  stosowanie diety bogatoresztkowej,
B . niekompletne  wypróżnienia  oraz  spowolnienie  pasażu

jelitowego,
C . właściwe  nawadnianie  w  połączeniu  z  dietą

bogatobiałkową,
D.  wszysytkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Burchacka  A  Zaczopowanie  kałem  (w:)  de  Walden-  Gałuszko  K.,
Kaptacz  A.  (red),Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej  ,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005,s 102



Zadanie 104.
W  pierwszym  okresie  żałoby  po  śmierci  osoby  bliskiej  możemy
zaobserwować:

A.  samotność i ból,
B.  wstrząs, niedowierzanie i odrętwienie,
C.  rozpacz,
D.  reorganizację dotychczasowego życia.

Literatura: Twycross R. G., Frampton R.D.,Opieka paliatywna nad terminalnie
chorym, Wyd. Margraisen, Bydgoszcz 1996, s. 47-48

Zadanie 105.
Postępowanie  rodziny  i  personelu  wobec  pacjenta  w  okresie
agonalnym powinno uwzględniać:

A . ratowanie  pacjenta za  wszelką cenę  z  zachowaniem ciszy
i spokoju,

B . zapewnienie  ciszy  i  spokoju  oraz  konieczność  podawania
środków przeciwbólowych do końca,

C . obecność  przy  chorym,  zaniechanie  podawania  środków
przeciwbólowych,  gdyż  chory  na  tym  etapie  już  nie
cierpi,

D . profilaktykę  przeciwodleżynową,  a  w  razie  występujących
odleżyn  podejmowanie  zaawansowanych  działań
terapeutycznych.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, str. 179 i 331-332.

Zadanie 106.
Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego?

A.  tzw. przedśmiertna euforia,
B.  senność, splątanie, zamroczenie,
C . utrata  kontroli  nad  podstawowymi  czynnościami

fizjologicznymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Pielęgnowanie  pacjenta  w  okresie  umierania  i  agonii
(w:)  de  Walden-Gałuszko,  Kaptacz  A.  (red)  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2005,s. 166

Zadanie 107.
Inicjatorką  opieki  paliatywnej  po  I I  wojnie  światowej  w  Europie
była:

A.  Virginia Henderson,
B.  Cicely Saunders,
C.  Hanna Chrzanowska,
D.  Hildegarda Peplau.

Literatura:  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Filozofia  postępowania  w  opiece
paliatywnej  (w:)  de  Walden  –  Gałuszko  K.  (red.),  Podstawy  opieki
paliatywnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 12.



Zadanie 108.
Problemem etycznym w opiece  paliatywnej  jest  ortotanazja,  która
oznacza:

A . podjęcie  działań  mających  na  celu  pozbawienie  życia
człowieka na jego żądanie,

B.  pozbawienie człowieka życia pod wpływem współczucia,
C . pozbawienie  człowieka  życia  powołując  się  na  jego

dobro,
D.  zaniechanie działań sztucznie podtrzymujących życie.

Literatura:  de  Walden-  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008, str. 217.

Zadanie 109.
Główną przyczyną wyniszczenia nowotworowego są/jest:

A .  zaburzenia metaboliczne,
B.  zaburzenia przyswajania,
C.  zmniejszona liczba przyswajanych kalorii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Buss  T.,  Zespół  jadłowstręt  –  wyniszczenie,  (w:)  de  Walden  –
Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.),  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 82.

Zadanie 110.
Jednym  z  częstych  objawów  towarzyszących  pacjentom  opieki
paliatywnej jest astenia czyli:

A .  problem z mówieniem,
B.  zmęczenie/osłabienie,
C.  wysychanie jamy ustnej,
D.  wysoka temperatura.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 88

Zadanie 111.
Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu
pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A.  bóle brzucha,
B.  nudności i wymioty,
C.  zaparcia stolca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Burchacka  A.,  niedrożność  przewodu  pokarmowego  (w:)  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.,(red)  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005,s 107



Zadanie 112.
Przetoka,  przez  którą  nadłonowo  odprowadzany  jest  mocz  z
pęcherza  moczowego  na  skutek  niedrożności,  zwężenia  cewki
moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

A .  urostomia,
B.  nefrostomia,
C.  cystostomia,
D.  ureterokutaneostomia.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 117

Zadanie 113.
Metodą  fizjoterapii  wykorzystywaną  wobec  chorych  z  obrzękiem
limfatycznym jest:

A .  elektroterapia,
B.  kompresja pneumatyczna,
C.  elektrostymulacja nerwowo – mięśniowa,
D.  światłolecznictwo.

Literatura:  De  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej. PZWL Warszawa 2017, str. 368.

Zadanie 114.
W  celu  ograniczenia  emisji  przykrego  zapachu  z  owrzodzenia
nowotworowego zaleca się stosowanie:

A.  opatrunków zawierających chitosan,
B . opatrunków  zawierających  jony  srebra  i  węgiel

aktywowany,
C.  opatrunków złożonych i błon półprzepuszczalnych,
D.  przymoczek z soli fizjologicznej.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, str.189 - 191.

Zadanie 115.
D o oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest
skala:

A.  STAS,
B.  MMSE,
C.  WHO/ECOG (Zubroda),
D.  VAS.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
168



Zadanie 116.
Tanatologia jest rozważaniem o:

A.  egzystencji człowieka,
B.  cielesności człowieka,
C.  śmierci człowieka,
D.  duchowości człowieka.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 250

Zadanie 117.
W okresie agonii lekami, które należy podawać do końca są leki:

A .  antyarytmiczne, hipotensyjne,
B.  analgetyki,
C.  uspakajające, przeciwdrgawkowe,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 166

Zadanie 118.
Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku
zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

A.  kserostomia,
B.  aerofagia,
C.  halitoza,
D.  dyspepsja.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, str.68.

Zadanie 119.
Edukacja  rodziny  pacjenta  w  stanie  terminalnym  w  zakresie
profilaktyki  przeciwodleżynowej  powinna  uwzględniać  stosowanie
wszystkich wymienionych działań, z WYJĄTKIEM:

A . częstej  zmiany  pozycji  ciała  chorego  w  łóżku,  najlepiej
przez dwie osoby,

B.  stosowania udogodnień w łóżku (np. wałki, kliny),
C . unoszenia wezgłowia łóżka powyżej 30 stopni od poziomu

łóżka,
D . wykonywania  toalety  ciała  co  najmniej  raz  dziennie  lub

w miarę potrzeby.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.)  Podstawy  opieki  paliatywnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str.151.



Zadanie 120.
Owrzodzenie nowotworowe powstaje na skutek:

A.  rozwoju pierwotnego nowotworu skóry,
B.  miejscowego nacieku zaawansowanego guza,
C.  powstania odległego przerzutu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Białoń-Janusz  A.,Problemy  skórne  (w:)  de  Walden  -Gałuszko  K.,
Kaptacz  A.,  (red)  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej  ,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2005 r,s.151-152



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  zabiegow
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 . n a  boku  z  głową  spoczywającą  na  piankowo-gumowym
pierścieniu,

B . n a brzuchu z głową spoczywającą na piankowo-gumowym
pierścieniu,

C . n a  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.
D o  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  s ię  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  si łę  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.
P o  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  pętl i  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.
D o  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.
N a  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.
D o  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
s ą  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  je j
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 . d o  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 . d o  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.
N a  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
n a  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.
Z e  względu  na  je j  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  te j
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
d o  dializoterapii  sposobem  Cimino  wymaga  ułożenia  pacjenta  w
pozycji:

A .  na brzuchu z wyższym ułożeniem głowy,
B . n a  plecach  z  odwiedzionym  ramieniem  położonym  na

osobnym stoliku,
C.  na plecach z górną połową ciała uniesioną ku górze,
D . n a  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,  I I I  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 . bó l  przeważnie  pojawia  się  w  łydce,  rzadko  w  stopie,
wyjątkowo w udzie, biodrze lub pośladku,

B . bó l  przeważnie  pojawia  się  w  stopie,  rzadko  w  łydce,
wyjątkowo w udzie, biodrze lub pośladku,

C . bó l  przeważnie  pojawia  się  w  udzie,  biodrze  lub
pośladku, rzadko w łydce, wyjątkowo w stopie,

D . bó l  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.
D o  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.
D o  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 sal i 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
d o  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  sal i
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



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 41N1518
Zadanie 1.
Stosowana  przez  menadżera  motywacja  do  pracy  jako  bodziec
negatywny to:

A.  dokumentacja fotograficzna wykonywanej pracy,
B.  sporządzenie raportu z wykonywanej pracy,
C . systematyczne  i  powtarzające  się  cyklami  sprawdzanie

wykonanej pracy,
D.  upomnienie na piśmie skierowane do akt służbowych.

Literatura:  Krukowski,J.:  Jakość  pracy  pielęgniarki.  Novae  Res  Wydawnictwo
Innowacyjne. Gdynia 2012.

Zadanie 2.
Do elementów rachunku kosztów zalicza się:

A .  planowanie i dokumentację kosztów,
B.  analizę i kalkulację kosztów,
C.  prezentację i rozliczanie kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.(red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Czelej, Lublin 2005.

Zadanie 3.
Pielęgniarka  opieki  domowej  długoterminowej  realizuje
świadczenia zdrowotne na terenie domu pacjenta:

A.  od poniedziałku do piątku,
B.  od poniedziałku do piątku- najmniej 4 razy w tygodniu,
C.  od poniedziałku do niedzieli,
D.  w razie potrzeby zdrowotnej pacjenta.

Literatura:  Zarządzenie  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  sprawie
określenia  warunków  zawierania  i  realizacji  umów  w  rodzaju:  świadczenia
pielęgnacyjne i  opiekuńcze w ramach opieki  długoterminowej.  W opracowaniu
programu szkolenia  wykorzystano Zarządzenie  Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Nr 97/2013/DSOZ z dnia 18 grudnia 2013r.

Zadanie 4.
Głównym dysponentem i decydentem w sprawie środków finansowych
na realizację świadczeń zdrowotnych jest:

A .  ZUS,
B.  NFZ,
C.  KRUS,
D.  POZ.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  .  (DZ.U.  z  2008r.  Nr  164
poz.1027 z poźn.zm.)



Zadanie 5.
Kryteria  jakimi  posługuje  s ię  komisja  konkursowa  NFZ  w  celu
zawarcia umowy z oferentem na realizację świadczeń zdrowotnych
to :

A . oferent  jest  długoletnim  świadczeniodawcą  i  ma
zachowaną ciągłość w realizacji świadczeń zdrowotnych,

B . oferent  realizuje  świadczenia  zdrowotne  na  najwyższym
poziomie w oparciu o system jakości,

C . oferent  składa  najbardziej  korzystną  ofertę  cenową  i
zapewnia:  ciągłość,  dostępność,  jakość  i  kompleksowość
w realizacji świadczeń zdrowotnych,

D . oferent  wdraża  innowacyjność  w  realizacji  świadczeń
zdrowotnych w oparciu o standardy europejskie.

Literatura:  1.Kędziora-  Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa  2010.  2.Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):Podstawy  organizacji  pracy
pielęgniarskiej.  Czelej,  Lublin  2004.  3.Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z
dnia  22  listopada  2013  r.  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki  długoterminowej
(Dz. U. 2013 poz. 1480).

Zadanie 6.
Kierowanie potencjałem osobowym to:

A.  planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie,
B . planowanie,  negocjacje,  zastępowanie  pracownika,

kontrolowanie,
C . planowanie, realizacja, wyznaczanie nowych zadań, ocena

wykonanych zadań,
D . planowanie,  stała  komunikacja  ze  wszystkimi

pracownikami, przewodzenie.
Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.(red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Czelej, Lublin 2005

Zadanie 7.
W przebiegu stwardnienia rozsianego niszczone są:

A.  osłonki mielinowe pokrywające włókna nerwowe,
B.  osłonki tłuszczowe pokrywające włókna nerwowe,
C.  nerwy rdzeniowe,
D.  osłonki chitynowe pokrywające włókna nerwowe.

Literatura:  Talarska  D.,  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Szwałkiewicz  E.
(red.)Opieka  nad  osobami  przewlekle  chorymi  w  wieku  podeszłym  i
niesamodzielnymi.  Podręcznik  dla  opiekunów  medycznych.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 268.



Zadanie 8.
Ataksja  móżdżkowa w stwardnieniu rozsianym charakteryzuje  s ię
występowaniem:

A.  drżenia zamiarowego,
B.  drżenia spoczynkowego,
C.  chodu koszącego,
D.  zaburzeniami łojotokowymi.

Literatura:  Kędziora-Kornatowaska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 75.

Zadanie 9.
U  pacjentów,  którzy  przebyli  udar  niedokrwienny  mózgu
zaburzenia emocjonalne mogą objawiać się:

A .  nadpobudliwością, roztargnieniem,
B.  nadmiernym krytycyzmem, pobudzeniem ruchowym,
C . depresją, zaburzeniami lękowymi, patologicznym śmiechem

lub płaczem,
D.  pobudzeniem ruchowym, krzykiem.

Literatura:  Kędziora-Kornatowaska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 81.

Zadanie 10.
Czynnikami nasilającymi spastyczność są:

A.  infekcje płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny,
B.  zaburzenia widzenia, infekcje pokarmowe, suchość skóry,
C.  zaburzenia mowy, infekcje układu moczowego, ciepło,
D.  zmiany charakterologiczne, zmęcznie, zimno.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M,  Skolmowska  E
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 88

Zadanie 11.
W  następstwie  poprzecznego  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  w
odcinku szyjnym występuje:

A.  porażenie czterokończynowe,
B.  niedowład połowiczy,
C.  monoplegia,
D.  zaburzenia czucia.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M,  Skolmowska  E
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 85



Zadanie 12.
D o niemodyfikowalnych,  znamiennych czynników ryzyka  udaru w
populacji ogólnej NIE należy:

A.  wiek- powyżej 55 r.ż.,
B.  płeć – męska,
C.  rasa czarna,
D.  nadciśnienie tętnicze.

Literatura.  K.  Jaracz,  W.  Kozubski  „  Pielęgniarstwo  Neurologiczne”  wyd.
PZWL. Rok wydania 2012 str.218

Zadanie 13.
Na obraz kliniczny choroby Huntingtona składają się:

A .  zaburzenia ruchowe o charakterze pląsawicy,
B.  dyzartria, dysfagia,
C.  otępienie z dominującym spowolnieniem myślowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura.  K.  Jaracz,  W.  Kozubski  „  Pielęgniarstwo  Neurologiczne”  wyd.
PZWL. Rok wydania 2012 str. 274

Zadanie 14.
Wobec pacjenta z afazją ruchową pielęgniarka NIE powinna:

A.  wsłuchiwać się w to co chory mówi,
B.  zwracać uwagę na mimikę, gesty i wskazywane przedmioty,
C.  kończyć za chorego rozpoczęte zdanie,
D . z e  zrozumieniem  i  wytrzymałością  podtrzymywać  wysiłek

mówienia.
Literatura:  Talarska  D.,  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Szwałkiewicz  E.
(red.)Opieka  nad  osobami  przewlekle  chorymi  w  wieku  podeszłym  i
niesamodzielnymi.  Podręcznik  dla  opiekunów  medycznych.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 267.

Zadanie 15.
Wytworzenie  mechanizmu  opróżniania  pęcherza  moczowego  jest
niemożliwe przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego w segmencie:

A.  piersiowo-lędźwiowym lub dolnym lędźwiowym,
B.  krzyżowym lub górnym lędźwiowym,
C.  ogona końskiego,
D.  piersiowo-lędźwiowym lub górnym lędźwiowym.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M,  Skolmowska  E
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 90



Zadanie 16.
Dla pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu, charakterystyczna
jest postawa Wernickiego-Manna, polegająca na ustawieniu:

A . zgięciowym  kończyny  górnej  i  wyprostnym  kończyny
dolnej,

B . wyprostnym  kończyny  górnej  i  wyprostnym  kończyny
dolnej,

C . wyprostnym  kończyny  górnej  i  zgięciowym  kończyny
dolnej,

D . zgięciowym  kończyny  górnej  i  zgięciowym  kończyny
dolnej.

Literatura:  Kędziora-Kornatowaska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 74.

Zadanie 17.
W stwardnieniu rozsianym dyzartia charakteryzuje się:

A .  skandowaniem, mową niewyraźną,
B.  zaburzeniem połykania i krztuszeniem się,
C.  mową zachrypniętą,
D.  tworzeniem słów niezrozumiałych dla otoczenia.

Literatura:  Kędziora-Kornatowaska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 80.

Zadanie 18.
Najbardziej  rozpowszechnioną  postacią  padaczki,  która
rozpoczyna się w ściśle określonym rejonie mózgu od wyładowania
w obrębie jednego obszaru w jednej półkuli jest napad:

A.  uogólniony,
B.  częściowo–ogniskowy,
C.  wegetatywny,
D.  czuciowo złożony.

Literatura.  K.  Jaracz,  W.  Kozubski  „Pielęgniarstwo  Neurologiczne”  wyd.
PZWL. Rok wydania 2012 str.319

Zadanie 19.
Ułożenie  na  wznak  pacjenta  z  udarem  niedokrwiennym  mózgu
sprzyja:

A . zaostrzaniu  nieprawidłowych  odruchowych  wzorców
ułożeniowych,

B.  poprawie stanu motorycznego pacjenta,
C.  zmniejszeniu napięcia mięśniowego,
D.  prowadzeniu procesów pielęgnacyjnych.

Literatura:  Talarska  D.,  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Szwałkiewicz  E.
(red.)Opieka  nad  osobami  przewlekle  chorymi  w  wieku  podeszłym  i
niesamodzielnymi.  Podręcznik  dla  opiekunów  medycznych.  Wydawnictwo



Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 259

Zadanie 20.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjenta  w  stanie  hipoglikemii  z
powodu  podania  zbyt  dużej  dawki  insuliny,  niezjedzenia  posiłku
po podaniu, a także zbyt dużego wysiłku fizycznego będzie:

A .  wyrównanie stężenia glukozy we krwi,
B.  zapobieganie hipoglikemii w przyszłości,
C . przygotowanie  pacjenta  i  jego  najbliższych  do  wczesnego

rozpoznawania  objawów  hipoglikemii  i  postępowania  w
przypadku jej wystąpienia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd.PZWL, 2009. Str. 264-265

Zadanie 21.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjenta  z  obrzękiem  kostek,
stóp  i  dłoni  spowodowanych  rozwojem  nefropatii  cukrzycowej
jest:

A .  eliminowanie obrzęków,
B.  niedopuszczenie do cukrzycowej niewydolności nerek,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  nie podejmowanie żadnych działań.

Literatura  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „  Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 267

Zadanie 22.
Najczęstszym powikłaniem w trakcie leczenia insuliną jest:

A .  niepożądany przyrost masy ciała,
B.  powstawanie zmian troficznych,
C.  hipoglikemia,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 283

Zadanie 23.
HbA1c  –  Hemoglobina  glikowana  jest  parametrem  kontroli
metabolicznej  cukrzycy.  Odzwierciedla  ona  średnią  glikemię  w
ciągu ostatnich:

A.  30 dni,
B.  60 dni,
C.  3 miesięcy,
D.  6 miesięcy.

Literatura:  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 286



Zadanie 24.
U  osób  zdrowych  stężenie  glukozy  w  osoczu  krwi  żylnej  na  czczo
NIE przekracza:

A.  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  120 mg%,
D.  140 mg%.

Literatura:  D.  Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 262

Zadanie 25.
Jeden Wymiennik Węglowodanowy (1 WW) powoduje wzrost glikemii
o :

A.  10-20 mg/dl,
B.  20-30 mg/dl,
C.  30-50 mg/dl,
D.  65 mg/dl.

Literatura:  D.  Talarska,  D.  Zozulińska-Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 280

Zadanie 26.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjenta  z  wyraźnym  brakiem
wiedzy  na  temat  przyjmowanych  preparatów  insuliny  i  brakiem
umiejętności ich samodzielnego stosowania będzie:

A .  uzasadnienie konieczności leczenia insuliną,
B . nabycie  przez  chorego  umiejętności  samodzielnego  ich

stosowania,
C.  zapobieganie hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „  Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 262

Zadanie 27.
Prawidłowa technika iniekcji insuliny nakazuje:

A.  uchwycenie fałdu skórnego,
B . wkłucie  igły  w  fałd  skórny  pod  kątem  45  stopni  lub  90

stopni,
C . p o  wstrzyknięciu  pozostawić  igłę  pod  skórą  na  około  5

sekund,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  D.Talarska,  D.  Zozulińska-Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 278



Zadanie 28.
U pacjentów w wieku podeszłym czynnikami zwiększającymi ryzyko
zapalenia płuc są:

A.  zaburzenia odżywiania,
B.  zmiany inwolucyjne w układzie immunologicznym,
C . wielochorobowość  oraz  ogólna  wydolność  czynnościowa

organizmu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  K.Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str. 118. PZWL 2010

Zadanie 29.
Podstawowym celem opieki  pielęgniarskiej u pacjenta z  deficytem
samoopieki  z  powodu  bólu,  usztywnienia  kręgosłupa  i
zwyrodnienia stawów biodrowych NIE jest:

A .  zmniejszenie dolegliwości bólowych,
B.  poprawa sprawności fizycznej pacjenta,
C.  zapobieganie odwodnieniu,
D.  podtrzymywanie samodzielności chorego.

Literatura  D.Talarska,  D.  Zozulińska-Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” wyd.PZWL, rok wydania 2009. Str. 295

Zadanie 30.
W Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów sztywność i ból utrudniający
poruszanie się są najbardziej nasilone:

A.  w godzinach rannych, po przebudzeniu,
B.  w godzinach wieczornych,
C.  przez całą dobę,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „  Pielęgniarstwo
internistyczne” wyd. PZWL, rok wydania 2009. Str. 290

Zadanie 31.
Jaką  drogą  i  jakim  drobnoustrojem  dochodzi  do  zakażenia
gruźlicą?

A.  fekalno-oralna, Mycoplasma pneumoniae,
B.  kropelkowa, Mycobacterium Tuberculosis,
C.  kropelkowa i krwiopochodna, Mycobacterium Tuberculosis,
D.  kropelkowa, Mycoplasma pneumoniae.

Literatura  D.Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „  Pielęgniarstwo
internistyczne” wyd.PZWL, rok wydania 2009. Str. 133



Zadanie 32.
Istotnym elementem terapii POChP u osób w wieku podeszłym jest:

A .  profilaktyka serca płucnego,
B.  prewencja infekcji,
C.  stałe monitorowanie spirometrii,
D.  edukacja w zakresie techniki prawidłowej inhalacji.

Literatura:  K.Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str. 118. PZWL 2010

Zadanie 33.
U  pacjenta,  którego  problemem  pielęgnacyjnym  jest  chudnięcie
spowodowane zmniejszonym łaknieniem i objawami dyspeptycznymi
wywołanymi stosowaniem leków, celem opieki jest:

A .  utrzymanie należnej masy ciała chorego,
B.  zapewnienie drożności dróg oddechowych,
C.  ograniczenie gorączki w trakcie procesu zapalnego,
D.  podnoszenie tolerancji wysiłku fizycznego.

Literatura:  D.  Talarska,  D.  Zozulińska-Ziółkiewicz  „Pielęgniarstwo
internistyczne” wyd.PZWL, rok wydania 2009. Str. 134

Zadanie 34.
Najczęstszym mechanizmem prowadzącym do ACS (ostrych zespołów
wieńcowych) jest:

A . pęknięcie  blaszki  miażdżycowej,  co  stanowi  podłoże  do
aktywacji i agregacji płytek oraz tworzenia skrzepliny,

B . odkładanie  s ię  płytek  krwi  na  ścianach  naczyń
wieńcowych zwężające jej światło,

C.  zator lipidowy w małych naczyniach wieńcowych,
D.  czynnościowe uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych.

Literatura:  Windyga  J.,  Pasierski  T.,  Torbicki  A.:  Zatory  i  zakrzepy,  wyd.
1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, str. 326.

Zadanie 35.
Dławicę piersiową wyzwala:

A . przegrzanie  organizmu  i  nagłe  rozszerzenie  naczyń
tętniczych, w tym sercowych,

B . ucisk na jamę brzuszną i duże naczynia żylne związany z
nagłym wysiłkiem fizycznym lub stresem emocjonalnym,

C . wysiłek  fizyczny,  stres  emocjonalny,  ekspozycja  na
zimno lub obfity posiłek,

D.  długotrwale powtarzające się zaburzenia rytmu serca.
Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 103.



Zadanie 36.
Mianem kardiomiopatii określa się:

A . arytmię serca spowodowaną czynnikami zewnętrznymi np.
stresem,

B.  wtórne zapalenie mięśnia sercowego,
C . wrodzone  wady  w  układzie  krążenia  i  związane  z  tym

zaburzenia rytmu serca,
D . pierwotne  schorzenia  mięśnia  sercowego,  najczęściej

uwarunkowane genetycznie.
Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 108.

Zadanie 37.
Badaniem przesiewowym w kierunku wykrycia miażdżycy jest:

A .  USG jamy brzusznej,
B.  badanie markerów biochemicznych,
C.  indeks ABI,
D.  USG tętnic szyjnych.

Literatura:  Creager  M.A.,  Dzau  V.J.,  Loscalzo  J.:  Choroby  naczyń.  (red  wyd.
pol. Adamiec. R.): Wyd. Czelej Sp. z o.o. Lublin 2008.

Zadanie 38.
Ostra niewydolność prawokomorowa serca jest efektem:

A . zaburzeń  w  obrębie  dużych  pni  tętniczych  i
nieprawidłowości lewej komory,

B . zaburzeń  w  obrębie  naczyń  płucnych  (zator  tętnicy
płucnej) i dysfunkcji prawej komory,

C . częstoskurczu prawokomorowego i obwodowego nadciśnienia
tętniczego krwi,

D.  migotania prawego przedsionka serca.
Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 111.

Zadanie 39.
W ostrym zespole wieńcowym ból ma charakter:

A . bólu  ściskającego,  palącego,  promieniującego  do  lewego
barku, ramienia, szyi i żuchwy,

B . rozlanego  bólu  w  klatce  piersiowej  promieniującego  do
barku,

C.  ostrego bólu serca z promieniowaniem do obojczyków,
D . nagłego  bólu  w  nadbrzuszu  z  bezdechem  i  zaburzeniami

rytmu serca.
Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 103.



Zadanie 40.
Do ostrych powikłań zakrzepicy żył głębokich należy:

A.  ból ,
B.  obrzęk,
C.  zmiany skórne,
D.  zatorowość płucna.

Literatura:  Windyga  J.,  Pasierski  T.,  Torbiscki  A.:  Zatory  i  zakrzepy.
Wyd.I. WL PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 41.
Zmniejszenie wartości ABI (indeks kostka-ramię) świadczy o:

A.  upośledzeniu przepływu i niedokrwieniu kończyny dolnej,
B.  upośledzeniu przepływu i niedokrwieniu kończyny górnej,
C.  podwyższonym poziomie fibrynogenu,
D.  zmniejszonej krzepliwości krwi.

Literatura:  Szewczyk  M.T.,  Jawień  A.:  Pielęgniarstwo  angiologiczne.
Termedia. Poznań 2010

Zadanie 42.
Zatorem tętniczym nazywamy:

A . całkowite  zatkanie  naczynia  stałym  materiałem
skrzeplinowym,

B . nagłe  zwężenie  naczynia  z  jednoczesnym  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,

C . częściową  niedrożność  naczynia  tętniczego  spowodowaną
blaszkami miażdżycowymi,

D . całkowite  lub  częściowe  zamknięcie  światła  tętnicy
materiałem zatorowym niesionym z prądem krwi.

Literatura:  Windyga  J.,  Pasierski  T.,  Torbicki  A.:  Zatory  i  zakrzepy,  wyd.
1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, str. 340.

Zadanie 43.
Gorączka Pela-Ebstaina występuje naprzemiennie, w podwyższeniu
i normalizacji ciepłoty ciała w chorobie:

A.  ziarnica złośliwa,
B.  chłoniak,
C.  białaczka,
D.  słoniowacizna.

Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-Żywko  L.:  Diagnozy  i  interwencje  w
praktyce klinicznej. PZWL, Warszawa 2008



Zadanie 44.
D o czynników zewnętrznych przyczyniających się do występowania
upadków u osób w wieku podeszłym należą:

A . stosowana  farmakoterapia,  występujące  schorzenia
narządu ruchu, śliska podłoga,

B . z łe  oświetlenie,  nierówności,  zaburzenia  poznawcze,
ostre stany infekcyjne,

C . luźno  leżące  dywaniki,  strome  schody,  zaburzenia
wzroku, osłabienie koordynacji,

D . oświetlenie,  powierzchnia  podłogi,  bariery
architektoniczne.

Literatura:  K.Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str.185,186. PZWL 2010

Zadanie 45.
Przemoc w rodzinie wobec osób w wieku podeszłym to:

A . umyślne  działania  narażające  te  osoby  na
niebezpieczeństwo  utraty  życia,  zdrowia,  naruszające
ich  godność,  nietykalność  cielesną,  wolność,  w  tym
seksualną,

B . nieumyślne  postępowanie  wywołujące  szkody  na  ich
zdrowiu fizycznym,

C.  zachowania powodujące wyciszenie u opiekunów,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  Jaszczak-Kuźmińska  D,  Michalska  K.:  Przemoc  w  rodzinie  wobec
osób  starszych  i  niepełnosprawnych.  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki
Społecznej. Warszawa 2010, str. 8/9.

Zadanie 46.
Efekt domina to zjawisko:

A . występujące  w  wieku  podeszłym  polegające  na
niewydolności  jednego  narządu  z  postępującym  szybko
pogarszaniem się funkcji kolejnych narządów,

B . niewydolności jednego narządu i postępujące pogarszanie
funkcji kolejnych narządów,

C . tzw.  starości  fizjologicznej  i  następujących  zmian  w
organizmie,

D.  postępujących zaburzeń procesów poznawczych.
Literatura:  K.  Wieczorkowska  –  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, str.75, PZWL, 2008.

Zadanie 47.
Do oceny stopnia odleżyny służą skale:

A.  Guttmana i Nortona,
B.  Waterlow i Thorrance´a,
C.  Guttmana i Thorrance´a,
D.  Nortona i Waterlow.



Literatura:  K.Kędziora  -  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str. 275. PZWL 2010

Zadanie 48.
U  pacjenta  lat  75  zostało  wykonane  badanie  przesiewowe  za
pomocą  Geriatrycznej  Skali  Depresji  (GDS)  -  wersja  15  pytań.
Pacjent otrzymał wynik 10 pkt według w skali GDS co oznacza, że
pacjent:

A .  nie wykazuje objawów związanych z depresją,
B.  wykazuje objawy umiarkowanej depresji,
C .  wykazuje objawy ciężkiej depresji,
D.  wykazuje objawy głębokiej depresji.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 92 geriatria

Zadanie 49.
Jednym z objawów depresji jest anhedonia, która oznacza:

A.  zachowania samobójcze,
B.  zaburzenia snu,
C.  brak radości,
D.  zaburzenia łaknienia.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L,  Muszalik  M.,Skolimowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. 161

Zadanie 50.
Test TUG ("wstań i idź") u osób w wieku podeszłym ocenia:

A . przejście  z  pozycji  siedzącej  do  stojącej  oraz  marsz  na
krótkim dystansie,

B . szybkość  przejścia  z  pozycji  stojącej  do  siedzącej  na
krześle,

C . zdolność  samodzielnego  przemieszczania  się  po
powierzchniach płaskich,

D.  możliwość transferu pacjenta z łóżka na wózek.
Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 83.

Zadanie 51.
U pacjentki lat 72 wykonano test pieluchowy/podpaskowy. Różnica
wagi  przed  założeniem  pieluchy  i  po  wykonaniu  testu  wyniosła
1,8 g, co wskazuje na:

A.  brak inkontynencji, wynik prawidłowy,
B.  nietrzymanie moczu znacznego stopnia (III),
C .  nietrzymanie moczu średniego stopnia (II),
D.  nietrzymanie moczu lekkiego stopnia (I).

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L.,  Muszalik  M.,  Skolimowska  E.  (red):



Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. Str 144

Zadanie 52.
Najpoważniejszą cechą starzejącego się organizmu jest:

A .  znamienna podatność na infekcje,
B . postępująca  utrata  możliwości  adaptacyjnych  ustroju,

zachowania i stabilności środowiska wewnętrznego,
C.  niewydolność układów,
D.  postępujący spadek odporności i niesamodzielność.

Literatura:  T.  Grodzicki,  J.  Kocemba,  A.  Skalska,  Geriatria  z  elementami
gerontologii ogólnej. str.91,Via Medica. 2007

Zadanie 53.
Zmiany  związane  ze  starzeniem  się  organizmu  powodują
progresywne  zmniejszenie  s ię  czucia  obwodowego.  Zmiany  te
sprzyjają:

A.  utracie elastyczności skóry w okresie późnej starości,
B.  zmniejszeniu zdolności akomodacji soczewki,
C.  występowaniu upadków w okresie starzenia się organizmu,
D.  dalekowzroczności starczej.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria,  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str.
46

Zadanie 54.
Nadrzędnym  celem  opieki  pielęgniarskiej  i  całościowej  opieki
geriatrycznej jest:

A .  zapobieganie upadkom i urazom,
B.  utrwalenie zdolności poznawczych pacjenta,
C.  poprawa umiejętności motorycznych w samoobsłudze,
D.  uzyskanie wysokiego poziomu niezależności i samoopieki.

Literatura:  K.Kędziora-Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str. 336. PZWL. 2010



Zadanie 55.
„Zespół  Słabości”  (frailty)  definiuje  s ię  jako  współistnienie
co najmniej trzech czynników:

A . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  5  kg  w
ciągu  roku),  występowanie  hipotonii  ortostatycznej,
wolne tempo poruszania się,

B . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  3  kg  w
ciągu  roku),  bóle  stawowe  utrzymujące  się  od  co
najmniej 3 miesięcy, wolne tempo poruszania się,

C . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  2  kg  w
ciągu  roku),  występowanie  hipotonii  ortostatycznej,
utrzymujące się uczucie zmęczenia,

D . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  5  kg  w
ciągu  roku),  niski  poziom  aktywności  fizycznej,  uczucie
zmęczenia.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str.79

Zadanie 56.
Do ilościowych zaburzeń świadomości zalicza się:

A .  śpiączkę, sopor, zamącenie świadomości,
B.  śpiączkę, stan pomroczny, zamącenie świadomości,
C.  sopor, stan splątania, zamącenie świadomości,
D . zamącenie  świadomości,  stan  majaczeniowy,  stan

splątania.
Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 215.

Zadanie 57.
Podstawowym warunkiem skutecznego odzwyczajania od respiratora
jest:

A .  możliwość uruchamiania chorego i fizjoterapii,
B . określenie stopnia wspomagania oddechu i wysycenie krwi

tlenem,
C . stabilizacja  stanu  chorego  i  prawidłowe  funkcjonowanie

mięśni oddechowych,
D . zużycie  t lenu  przez  chorego  i  równowaga

wodno-eloktrolitowa.
Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.201, PZWL.2008



Zadanie 58.
Podstawowym zadaniem wentylacji mechanicznej jest:

A . naprzemienne  wykonywanie  wdechów  i  wydechów  przez
respirator,

B . poprawa wymiany gazowej w płucach w stanach, w których
wysiłek  oddechowy  chorego  jest  niewystarczający  do  je j
zapewnienia,

C.  ruch gazów oddechowych pomiędzy atmosferą a płucami,
D . przesyłanie  gazów  oddechowych  z  miejsca  o  wyższym

ciśnieniu atmosferycznym do płuc.
Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.197, PZWL.2008

Zadanie 59.
Przez wentylację mechaniczną rozumiemy:

A . całkowite  lub  częściowe  przejęcie  oddychania  przez
respirator,

B.  całkowite przejęcie oddychania przez respirator,
C.  częściowe przejęcie oddychania przez respirator,
D.  wywoływanie ruchu gazów oddechowych.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.197, PZWL.2008

Zadanie 60.
U pacjentów wentylowanych mechanicznie odżywianych dojelitowo
zaleca się:

A . stosowanie  ułożenia  na  prawym  boku  podczas  podaży
diety,

B.  zaniechanie obracania i wysuwania gastrostomii,
C.  podaż diety metodą bolusów,
D.  regularne pomiary zalegania żołądkowego.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego,  Str.367,
Scientifica, 2013.

Zadanie 61.
Technika wentylacji nieinwazyjnej w warunkach domowych polega
na stosowaniu:

A . „sesji”  wentylacji  mechanicznej,  przedzielonych
okresami wentylacji własnej chorego,

B . wentylacji  mechanicznej  z  naprzemiennym  podawaniem
tlenu przez dren do nosa,

C . wentylacji własnej chorego i jednoczesnym wspomaganiem
tlenem z koncentratora,

D . „sesji”  tlenowej  z  koncentratora  30  min.  z  przerwami  2
godz.

Literatura:Szkulmowski  Z.,  Nieinwazyjna  wentylacja  mechaniczna  w
domu, w: Polska Medycyna Paliatywna, 2004, str. 40.



Zadanie 62.
Zaprogramowaną  objętość  oddechową  bez  względu  na  ciśnienie
panujące w drogach oddechowych dostarcza:

A.  wentylacja wspomagana oddechem,
B.  wentylacja ciśnieniowo-zmienna,
C.  wentylacja objętościowo-zmienna,
D.  synchronizowana wentylacja okresowo wymuszona.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.198, PZWL.2008

Zadanie 63.
Stan świadomości to:

A . interaktywne  przeżywanie  doznań,  świadomych  działań  i
przeżyć psychicznych,

B . zdolność  odbierania  i  przekazywania  bodźców  przez
komórki nerwowe,

C . zdolność  przetwarzania  informacji  zewnętrznych  i
wewnętrznych,

D . interaktywne pobudzenie na określony bodziec zewnętrzny
lub wewnętrzny.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.213, PZWL.2008

Zadanie 64.
W wentylacji wspomaganej czas jednej sesji powinien wynosić:

A .  maksymalnie 30 min.,
B.  od 15 do 40 min.,
C.  nie dłużej niż 60 min.,
D.  minimum 60–90 min.

Literatura: Szkulmowski Z., Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu, w:
Polska Medycyna Paliatywna, 2004, str. 40.

Zadanie 65.
W niewydolnościach oddechowych typu restrykcyjnego wskazaniem
do wentylacji jest:

A . hipowentylacja wyłącznie nocna przebiegająca z objawami
klinicznymi,

B.  hiperwentylacja nocna bez objawów klinicznych,
C.  hipowentylacja dzienna z sinicą,
D.  hiperwentylacja dzienna z objawami duszności.

Literatura: Szkulmowski Z., Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu, w:
Polska Medycyna Paliatywna, 2004, str. 41.



Zadanie 66.
Powikłaniem  wentylacji  nieinwazyjnej  ze  strony  układu
oddechowego może być barotrauma. Sposobem zapobiegania jest:

A .  odstąpienie od terapii wentylacją nieinwazyjną,
B.  włączenie regularnych pomiarów spirometrią,
C . badanie  wysycenia  hemoglobiny  tlenem  we  krwi

włośniczkowej SpO2 co 3 dni,
D.  staranne monitorowanie oddychania i obserwacja chorego.

Literatura: Szkulmowski Z., Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu, w:
Polska Medycyna Paliatywna, 2004, str. 42.

Zadanie 67.
D o  standardowych  metod  wentylacji  mechanicznej  ciśnieniem
dodatnim należy wentylacja:

A.  wspomagana,
B.  kontrolowana,
C.  wspomagana i kontrolowana,
D.  naprzemienna.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.198, PZWL.2008

Zadanie 68.
U pacjentów wentylowanych mechanicznie w początkowym okresie
żywienia dojelitowego niebezpieczeństwo stanowi:

A.  zmniejszona świadomość,
B.  „ukryta mikroaspiracja” treści żołądkowej,
C.  ułożenie na wznak,
D.  niewydolność dolnego zwieracza przełyku.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego,  Str.366,
Scientifica, 2013.

Zadanie 69.
Niewydolność oddechowa w stwardnieniu bocznym zanikowym (SBZ)
wynika z:

A . uszkodzenia ruchowych ośrodków OUN i odnerwienia mięśni
oddechowych,

B.  zaniku ruchowo-czuciowym mięśni przepony,
C.  zaburzeń głównie pnia mózgu i uszkodzenia mięśni,
D . uszkodzenia  czuciowych  ośrodków  pnia  mózgu  i  mięśni

międzyżebrowych.
Literatura:  D.  Adamek,  B.  Tomik.,  stwardnienie  boczne  zanikowe.  Str.64.
Kraków. 2005



Zadanie 70.
Choroba poresuscytacyjna to:

A . zespół zaburzeń ogólnoustrojowych, powstałych po nagłym
zatrzymaniu krążenia (NZK),

B . spadek  temperatury  ciała  (hipotermia)  w  wyniku  ostrych
zaburzeń metabolicznych,

C . niedokrwienie mózgu na skutek zatrzymania obwodowego
krążenia krwi,

D . stan  przetrwałych  zmian  w  organizmie  na  skutek
uszkodzenia OUN.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.277, PZWL.2008

Zadanie 71.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  zgłębnika  przy  żywieniu
dojelitowym jest:

A .  zagięcie i załamanie zgłębnika,
B . wytrącanie  s ię  osadu  i  niewłaściwe  przepłukiwanie

zgłębnika,
C.  podawanie „lepkich” diet,
D.  podawanie leków przez zgłębnik.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego.  Str.368,
Scientifica, 2013.

Zadanie 72.
Osmolarność  składników  odżywczych  zbliżoną  do  fizjologicznych
mają diety:

A.  oligomeryczne,
B.  polimeryczne,
C.  monomeryczne,
D.  elementarne.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego.  Str.  353,
Scientifica, 2013.

Zadanie 73.
Żywienie dojelitowe może być prowadzone:

A.  tylko przez PEG,
B.  tylko przez zgłębnik nosowo-żołądkowy,
C.  tylko przez jejunostomię,
D.  drogą doustną, przez zgłębnik albo przetokę odżywczą.

Literatura:  Polskie  Towarzystwo  Żywienia  Pozajelitowego,  Dojelitowego  i
Metabolizmu,  Standardy  żywienia  dojelitowego  i  pozajelitowego.  Str.10,
Scientifica, 2014.



Zadanie 74.
Kontrola  zalegania  treści  żołądkowej  i  położenia  zgłębnika  ma
na celu:

A.  ocenę prawidłowości wchłaniania i wydalania,
B.  określenia ilości podanej diety,
C.  zapobieganie zachłyśnięciu i zapaleniu płuc,
D.  zapobieganie podrażnianiu ściany żołądka treścią.

Literatura:  Polskie  Towarzystwo  Żywienia  Pozajelitowego,  Dojelitowego  i
Metabolizmu,  Standardy  żywienia  dojelitowego  i  pozajelitowego.Str.99,
Scientifica, 2014

Zadanie 75.
Ocena przesiewowa stanu odżywienia osób dorosłych obejmuje:

A . utratę masy ciała, zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów,
przebieg choroby,

B . zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów, ciężkość choroby,
spadek masy ciała,

C . utratę masy ciała, zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów,
wskaźnik BMI, ciężkość choroby,

D . ocenę  BMI,  zaniki  mięśniowe,  zaburzenia  wchłaniania,
rodzaj stosowanej diety.

Literatura:  Polskie  Towarzystwo  Żywienia  Pozajelitowego,  Dojelitowego  i
Metabolizmu,  Standardy  żywienia  dojelitowego  i  pozajelitowego.  Str.18,
Scientifica, 2014

Zadanie 76.
Najpoważniejszym powikłaniem żywienia pozajelitowego związanego
z obecnością centralnego cewnika żylnego (CVC) jest:

A .  zakażenie miejsca wkłucia,
B.  kolonizacja cewnika,
C.  zakażenie krwi związane z cewnikiem,
D.  niespecyficzne zanieczyszczenie mieszaniny.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego,  s.388,  Scientifica,
2013.

Zadanie 77.
Jednostki,  które  wchodzą  w  zakres  całościowych  zaburzeń
zachowania to:

A . zaburzenia  autystyczne,  dziecięce  zaburzenia
dezintegracyjne,

B.  zespół Retta, zespół Downa,
C.  wodogłowie, zespół Giles de la Tourette,
D . zespół  nadpobudliwości  psychoruchowej,  zespół

Aspergera.
Literatura:  Mroczek  B,  Karakiewicz  B.  (red.):  Dziecko  przewlekle  chore  i
niepełnosprawne  w  praktyce  pielęgniarki  rodzinnej.  Pomorska  Akademia
Medyczna, Szczecin 2007, str.7-8.



Zadanie 78.
Najmniej  istotnym  czynnikiem  przedurodzeniowym  (prenatalnym)
ryzyka upośledzenia umysłowego jest:

A .  niedożywienie matki,
B.  stres przeżywany przez matkę,
C.  zaburzenia struktury genów i chromosomów,
D.  infekcje wirusowe i bakteryjne oraz pasożyty.

Literatura:  Kirenko  J,  Parchomiuk  M.  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z
upośledzeniem umysłowym. Wyd. Akademickie WSSP , Lublin 2006, str. 21-22.

Zadanie 79.
Niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim określana jest na
podstawie ilorazu inteligencji:

A .  79-65 IQ Wechslera,
B.  79-55 IQ Wechslera,
C.  69-55 IQ Wechslera,
D.  54-35 IQ Wechslera.

Literatura:  Kirenko  J,  Parchomiuk  M.  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z
upośledzeniem umysłowym. Wyd. Akademickie WSSP , Lublin 2006, str. 18.

Zadanie 80.
Gdy  u  pacjenta  rozciąganie  o  pewnej  dynamice  przykurczonych
mięśni powoduje jeszcze większe ich napięcie mówimy o zjawisku:

A.  hipertonusu z objawami scyzorykowymi,
B.  wadliwych reakcjach posturalnych,
C.  hipotonii,
D.  ruchów świadomych.

Literatura:  Levitt  Sophie:  Rehabilitacja  w  porażeniu  mózgowym  i
zaburzeniach ruchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, strona 30

Zadanie 81.
Niedowład dotyczący wszystkich kończyn określamy mianem:

A.  hemiplegia,
B.  tetraplegia,
C.  diplegia,
D.  aboplegia.

Literatura:  Levitt  Sophie:  Rehabilitacja  w  porażeniu  mózgowym  i
zaburzeniach ruchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, strona 29

Zadanie 82.
Atetoza to:

A . bezcelowe,  często  dziwaczne  ruchy  mimowolne,
niepodlegające kontroli,

B .  sztywność głowy, tułowia, obręczy barkowej,
C.  labilność emocjonalna towarzysząca porażeniu mózgowemu,
D.  zaburzenia artykulacji i problemy oddechowe.



Literatura:  Levitt  S.  Rehabilitacja  w  porażeniu  mózgowym  i  zaburzeniach
ruchu. PZWL, Warszawa 2007, str. 27.

Zadanie 83.
Czynnik,  który  w  największym stopniu  zagraża  kształtowaniu  się
poczucia  własnej  wartości  u  dziecka  z  niepełnosprawnością
intelektualną to:

A . brak  lub  niewielka  l iczba  doświadczeń  związanych  z
odnoszeniem sukcesów,

B.  ograniczenia w porozumiewaniu się,
C . nadwrażliwość ośrodków mózgu, szczególnie przyjmujących

bodźce wzrokowe i słuchowe,
D.  stereotypy, tendencje do segregacji.

Literatura:  Kubiak  H.,  Jakoniuk-Diallo  A.  Człowiek  niepełnosprawny  w
otoczeniu społecznym. Wyd. Difin, Warszawa 2011, str.154

Zadanie 84.
Niedobory  jakiej  witaminy  należy  uzupełniać  w  pierwszej
kolejności u osób przewlekle pijących alkohol?

A.  Wit. A,
B.  Wit. B1,
C.  Wit. C,
D.  Wit. D.

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 90

Zadanie 85.
W  chorobie  afektywnej  dwubiegunowej  typu  I I  obok  epizodów
depresji występują:

A.  stany maniakalne,
B.  stany hipomaniakalne,
C.  objawy depresji i subdepresji,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 173



Zadanie 86.
Podczas  interwencji  terapeutycznych  ukierunkowanych  na
niwelowanie urojeń depresyjnych niepożądanym działaniem jest:

A . wykazywanie  niezgodności  werbalnej  i  niewerbalnej  oraz
negowanie urojeń,

B . akceptowanie  przez  pacjenta  symptomów,  których  nie
można zredukować,

C.  odwracanie uwagi pacjenta od przeżyć urojeniowych,
D . przekazywanie  jasnych  prostych  komunikatów  o

rzeczywistości.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Czelej, Lublin 2007, str. 115.

Zadanie 87.
Jedną  z  podstawowych  zasad  kontaktu  z  pacjentem  agresywnym
jest:

A . zachowanie  anonimowości  (ochrona  osoby
interweniującej/pomagającej),

B . jednoznaczne zakomunikowanie, że zachowania agresywne
są nieakceptowane, w sposób pozbawiony ocen i emocji,

C . zbliżenie  s ię  na  odległość  co  najmniej  2  metrów,  celem
nawiązania relacji,

D . wyrażanie  własnych  emocji  i  sądów  w  odniesieniu  do
prezentowanych zachowań celem nawiązania relacji.

Literatura:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 530.

Zadanie 88.
Oddziaływaniem psychologicznym w przypadku wystąpienia napadu
paniki jest:

A .  wytłumaczenie pacjentowi mechanizmu powstawania paniki,
B.  nakazanie pacjentowi wykonywania ćwiczeń ruchowych,
C . przedyskutowanie  z  pacjentem  zasadności  postrzeganych

przez niego zagrożeń,
D.  sugerowanie zwolnienia i uregulowania oddechu.

Literatura:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 536.

Zadanie 89.
Do objawów Złośliwego Zespołu Neuroleptycznego NIE zaliczamy:

A.  zaburzeń świadomości,
B.  wzrostu napięcia mięśniowego,
C.  spadku temperatury ciała,
D.  wzrostu aktywności fosfatazy kreatyninowej (CPK).

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 473



Zadanie 90.
Do typowych objawów przedawkowania opiatów należy:

A.  zatrzymanie oddechu przy wyczuwalnym tętnie,
B.  szerokie źrenice,
C.  tachypnoe,
D.  tachykardia.

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 98-99

Zadanie 91.
Najczęściej występującym typem schizofrenii jest:

A .  schizofrenia paranoidalna,
B.  schizofrenia katatoniczna,
C.  schizofrenia prosta,
D.  schizofrenia hebefreniczna.

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 132

Zadanie 92.
Zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia
lub izolacji NIE może trwać dłużej niż:

A .  4 godziny,
B.  6 godzin,
C.  12 godzin,
D.  24 godziny.

Literatura:  Literatura:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla
studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 645. Dziennik ustaw 1995 nr
103 poz. 514, str. 2465.

Zadanie 93.
Całkowity  brak  komunikacji  werbalnej  ze  strony  pacjenta
określamy jako:

A.  alogia,
B.  mutyzm,
C.  stridor,
D.  stupor.

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 26



Zadanie 94.
Przy  uwzględnieniu  kryterium  wskaźnika  masy  ciała  (BMI-  body
mass  index)  jadłowstręt  psychiczny  rozpoznamy u  osoby  dorosłej
przy wartościach BMI poniżej:

A .  17,5;
B.  18,75;
C.  20;
D.  22,25.

Literatura:  Marek  Jarema.  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny.
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2011,
strona 364

Zadanie 95.
Do objawów zatrucia benzodiazepinami NIE należy:

A.  senność prowadząca do śpiączki,
B.  bolesność kości i stawów,
C.  zamazana mowa, spadek ciśnienia tętniczego,
D.  zwiotczenie mięśni.

Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.91

Zadanie 96.
Obniżenie  nastroju,  spowolnienie  toku  myślenia  i  spowolnienie
ruchowe to cechy zespołu:

A.  depresyjnego,
B.  maniakalnego,
C.  paranoicznego,
D.  psychoorganicznego.

Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.28

Zadanie 97.
Pielęgniarka  uczestnicząca  w  procesie  farmakoterapii  pacjentów
przyjmujących leki psychotropowe powinna pamiętać:

A . o  podawaniu  leków  psychotropowych  we  wstrzyknięciach
płytko domięśniowo,

B . ż e  leki  psychotropowe  nie  wykazują  światłoczułości  i
nie trzeba dbać o ich przechowywanie,

C . ż e  leków  psychotropowych  pacjent  nie  może  rozgryzać,
gdyż uszkadzają szkliwo zęba,

D . ż e  leki  psychotropowe  nie  wpływają  na  ortostatyczne
spadki  ciśnienia  u  pacjentów  przy  zmianie  pozycji
ciała.

Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.135



Zadanie 98.
Otamowanie myślenia to:

A . chwilowa,  zwykle  nieoczekiwana  pauza  w  biegu  myśli  i
wypowiedzi.  Może  być  przedstawiona  jako  uczucie  nagłej
pustki,

B . subiektywne poczucie uciążliwego nadmiaru spontanicznie
pojawiających się, kolejnych wątków i tematów myślenia,

C . różnego  stopnia  ograniczenie  szybkości  myślenia  i
wypowiedzenia  się.  Przejawia  się  wydłużeniem  czasu
niezbędnego do sformułowania i przekazania wypowiedzi,

D.  żadne z powyższych.
Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.17

Zadanie 99.
Skala  Barthel  kwalifikuje  pacjenta  do  opieki  pielęgniarskiej
długoterminowej w zakresie:

A .  niezdolności do podejmowania samodzielnych decyzji,
B .  ryzyka zaburzonej koordynacji ruchowej,
C.  ryzyka powstania odleżyn,
D.  samoobsługi i samopielęgnacji.

Literatura:  Cytowicz  –  Karpiłowska  W.:  Kazimierska  B.:  Cytowicz  A.:
Postępowanie usprawniające w geriatrii,2012.

Zadanie 100.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  istotnym
problemem pielęgnacyjnym jest:

A .  edukacja chorego w zakresie profilaktyki choroby,
B . ograniczenie  samodzielności  w  zakresie  poruszania  się

chorego,
C.  niestabilna temperatura ciała, nagłe gorączki,
D.  mieszana postać schorzenia.

Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska,  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, s.138. PZWL. 2013

Zadanie 101.
N a  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  grudnia
2013  r .  w  sprawie  wykazu  wyrobów  medycznych  wydawanych  na
zlecenie  (Dz.  U.  z  dnia  17  grudnia  2013  r. )  l imit
dofinansowania  ze  środków  publicznych  dla  cewników
jednorazowych urologicznych wynosi:

A .  30%,
B.  100%,
C.  50%,
D.  70 %.

Literatura:  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  grudnia  2013  r.  w
sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17



grudnia 2013 r.)

Zadanie 102.
W  opiece  pielęgniarskiej  długoterminowej  stosowana  jest  skala
Norton do oceny:

A.  ryzyka powstania odleżyn,
B.  stanu odżywienia skóry,
C.  stopnia komunikacji interpersonalnej,
D.  stanu świadomości pacjenta.

Literatura: Pyszora A.. Fizjoterapia w opiece paliatywnej PZWL, 2013

Zadanie 103.
Ćwiczenia izometryczne to rodzaj ćwiczeń:

A.  siłowych,
B.  rozciągających,
C.  anaerobowych,
D.  aerobowych.

Literatura:  Rutkowska  E.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002.

Zadanie 104.
U chorych z niecałkowitym porażeniem ruchowym lub postępującą
poprawą neurologiczną należy włączyć ćwiczenia:

A.  samowspomagane,
B.  czynne,
C.  redresyjne,
D.  izometryczne.

Literatura: J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, s.467, PZWL. 2007

Zadanie 105.
W  Polsce  organami  do  spraw  orzekania  o  stopniu
niepełnosprawności są:

A . ZUS  oraz  zespoły  do  spraw  orzekania  o
niepełnosprawności,

B.  NFZ,
C . PCPR  oraz  zespoły  do  spraw  orzekania  o

niepełnosprawności,
D.  PFRON.

Literatura:  Strugała  M.:  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL. 2013



Zadanie 106.
Lokomocja  pacjenta  z  porażeniem  mózgowym  jest
najbezpieczniejsza:

A.  w wózku inwalidzkim,
B.  w wózku inwalidzkim stabilizującym plecy i głowę,
C.  przy pomocy chodzika,
D.  przy pomocy czwórnoga.

Literatura:  Strugała  M.:  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL. 2013.

Zadanie 107.
Charakterystyczne  zniekształcenia  w  stawach  w  Reumatoidalnym
Zapaleniu Stawów to:

A.  utrwalone skostnienia okołostawowe,
B.  trwała rotacja w obrębie bioder,
C.  tzw. „łabędzie szyjki” w obrębie dłoni,
D.  przeprosty w stawach kolanowych.

Literatura:  K.  Wieczorkowska  –  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, str. 224, PZWL, 2008.

Zadanie 108.
Sztywność  mięśniowa  typu  „rury  ołowianej”  lub  „koła  zębatego”
jest charakterystyczna dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  choroby Parkinsona,
C.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
D.  polmialgii.

Literatura:  K.Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str.180. PZWL 2010

Zadanie 109.
W pielęgnacji chorego do zmiany pozycji w poziomie służą:

A.  nosze typu hamakowego,
B.  podnośniki hydrauliczne,
C.  łatwoźlizgi,
D.  krzesła jezdne.

Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska,  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, s.96. PZWL. 2013

Zadanie 110.
U pacjenta ze zmianami skórnymi na kikucie należy:

A.  ograniczyć lub odstawić używanie protezy,
B.  zaprzestać codziennego mycia kikuta mydłem,
C.  nie bandażować kikuta, leczyć „na sucho”,
D.  zamiast talku używać oliwy.

Literatura: J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, s.443, PZWL. 2007



Zadanie 111.
Za zaparcie uważa się oddawanie stolca rzadziej niż:

A .  3 razy w tygodniu w ciągu ostatnich 2 tygodni.
B.  2 razy w tygodniu w ciągu ostatnich 4 tygodni.
C.  3 razy w tygodniu w ciągu ostatnich 4 tygodni.
D.  1 raz w tygodniu w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 85

Zadanie 112.
Z e  stosowaniem  jakich  leków  wiąże  się  działanie  niepożądane  w
postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

A.  opioidów,
B.  inhibitorów Konwertazy Angiotensyny-ACE,
C.  NLPZ,
D.  antagonistów wit. K.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 72

Zadanie 113.
N a drugim stopniu "drabiny analgetycznej" stosowanej w leczeniu
przeciwbólowym znajdują się:

A .  słabe opioidy,
B.  silne opioidy,
C.  leki nieopioidowe,
D.  neuroleptyki.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 34

Zadanie 114.
W  przypadku  pacjenta  z  przewlekłym  schorzeniem  wątroby,
działanie  toksyczne  Paracetamolu  może  ujawnić  się  już  po
przyjęciu dawki:

A .  4 g,
B.  7 g,
C.  8 g,
D.  10 g.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 40



Zadanie 115.
Chorobie  nowotworowej  może  towarzyszyć  astenia,  którą  należy
definiować jako:

A . wyniszczenie  nowotworowe  rozpoznane  na  podstawie
stwierdzenia  10%  utraty  masy  ciała  w  okresie  3
miesięcy,

B . tzw.  wyczerpanie,  zmęczenie  związane  z  postępującą
chorobą,  obejmujące  także  np.  zaburzenia  pamięci,
zaburzenia ortostatyczne,

C . stres psychiczny związany z  pogarszającym się  wyglądem
zewnętrznym  odbieranym  jako  symptom  śmiertelnej
choroby,

D . subiektywne  odczucie  wydolności  fizycznej,  w  niewielkim
stopniu wpływające na faktyczną wydolność organizmu.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2004, str. 115.

Zadanie 116.
5-stopniowa klasyfikacja zmian odleżynowych to skala:

A.  Bowmana,
B.  Apache,
C.  Ranson'a,
D.  Torrance'a.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 150

Zadanie 117.
W  sytuacji  złych  rokowań  udzielając  informacji  pacjentowi
należy:

A . szczegółowo  poinformować  pacjenta,  żeby  rozumiał
przyczynę swojego stanu,

B . kierować  się  zdaniem  członków  rodziny  co  do  zakresu
informacji jakie powinny być udzielone pacjentowi,

C . przekazać  złe  wiadomości  jak  najpóźniej,  aby  nie
pozbawiać nadziei,

D . zachować równowagę pomiędzy szczegółowym a minimalnym
informowaniem pacjentów o ich chorobie.

Literatura:  Watson  M,  Lucas  C,  Hoy  A,  Back  I.  (red.):  Opieka  paliatywna.
Elsevier, Wrocław 2007, str. 19.



Zadanie 118.
Podstawowe zasady etyki medycznej to:

A . poszanowanie autonomii, nakaz leczenia, zasada równości
i sprawiedliwości,

B . poszanowanie  autonomii,  zasada  sprawiedliwości,  zakaz
szkodzenia, nakaz czynienia dobra,

C . poszanowanie  autonomii,  zakaz  szkodzenia,  nakaz
leczenia, pomoc w adaptacji do choroby,

D . prawo  do  decydowania  o  sobie,  zasada  sprawiedliwości,
zasada równości, nakaz czynienia dobra.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005, str. 216.

Zadanie 119.
Kacheksja to:

A . postępująca  utrata  wagi  ciała  i  zmiany  w  wyglądzie
zewnętrznym spowodowane zanikiem tkanki tłuszczowej i
mięśni,

B . utrata  si ł ,  osłabienie,  uczucie  znużenia,  zmniejszenie
aktywności,

C . niechęć  do  przyjmowania  pokarmów  i  szybkie  uczucie
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,

D.  obniżona tolerancja leczenia przeciwnowotworowego.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 116

Zadanie 120.
Jako  biegunkę  przewlekłą  określamy  biegunkę  trwającą  dłużej
niż:

A .  tydzień,
B.  dwa tygodnie,
C.  trzy tygodnie,
D.  cztery tygodnie.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Podstawy  opieki  paliatywnej.  ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2007, Strona 101



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 25N1918
Zadanie 1.
Podstawowe  wymogi,  istotne  dla  zapewnienia  opieki  paliatywnej
zgodnie  z  zaleceniami  EAPC  (Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Paliatywnej) to:

A .  „planowanie naprzód”,
B.  ciągłość i dostępność opieki,
C.  preferowane miejsce opieki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Raport  standardów  i  norm  dla  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
EAPC, część 2, pkt.7

Zadanie 2.
Badaniem klinicznym z zakresu pielęgniarstwa określamy:

A . usystematyzowany proces badawczy mający na celu rozwój
wiedzy  z  zakresu  ważnych  elementów  zawodu
pielęgniarskiego,

B . proces badawczy nastawiony na zdobywanie i poszerzanie
wiedzy  użytecznej  w  praktyce  pielęgniarskiej  jak
również  na  polepszenie  poziomu  zdrowia  społeczeństwa
oraz jakości życia pacjentów i ich rodzin,

C.  badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta,
D.  badanie dokumentacji medycznej pacjenta.

Literatura:  Stodolak  A.,  Skrypt  dla  studentów  II  stopnia  kierunku
pielęgniarstwo,  Copyright  by  Wyższa  Szkoła  Medyczna  w  Legnicy,  Legnica,
2011, s. 7.

Zadanie 3.
Która  forma  opieki  paliatywnej  NIE  jest  kontraktowana  i
finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

A.  poradnia medycyny paliatywnej,
B.  stacjonarny oddział medycyny paliatywnej,
C.  hospicjum stacjonarne,
D.  dzienny oddział opieki paliatywnej.

Literatura:  Zarządzenie  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  sprawie
określenia  warunków  zawierania  i  realizacji  umów  w  rodzaju  opieka
paliatywna i hospicyjna.



Zadanie 4.
Zmiana  jednego  opioidu  na  inny  tzw.  "rotacja  opioidów"
podejmowana u  pacjentów leczonych z  powodu bólu  przewlekłego
dotyczy:

A . sytuacji,  gdy  pod  wpływem  dotychczasowego  leczenia
rozwinęła się tolerancja lub hiperalgezja,

B.  wszystkich chorych leczonych opioidami,
C.  chorych z zadawalającą kontrolą bólu,
D . sytuacji  związanej  z  lękiem  w  stosowaniu  opioidów  u

chorych.
Literatura: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór
– kompendium leczenia bólu, wyd. 1. Wyd. Medical Education, Warszawa 2013,
str. 197-198

Zadanie 5.
Składowa poznawcza doświadczenia bólowego:

A.  mówi w jaki sposób pacjent odczuwa ból,
B . odpowiada  miejscu  jakie  pacjent  przypisuje  bólowi  w

swoim życiu,
C.  odpowiada sposobom wyrażania przez pacjenta bólu,
D.  jest wyrażana poprzez zachowania bólowe.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarska  opieka  paliatywna,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49

Zadanie 6.
Ból  przebijający  u  chorego  leczonego  z  powodu  bólu
przewlekłego:

A . charakteryzuje  s ię  nagłym  występowaniem  objawów
bólowych  o  podłożu  neuropatycznym  pod  koniec
zakładanego czasu działania analgetyku,

B . pojawia  się  wraz  z  ustępowaniem  działania
przeciwbólowego  leku  i  wynika  z  niewłaściwego  leczenia
bólu podstawowego,

C . wymaga  takiego  samego  podejścia  jak  ból  podstawowy  i
podawania leków analgetycznych w regularnych odstępach
czasowych,

D . wymaga  zastosowania  preparatów  o  łatwym  sposobie
użycia, szybkim początku i krótkim czasie działania.

Literatura: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór
– kompendium leczenia bólu, wyd. 1. Wyd. Medical Education, Warszawa 2013,
str. 435-438



Zadanie 7.
Ból receptorowy to ból powstający wskutek:

A . podrażnienia  lub  uszkodzenia  obwodowego  układu
nerwowego,

B . podrażnienia lub uszkodzenia receptorów bólowych, które
są zakończeniami włókien A delta i C,

C . podrażnienia  lub  uszkodzenia  ośrodkowego  układu
nerwowego,

D.  podrażnienia włókien dośrodkowych.
Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49

Zadanie 8.
TENS jest:

A .  przezskórną elektryczną stymulacją nerwu,
B.  skalą badającą natężenie dolegliwości bólowych,
C.  jedną ze skal badających jakość życia,
D.  objawem patologicznym w zakresie jamy brzusznej.

Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 210

Zadanie 9.
Przyczyną wodobrzusza pojawiającego się w chorobie nowotworowej
są przede wszystkim pierwotne guzy:

A.  opłucnej, pierwotne guzy gruczołu krokowego,
B.  jelita cienkiego, pierwotne guzy nerek,
C.  szczytu płuca, pierwotne guzy cewki moczowej,
D.  jajnika, pierwotne guzy żołądka i jelita grubego.

Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 272

Zadanie 10.
U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

A . działania  niepożądane  dotyczą  wyłącznie  miejscowego
popromiennego zapalenia skóry,

B.  nie należy moczyć skóry po napromienianiu,
C.  w świądzie należy miejscowo stosować ciepło,
D . stosuje  s ię  steroidy  i  preparaty  zawierające  jony

srebra.
Literatura: Wiśniewski M., Graczyk M., Szpinda M., Brzozowska-Mańkowska S.:
Popromienne zapalenie skóry – zasady postępowania. „Medycyna Paliatywna w
Praktyce”, 2013, 7(2): str 42–44



Zadanie 11.
Celem wspomagania żywieniowego pacjentów onkologicznych jest:

A . zahamowanie  katabolizmu,  wspomaganie  anabolizmu,
zwiększenie  wydolności  fizycznej  oraz  poprawa  jakości
życia,

B . wzrost katabolizmu, zahamowanie anabolizmu, zwiększenie
wydolności fizycznej oraz poprawa jakości życia,

C . zahamowanie  katabolizmu,  zahamowanie  anabolizmu,
zwiększenie  wydolności  fizycznej  oraz  poprawa  jakości
życia,

D . zahamowanie  katabolizmu,  wspomaganie  anabolizmu,
zwiększenie  wydolności  fizycznej  oraz  obniżenie  jakości
życia.

Literatura:  Wójcik  A.,  Pyszora  A.,  Drewnik  I.  Rehabilitacja  i  fizjoterapia
w  opiece  paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo
opieki  paliatywnej,  PZWL,  Warszawa  2017,  s.  367-385;  Jeziorski  A.  (red.)
Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 236

Zadanie 12.
W  opiece  paliatywnej  u  pacjenta  z  kaszlem  suchym  stosuje  s ię
schemat postępowania:

A . leczenie  przyczyny  kaszlu,  leki  łagodzące,  leki
przeciwkaszlowe (+/- leki łagodzące),

B . leczenie  przyczyny  kaszlu,  wspomaganie  wykrztuszania
(fizjoterapia,  nebulizacja),  leki  wykrztuśne,  leki
przeciwkaszlowe,

C . leki  łagodzące,  leki  przeciwkaszlowe  (+/-  leki
łagodzące),  wspomaganie  wykrztuszania  (fizjoterapia,
nebulizacja),

D . wspomaganie  wykrztuszania  (fizjoterapia,  nebulizacja),
leki wykrztuśne, leki przeciwkaszlowe.

Literatura:  Krajnik  M.,  Malec-Milewska  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Wyd.
Medical Education, Warszawa 2015, str. 39



Zadanie 13.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  nieopioidowych  leków
przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

A . zalecane  jest  podawanie  łącznie  dwóch  niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ),

B . NLP  są  zalecane  jako  składowa  tzw.  "multimodalnego"
postępowania  przeciwbólowego  w  terapii  bólów  ostrych  i
przewlekłych,

C . z  powodu "efektu pułapki jonowej" NLPZ mogą uszkadzać
śluzówkę przewodu pokarmowego,

D . połączenie  NLPZ  i  paracetamolu  powoduje  synergiczny
efekt  terapeutyczny,  zarówno  przeciwbólowy  jak  i
przeciwgorączkowy.

Literatura: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór
– kompendium leczenia bólu, wyd. 1. Wyd. Medical Education, Warszawa 2013,
str. 57-61, 66

Zadanie 14.
Biegunka rzekoma (paradoksalna) w opiece paliatywnej występuje
podczas:

A.  zatrucia toksycznego,
B.  marskości wątroby,
C.  zakażenia bakteryjnego,
D.  zaczopowania kałem odbytnicy i/lub okrężnicy.

Literatura:  Wiśniewski  M.,  Piotrowska  W.  Opieka  nad  pacjentem  z
zaburzeniami  ze  strony  układu  oddechowego  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,
Kaptacz A. Pielęgniarska opieka paliatywna, PZWL, Warszawa 2017, s.58-100

Zadanie 15.
Charakterystycznymi  objawami  hiperkalcemii,  która  została
wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

A . zaparcia,  senność,  splątanie,  pragnienie,  wielomocz  i
osłabienie,

B . biegunki,  anuria,  zmniejszone  pragnienie,  mrowienie  w
kończynach dolnych,

C . bradypnoe,  rozszerzenie  źrenic,  uczucie  kołatania
serca, sinica okolicy twarzy,

D . nadciśnienie,  obrzęk  płuc,  sinica  dystalnych  części
ciała, odpluwanie dużej ilości wydzieliny.

Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 766-767



Zadanie 16.
Przy  podawaniu  odżywek  doustnych  u  pacjentów  chorujących  na
choroby nowotworowe należy pamiętać, aby:

A . n ie  podawać  odżywek  doustnych  w  trakcie  leczenia
onkologicznego tylko w terminalnym okresie choroby,

B . wprowadzać  je  wg  zasady  2+1  (2  dni  bardzo  szybko,  1
dzień bardzo powoli),

C . wprowadzać  je  stopniowo,  w  celu  uniknięcia  objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,

D . wprowadzać  je  szybko,  w  celu  uniknięcia  objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego.

Literatura:  Wójcik  A.,  Pyszora  A.,  Drewnik  I.  Rehabilitacja  i  fizjoterapia
w  opiece  paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo
opieki  paliatywnej,  PZWL,  Warszawa  2017,  s.  367-385;  Jeziorski  A.  (red.)
Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 237

Zadanie 17.
U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

A . n ie  ma  zaleceń  do  stosowania  przezskórnej  elektrycznej
symulacji nerwów (TENS),

B . najlepszą drogą podawania leków przeciwwymiotnych jest
droga podskórna,

C . ocena  kliniczna  objawów  nie  wpływa  na  wybór
postępowania,

D . w  przebiegu  czynnościowej,  nieoperacyjnej  niedrożności
jelit nie stosuje się leków prokinetycznych.

Literatura:  Krajnik  M.,  Malec-Milewska  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Wyd.
Medical  Education,  Warszawa  2015,  str.  122,130  Łuczak  J.  (red.):  Opieka
paliatywna  [w:]  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik  chorób  wewnętrznych  2013.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, str. 2506-2075

Zadanie 18.
Celem  leczenia  odleżyn  z  tkanką  suchą  martwiczą  jest  przede
wszystkim:

A.  nawodnienie tkanek i przyspieszenie autolizy,
B.  odprowadzenie nadmiaru wysięku,
C.  pobudzenie tworzenia się naskórka i jego ochrona,
D . pobudzenie  rozwoju  naczyń  włosowatych  oraz  ochrona

ziarniny.
Literatura:  Wiśniewski  M.,  Kaptacz  M.  Opieka  nad  pacjentem ze  zmianami  w
obrębie  skóry  i  tkanki  podskórnej[W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2017, s.159-184



Zadanie 19.
Lekiem  pierwszego  wyboru  w  leczeniu  objawowym  duszności
spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej
fazie choroby jest/są:

A.  benzodiazepiny,
B.  morfina,
C.  leki rozkurczające oskrzela,
D.  glikokortykosteroidy.

Literatura:  Krajnik  M.,  Malec-Milewska  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Wyd.
Medical  Education,  Warszawa  2015,  str.  24-25  Lekiem  pierwszego  wyboru  w
leczeniu  objawowym  duszności  spoczynkowej  umiarkowanej  i  ciężkiej  jest
morfina.  Literatura:  Łuczak  J.  (red.):  Opieka  paliatywna  [w:]  Interna
Szczeklika  –  Podręcznik  chorób  wewnętrznych  2013.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2013, str. 2500-2501

Zadanie 20.
U  pacjentów  w  zaawansowanej  fazie  choroby  nowotworowej  w
leczeniu  objawowym  zaparcia  stolca  wywołanego  opioidami,
postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

A .  leczenie doodbytnicze, opioidy połączone z naloksonem,
B.  doustne podawanie leków osmotycznych,
C . zastosowanie  wlewu  doodbytniczego,  ręczne  wydobycie

stolca,
D.  doustne podawanie leków stymulujących np. senes.

Literatura:  Krajnik  M.,  Malec-Milewska  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Wyd.
Medical Education, Warszawa 2015, str. 67-73

Zadanie 21.
U  pacjenta  w  ostatnim etapie  choroby  nowotworowej,  obserwując
objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

A . wykonywać wszystkie  inwazyjne zabiegi  diagnostyczne,  w
tym pobieranie krwi w celu wykonywania zleconych badań,

B . odstąpić od nawadniania, zmienić drogę podaży leków na
podskórną, utrzymać leczenie p. bólowe,

C . zapobiegać  odwodnieniu,  które  prowadzi  do  zmniejszenia
sekrecji w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym
i  podawać  dożylnie  płyny,  ponieważ  chory  traci  apetyt  i
nie może przyjmować płynów doustnie,

D . podejmować  standardowo  u  wszystkich  chorych  żywienie
pozajelitowe, celem przedłużenia przeżycia chorego.

Literatura:  Łuczak  J.  (red.):  Opieka  paliatywna  [w:]  Interna  Szczeklika  –
Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, str.
2524-2525



Zadanie 22.
Zasada  "start  low  -  go  slow"  wykorzystywana  w  opiece
paliatywnej  szczególnie  u  chorych  wyniszczonych  lub/i  w
starszym wieku oznacza:

A.  zaczynamy od małej dawki leku i stopniowo ją podnosimy,
B . zaczynamy  leczenie  od  największej  dawki  leku  i

stopniowo ją obniżamy,
C . cały  czas  stosujemy  jedną  dawkę  leku  i  w  sytuacjach

wyjątkowych ją podwyższamy,
D.  stosujemy naprzemiennie małe i duże dawki leku.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.)  Podstawy  opieki  paliatywnej,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 14

Zadanie 23.
Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

A . tylko  przed  leczeniem  aby  przygotować  pacjenta  do
następstw leczenia (np. chemioterapii paliatywnej),

B . przed  rozpoczęciem  leczenia,  w  trakcie  oraz  po  leczeniu
(np. po wykonaniu zabiegu operacyjnego),

C . tylko  w  trakcie  intensywnego  leczenia  (np.
radioterapii),

D.  tylko po leczeniu operacyjnym (np. amputacji).
Literatura:  Wójcik  A.,  Pyszora  A.,  Drewnik  I.  Rehabilitacja  i  fizjoterapia
w  opiece  paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2017, s. 367-385

Zadanie 24.
Depresja oddechowa objawia się:

A . naprzemiennym  przyśpieszeniem  oddechów  i  fazami
bezdechów oraz zaczerwienieniem twarzy,

B . obniżeniem  nastroju  trwającym  ponad  2  tygodnie  i
pojawiającymi się napadami paniki oddechowej,

C . tachypnoe,  tachykardią,  owrzodzeniami  w  obrębie
podudzi,

D . bradypnoe,  zaburzeniami  świadomości,  trudnością  z
wybudzeniem i sinicą.

Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 208

Zadanie 25.
Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

A.  nie są stanem bezpośredniego zagrożenia życia,
B.  nie wymagają leczenia farmakologicznego,
C . mogą  prowadzić  do  rozległych  uszkodzeń  OUN  i

neurogennego obrzęku płuc,
D.  są jedynym kryterium rozpoznania przerzutów do OUN.



Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, wyd. 1. Wyd. Termedia, 2015, str. 167,

Zadanie 26.
Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu
pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego,  bradykardia,  zaparcia
stolca,

B . drżenie  i  napięcie  mięśniowe,  pocenie  s ię  i  zawroty
głowy,

C . bóle  brzucha,  zawroty  głowy,  spadek  ciśnienia,
omdlenia, utrata świadomości,

D . bóle  głowy,  zaburzenia  snu,  obniżenie  nastroju,
osłabienie i bradykardia.

Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, Tom I. Wyd. Termedia, 2015, str. 49-50

Zadanie 27.
Objawy zespołu żyły głównej górnej:

A . s ą  silniej  wyrażone,  jeśli  zmiany  nastąpiły  w  dłuższym
czasie i nie doszło do wytworzenia krążenia obocznego,

B . występują  na  skutek  zwężenia  żył  z  jednoczesnym
obniżeniem ciśnienia,

C . charakteryzują  się  zaczerwieniem  i  obrzękiem  twarzy,
szyi, kończyn górnych, dusznością i chrypką,

D . charakteryzują  się  zaczerwieniem,  wysypką,  świądem  i
bólem kończyn górnych.

Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, wyd. 1. Wyd. Termedia, 2015, str. 141-142

Zadanie 28.
Próg bólu obniża:

A.  niewygoda, zamknięcie się w sobie, depresja, nuda,
B.  niewygoda, zmęczenie, uspokojenie,
C.  opuszczenie, zrozumienie, niepokój,
D.  sen, lęk, smutek,

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49



Zadanie 29.
Zasada  podawania  leków  przeciwbólowych  "według  zegara"
wskazuje, że lek należy podawać:

A . z  częstotliwością  dobieraną  indywidualnie  dla  każdego
chorego,

B . posługując  się  wewnętrznym  zegarem  pacjenta  ( "w  razie
bólu"),

C.  naprzemiennie co 2 oraz co 6 godzin,
D.  w stałych, regularnych odstępach czasu.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49

Zadanie 30.
Morfina - jako silny opioid stosowany w leczeniu bólu:

A . zwiększa  częstość  oddechów  i  zmniejsza  napięcie
mięśniówki przewodu pokarmowego,

B . stosowana  jest  parenteralnie,  ponieważ  je j  wchłanianie
w  przewodzie  pokarmowym  jest  zmienne  i  biodostępność
wysoka,

C . jest  antagonistą  receptora  opioidowego  µ  o  si le
działania 100 razy silniejszej od fentanylu,

D . zalecana  jest  do  leczenia  bólu  ostrego  i  przewlekłego  o
umiarkowanym i dużym natężeniu.

Literatura: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór
– kompendium leczenia bólu, wyd. 1. Wyd. Medical Education, Warszawa 2013,
str. 81-83 i 119

Zadanie 31.
Ból ostry trwa:

A.  do 3 tygodni,
B.  powyżej 3 miesięcy,
C.  do 3 miesięcy,
D.  od 1-3 tygodni.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 32.
Leki  przeciwdrgawkowe  to  leki,  które  znajdują  zastosowanie
przede wszystkim w leczeniu bólu:

A.  neuropatycznego,
B.  totalnego,
C.  somatycznego,
D.  trzewnego.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,



Warszawa 2017, s.29-49

Zadanie 33.
Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

A.  błony poliuretanowej,
B.  opatrunków typu hydrofiber (hydrowłókienny),
C.  opatrunków alginianowych,
D.  dekstranomerów.

Literatura:  Łuczak  J.  (red.):  Opieka  paliatywna  [w:]  Interna  Szczeklika  –
Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, str.
2515

Zadanie 34.
Przy  podejrzeniu  obecności  u  pacjenta  w  zawansowanej  fazie
choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się
występowanie objawów:

A . bóle  głowy,  padaczka,  sinica,  przyspieszenie  czynności
serca, nudności i wymioty,

B . apatia,  sztywność  karku,  nudności  i  wymioty,
hiponatremia, kwasica,

C . zaburzenia  świadomości,  gorączka  z  tachykardią,
zaburzenia rytmu, nadmierna potliwość,

D . bóle  głowy,  nudności,  wymioty,  zaburzenia  poznawcze,
drgawki, ogniskowe objawy neurologiczne.

Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, wyd. 1. Wyd. Termedia, 2015, str. 165

Zadanie 35.
NLPZ  to  leki  stosowane  w  leczeniu  bólu  neuropatycznego  z  I
szczebla  drabiny  analgetycznej.  W  czasie  terapii  należy
rozważyć  korzyści  oraz  możliwość  wystąpienia  działań
niepożądanych.  NLPZ  mogą  powodować  następujące  działania
niepożądane:

A . objawy dyspeptyczne, owrzodzenie przewodu pokarmowego,
krwotoki,

B.  suchość w ustach, zaparcia, drętwienie kończyn górnych,
C.  nadmierne pocenie się, poliuria, objaw Babińskiego,
D . zwężenie  źrenic,  obrzęk  tarczy  nerwu  wzrokowego,

bradykardia.
Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 214-215



Zadanie 36.
Najczęstszymi objawami płynu w jamie opłucnej pojawiającego się
w zaawansowanej chorobie nowotworowej są:

A.  duszność, kaszel i ból w klatce piersiowej,
B . rozrywający  ból  w  klatce  piersiowej  promieniujący  do

kończyny górnej i łopatki,
C.  ból w podbrzuszu, biegunki, okresy bezdechu,
D.  krwioplucie, sinica, nieprzyjemny zapach z ust.

Literatura: Flauks J. Opieka nad pacjentami z zaburzeniami ze strony układu
oddechowego  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej, PZWL, Warszawa 2017, s.50-58

Zadanie 37.
Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach
klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków
stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

A . brak  rekomendacji  do  podania  ogólnoustrojowo
antybiotyku  w  zakażeniu  przewlekłej  rany  skórnej  z
objawami ogólnego zakażenia,

B . miejscowe  stosowanie  środków  antyseptycznych  należy
zakończyć,  gdy  po  oczyszczeniu  rany  w  ciągu  2  tygodni
nie  są  stwierdzone  cechy  gojenia  rany  lub  gdy  po  je j
oczyszczeniu stwierdzono krytyczną kolonizację,

C . zaleca  się  stosowanie  miejscowo  na  ranę  chloraminy,
chlorheksydyny, nadtlenku wodoru,

D . nie  jest  zalecane  stosowanie  antybiotyków  miejscowo,  z
wyjątkiem  metronidazolu  na  zakażenie  rany  o  etiologii
beztlenowcowej.

Literatura:  Hryniewicz  W.,  Kulig  J.  i  wsp.:  Stosowanie  antybiotyków  w
wybranych  zakażeniach  skóry  i  tkanek  miękkich.  Rekomendacje  Konsultanta
Krajowego  w  dziedzinie  mikrobiologii  lekarskiej  i  w  dziedzinie  chirurgii.
Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2012, str. 18-20

Zadanie 38.
W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

A . odstawić  farmakologiczne  i  niefarmakologiczne  metody
leczenia bólu,

B.  nawadniać i.v. pacjenta,
C . traktować  leczenie  bólu  jako  składową  całościowej

opieki sprawowanej nad chorym,
D . standardowo  włączyć  podawanie  w  kontrolowany  sposób

leków sedatywnych.
Literatura:  Łuczak  J.  (red.):  Opieka  paliatywna  [w:]  Interna  Szczeklika  –
Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, str.
2524-2525



Zadanie 39.
W  skład  kinezyterapii  wykorzystywanej  w  opiece  paliatywnej
wchodzą:

A.  muzykoterapia i terapia zajęciowa,
B.  ćwiczenia ogólnousprawniające i samoobsługowe,
C.  przezskórna stymulacja nerwów, kompresja pneumatyczna,
D . dobór  i  dopasowanie  protez  lub  ortez  oraz  pomocy

lokomocyjnych.
Literatura:  Wójcik  A.,  Pyszora  A.,  Drewnik  I.  Rehabilitacja  i  fizjoterapia
w  opiece  paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo
opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2017, s. 367-385

Zadanie 40.
Ból:

A.  jest tylko reakcją biologiczną na bodziec psychiczny,
B.  nie ma nic wspólnego z doświadczaniem emocjonalnym,
C . jest nieprzyjemnym odczuciem i przeżyciem emocjonalnym

związanym z uszkodzeniem tkanek,
D.  jest tylko reakcją psychiczną na działający bodziec.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 41.
Porażenie  ośrodka  oddechowego  w  przebiegu  depresji  oddechowej
objawia się:

A .  tachypnoe i bradypnoe oraz spadkiem saturacji 02,
B.  tachypnoe i wzrostem Sp02,
C.  bradypnoe i spadkiem Sp02,
D.  tachypnoe i spadkiem Sp02.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarska  opieka  paliatywna,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49

Zadanie 42.
Pierwszym  i  najczęstszym  objawem  klinicznym  rozsiewu
nowotworowego do kości jest:

A .  obrzęk,
B.  ból ,
C.  podwyższona temperatura ciała,
D.  wyczuwalne guzki podskórne.

Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, tom I. Wyd. Termedia, 2015, str. 172



Zadanie 43.
Leki przeciwbólowe podawane drogą transdermalną:

A . s ą  lekami  z  I I  drugiego  szczebla  drabiny  analgetycznej
i działają ok 48-72 h,

B . s ą  lekami  z  I I I  szczebla  drabiny  analgetycznej  i
działają ok. 48-96 h,

C.  przed ich stosowaniem należy owłosioną skórę ogolić,
D . można je stosować na blizny i zmiany barwnikowe ale nie

można na rany.
Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 44.
Pacjent przyjmuje leki  p/bólowe drogą transedermalną i  odczuwa
ból przebijający. W takiej sytuacji powinien:

A . otrzymać  lek  szybko  działający  z  tego  samego  szczebla
drabiny analgetycznej,

B.  przyjąć lek p/bólowy długo działający,
C . przyjąć  lek  p/bólowy  z  I I  szczebla  drabiny

analgetycznej,
D.  mieć podany kolejny lek drogą transdermalną.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarska  opieka  paliatywna,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49

Zadanie 45.
Kserostomia to:

A.  nadmierne złuszczanie naskórka,
B.  rodzaj stomii układu moczowego,
C.  zmiany patologiczne w obrębie chrząstki stawowej,
D.  subiektywne odczucie suchości jamy ustnej.

Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 243

Zadanie 46.
Leczenie  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego  w  opiece
paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

A . leków  z  drugiego  szczebla  drabiny  analgetycznej  oraz
NLPZ,

B . dużych  dawek  lewoskrętnej  dopaminy  oraz  nawadnianiu
pacjenta,

C . leków  steroidowych,  moczopędnych  i  osmotycznie
czynnych,

D.  dużych dawek leków opioidowych (silnych opioidów).
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.)  Podstawy  opieki  paliatywnej,



Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 243

Zadanie 47.
Pielęgniarka  po  ukończeniu  szkolenia  specjalizacyjnego  w
dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

A . stwierdzić  zgon  pacjenta,  odnotowując  informacje  o
dacie, godzinie, miejscu zgonu i jego przyczynach,

B . doraźne  modyfikować  dawki  i  drogi  podawania  leków
analgetycznych  w  zależności  od  stanu  pacjenta  oraz
natężenia bólu,

C . wykonać  dojście  doszpikowe,  przy  użyciu  gotowego
zestawu, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

D . wykonać  intubację  dotchawiczą  w  stanach  nagłego
zagrożenia zdrowotnego.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  lutego  2017r.  w
sprawie  rodzaju  i  zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Zadanie 48.
P o zgonie  pacjenta w warunkach stacjonarnej  opieki  paliatywnej,
pielęgniarka:

A . stwierdza  zgon  i  wystawia  kartę  zgonu  wskazując
miejsce, czas i przyczynę zgonu pacjenta,

B . zakłada  na  przegub  ręki  lub  stopy  osoby  zmarłej
identyfikator  zawierający  imię  i  nazwisko,  pesel  oraz
datę i godzinę zgonu,

C . przekazuje  członkowi  rodziny  dokumentację  medyczną
pacjenta,

D . przekazuje  zwłoki  zmarłej  osoby  do  chłodni  po  upływie
poniżej 1 h od stwierdzenia zgonu.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  kwietnia  2012  r.  w
sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność
leczniczą  w  rodzaju  stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  ze
zwłokami  pacjenta  w  przypadku  śmierci  pacjenta  Łuczak  J.  (red.):  Opieka
paliatywna [w:] Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wew

Zadanie 49.
Leczenie  farmakologiczne  kacheksji  nowotworowej  polega  przede
wszystkim na:

A.  stosowaniu octanu megestrolu oraz NLPZ,
B . stosowaniu  leków  p/depresyjnych  i  reżimu  żywieniowego

polegającego  na  przyjmowaniu  pokarmów  w  określonych
godzinach,

C . intensywnym nawadnianiu pacjenta oraz stosowaniu dużych
dawek leków prokinetycznych,

D . stosowaniu  żywienia  pozajelitowego  i  wysokich  dawek
witaminy C.



Literatura:  Białoń-Janusz  A.  Wyniszczenie  nowotworowe  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s.136-144

Zadanie 50.
W  leczeniu  bólu  przewlekłego,  preparaty  przezskórne  silnych
opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

A . gdy wymagane jest szybkie ustalenie dawek z powodu źle
kontrolowanego silnego bólu,

B.  w bólu ostrym i krótkotrwałym,
C.  gdy pojawiają się działania niepożądane,
D . gdy  ustalono  już  optymalną  dawkę  silnego  opioidu,

przeliczając odpowiednio dawkę równoważną.
Literatura: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór
– kompendium leczenia bólu, wyd. 1. Wyd. Medical Education, Warszawa 2013,
str. 190-191

Zadanie 51.
Pozafarmakologiczne  leczenie  nudności  i  wymiotów  w  opiece
paliatywnej polega na:

A . karmieniu  niewielkimi,  ale  częstymi  porcjami  jedzenia  i
unikaniu drażniących zapachów i smaków potraw,

B.  karmieniu pacjenta przez sondę żołądkową,
C.  karmieniu 3 x dziennie, obfitym posiłkiem,
D . stosowaniu  potraw  charakteryzujących  się  wyrazistym

smakiem, dobrze (ostro) doprawionych.
Literatura:  Wiśniewski  M.,  Piotrowska  W.  Opieka  nad  pacjentem  z
zaburzeniami  ze  strony  układu  oddechowego  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,
Kaptacz A. Pielęgniarska opieka paliatywna, PZWL, Warszawa 2017, s.58-100

Zadanie 52.
Pielęgniarka  według  polskiego  prawa  w  sytuacji  umierania
chorego:

A . n ie  ma  możliwości  prawnych  aby  powiedzieć  o  tym  jego
bliskim,

B . powinna  przygotować  rodzinę  do  pożegnania  się  z
umierającym,

C . zawsze  powinna  zaprzeczać  pojawiającym  się  objawom
zbliżającej  s ię  śmierci  aby  podtrzymać  u  chorego
nadzieję,

D . powinna  unikać  tematu  śmierci  w  trakcie  rozmowy  z
chorym i jego rodziną.

Literatura:  Kwiecińska  A.  Opieka  nad  pacjentem  w  ostatnich  godzinach  [W:]
de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s.220-232



Zadanie 53.
W nagłym zatrzymaniu moczu:

A . objętość  zalegającego  moczu  w  pęcherzu  nie  przekracza
250 ml,

B . palpacyjnie  nie  wyczuwa  się  wypełnienia  pęcherza
moczowego nad spojeniem łonowym,

C . najczęstszą przeszkodą w odpływie moczu jest  ciało  obce
w cewce moczowej,

D.  należy wprowadzić cewnik do pęcherza moczowego.
Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, wyd. 1. Wyd. Termedia, 2015, str. 79-81

Zadanie 54.
Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby
nowotworowej  do  kości  powodującej  hiperkalcemię.  Najlepszą
drogą podania bisfosfonianów jest:

A .  droga dożylna lub droga doustna,
B.  tylko droga podskórna,
C.  tylko droga domięśniowa,
D . tylko  droga  doustna  ze  względu  na  bardzo  dobre

wchłanianie z przewodu pokarmowego.
Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 767

Zadanie 55.
N a  I I  szczeblu  drabiny  analgetycznej  znajdują  się  następujące
leki:

A .  naproxen, tramal, TTS fentanyl,
B.  ibuprofen, metadon, dolargan,
C.  kodeina, tramal,
D.  paracetamol, TTS fentanyl, tramal.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 56.
Bóle nocyceptywne spowodowane są:

A . drażnieniem i aktywacją receptorów bólowych w tkankach
przez  guz  nowotworowy  i  odczyn  zapalny  wokół  niego,
dysfunkcją układu nerwowego oraz wzmożoną aktywnością
układu współczulnego

B . dysfunkcją układu nerwowego oraz wzmożoną aktywnością
układu współczulnego,

C.  uciskiem na nerw,
D.  uszkodzeniem struktur układu nerwowego.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de



Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 57.
Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

A . t o  ból  o  natężeniu  <  6  w  11  stopniowej  skali
numerycznej,

B . n ie  stanowi  podstawy  do  przyjęcia  chorego  na  oddział
medycyny paliatywnej,

C . stanowi  wskazanie  do  natychmiastowego  zastosowania
opioidów p.o., s.c. lub i.v.,

D . n ie  ma  związku  z  przyjmowaniem  zbyt  dużej  dawki  leku
przeciwbólowego.

Literatura:  Krajnik  M.,  Malec-Milewska  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Wyd.
Medical  Education,  Warszawa  2015,  str.  453-456  Wybrane  stany  naglące  u
chorych na nowotwory. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych
2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, s. 2205

Zadanie 58.
Ból totalny to ból:

A . wszechogarniający,  totalny,  wielorodzajowy,  dotyczący
tylko obszaru psychicznego,

B . wszechogarniający,  totalny,  dotyczący  tylko  obszaru
fizycznego,

C . wszechogarniający,  totalny,  dotyczący  wszystkich  sfer
osobowości człowieka,

D.  w opiece paliatywnej nie opisano takiego rodzaju bólu.
Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 59.
W  sytuacji  wystąpienia  oddechu  charczącego  (rzężenia
przedśmiertnego)  u  pacjenta  umierającego  w  opiece  paliatywnej
zaleca się:

A . częste  i  regularne  odsysanie  dróg  oddechowych  miękkim
cewnikiem (np. co 2 godziny),

B . podawanie  dużych  dawek  opioidów  w  celu  wywołania
objawów depresji oddechowej,

C . farmakoterapię  dużymi  dawkami  leków  diuretycznych
pamiętając o uzupełnieniu potasu,

D . położenie  chorego  na  boku  lub  ułożenie  głowy  na  bok
oraz podawanie leków antycholinergicznych.

Literatura:  Kwiecińska A.  Opieka  nad pacjentem w ostatnich  godzinach życia
[W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,
PZWL, Warszawa 2017, s.220-232



Zadanie 60.
Pacjentka  78  letnia  z  masywnymi  przerzutami  choroby
nowotworowej  do  płuc  i  kości  jest  w  stanie  agonalnym.  U
pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w
następujący sposób:

A . przed  wystąpieniem  oddechu  charczącego  lub  na  jego
początku można podać butylobromek hioscyny s.c. (do 60
mg/24h),

B . podać  dawkę  uderzeniową  leków  moczopędnych  np.
diuretyki pętlowe,

C . regularnie  ją  odsysając  z  zachowaniem  odpowiednich
procedur,

D . stosować intensywną nebulizację z  leków mukolitycznych
oraz wysokie ułożenie,

Literatura:  Kwiecińska  A.  Opieka  nad  pacjentem  w  ostatnich  godzinach  [W:]
de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s.220-232

Zadanie 61.
Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

A . m a  na  celu  przytłumienie  świadomości,  aż  do  uśpienia
chorego  cierpiącego  z  powodu  trudnych  do  opanowania
objawów,

B.  ma na celu pozbawienie chorego życia,
C . polega  na  podawaniu  wyłącznie  i .v.  lub  s.c.

krótkodziałających opioidów,
D . nie  wymaga  stosowania  zasady  "start  low  go  slow"  tzn.

rozpoczynaj od małych dawek i zwiększaj powoli.
Literatura:  Łuczak  J.  (red.):  Opieka  paliatywna  [w:]  Interna  Szczeklika  –
Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, str.
2522-2523

Zadanie 62.
Ból przewlekły charakteryzuje się trwaniem:

A.  nie dłużej niż 1 miesiąc,
B.  nie dłużej niż 3 miesiące od chwili powstania,
C.  powyżej 3 miesięcy,
D.  powyżej 2 miesięcy.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49



Zadanie 63.
Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z
chorobą nowotworową:

A . m a  powolny,  długotrwały  przebieg  o  łagodnym  nasileniu
objawów,

B.  przebiega bezobjawowo,
C.  wymaga dożylnego nawodnienia chorego,
D.  nieleczony nie wpływa na długość przeżycia chorego.

Literatura:  Krajnik  M.,  Malec-Milewska  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia somatycznych objawów towarzyszących. Wyd.
Medical Education, Warszawa 2015, str. 441-445

Zadanie 64.
D o  najczęściej  obserwowanych  objawów  ubocznych  podczas
podawania morfiny należą:

A.  zaparcia, nudności, wymioty, senność, suchość w ustach,
B . pocenie  się,  wymioty,  zaburzenia  połykania,  drgawki

toniczne,
C . senność,  mroczki  przed  oczami,  ból  głowy,  drgawki

toniczne,
D.  nudności, biegunka, przyśpieszenie oddechu, gorączka.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 65.
W radioterapii paliatywnej:

A .  zawsze stosuje się duże dawki napromieniania,
B.  liczba frakcji jest zawsze duża,
C . korzyść  musi  zawsze  przeważać  nad  toksycznością

związaną z leczeniem,
D.  zawsze należy stosować ją profilaktycznie.

Literatura:  Watson.  M.S.,  Lucas  C.F.,  Hoy  A.M.,  Back  I.N.  (red.  wyd.
polskiego  Kubler  A.)  Opieka  paliatywna,  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2007, s. 127-128

Zadanie 66.
Najlepszymi drogami podawania leków w opiece paliatywnej są:

A.  dożylna, doodbytnicza, domięśniowa,
B.  dordzeniowa, podjęzykowa, podskórna, domięśniowa,
C.  doustna, podskórna, przezskórna, dożylna,
D.  doustna, domięśniowa, przezskórna, dożylna.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]  de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarska  opieka  paliatywna,  PZWL,
Warszawa 2017, s.29-49



Zadanie 67.
W  razie  wystąpienia  bólu  przebijającego  u  pacjenta,  który  ma
zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

A . przykleić  dodatkowy  plaster  z  fentanylem  z  dawką  2x
większą,

B . podać  szybko  działający  lek  z  I I I  szczebla  drabiny
analgetycznej,

C . przykleić  dodatkowy  plaster  z  fentanylem  z  dawką  2x
mniejszą,

D.  podać lek z II szczebla drabiny analgetycznej.
Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 68.
D o  grupy  leków  adjuwantowych  wykorzystywanych  w  terapii
p/bólowej należą:

A.  leki uspokajające, hipotensyjne,
B.  leki p/zakrzepowe, antybiotyki, leki p/gorączkowe,
C.  leki sterydowe, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe,
D.  NLPZ, paracetamol.

Literatura:  Kaptacz  I.,  Wiśniewski  M.  Ból  w  chorobie  nowotworowej  [W:]de
Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 69.
Efekt  placebo  w  leczeniu  pacjentów  opieki  paliatywnej  może
przejawiać się:

A . złagodzeniem  bólu  po  zastosowaniu  neutralnego  środka
pozbawionego cech analgetycznych,

B . usunięciem tzw. bólu „nieprawdziwego” przy jednoczesnym
utrzymaniu stałego poziomu bólu „prawdziwego”,

C . wzrostem  poziomu  katecholamin  we  krwi  na  skutek
aktywacji kory nadnerczy,

D . obniżeniem  stężenia  dopaminy  w  przestrzeni
presynaptycznej płatów czołowych.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s 203.



Zadanie 70.
Szumem informacyjnym nazywamy:

A . element  mechanizmu  obronnego  polegający  na  unikaniu
informacji dotyczących choroby,

B . zaburzenie  procesu  komunikacji  w  zespole
interdyscyplinarnym  utrudniające  kontakt  z  pacjentem  i
jego rodziną,

C . rodzaj  techniki  relaksacyjnej  opierającej  s ię  na
ćwiczeniach oddechowych przy jednoczesnym odcięciu się
od bodźców napływających ze środowiska zewnętrznego,

D . wszelkie bodźce napływające ze środowiska wewnętrznego
i  zewnętrznego  zakłócające  proces  komunikacji  z
pacjentem i jego rodziną.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s 193.

Zadanie 71.
Ocena jakości życia dotyczy:

A . umiejętności  personelu  medycznego  do  prawidłowego
reagowania na mechanizm obronny projekcji,

B . poziomu  motywacji  pacjenta  do  stosowania  zaleceń
personelu medycznego,

C . różnicy  pomiędzy  sytuacją  upragnioną  a  realnie
istniejącą,

D . umiejętności  personelu  do  obierania  i  interpretowania
komunikatów niewerbalnych chorego.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  U  kresu.  Opieka  psychopaliatywna,  czyli
jak  pomóc  choremu,  rodzinie  i  personelowi  medycznemu  środkami
psychologicznymi. Wyd. MAKmed. Gdańsk 2000, s 68.

Zadanie 72.
Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko
do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

A . abberacje chromosomowe, choroby metaboliczne, mózgowe
porażenie dziecięce,

B . genetycznie  uwarunkowane  zespoły  chorobowe,  wrodzone
wady serca, choroby nerwowo – mięśniowe,

C . anemia aplastyczna, abberacje chromosomowe, nieswoiste
choroby zapalne jelit, mukopolisacharydozy, wodogłowie,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
Literatura:  Łupińska  U.,  Szewczyk  A.:  Wybrane  zagadnienia  z  opieki
paliatywnej  nad  dziećmi.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.):
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa
2008, s. 234.



Zadanie 73.
Wśród przyczyn śmierci u dzieci  z  powodu choroby nowotworowej
najczęściej wymienia się:

A .  postępującą niewydolność wielonarządową,
B.  progresję choroby nowotworowej,
C . ciężkie  powikłania  intensywnego  leczenia

przeciwnowotworowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Stolarska  M.,  Młynarski  W.:  Rola  opieki  paliatywnej  w  onkologii
dziecięcej.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 68.

Zadanie 74.
Wśród  najczęściej  obserwowanych  problemów
gastroenterologicznych  u  dzieci  z  ciężkim  uszkodzeniem  OUN
wymienia się:

A .  przerost dziąseł,
B.  refluks żołądkowo – przełykowy,
C.  zaparcia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Filipiak  E.:  Problemy
gastroenterologiczne  u  dzieci  z  ciężkim  uszkodzeniem  ośrodkowego  układu
nerwowego.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 57.

Zadanie 75.
Pediatryczna  domowa  opieka  paliatywna  nad  dziećmi  i  młodzieżą
ze schorzeniami ograniczającymi życie:

A .  jest podejściem aktywnym i całościowym,
B . skupia  się  na  poprawie  jakości  życia  dziecka  i

wspieraniu rodziny,
C.  obejmuje leczenie dotkliwych objawów choroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dangel  T.  (red.):  Zaniechanie  i  wycofanie  się  z  uporczywego
leczenia  podtrzymującego  życie  u  dzieci.  Wyd.  Polskie  Towarzystwo
Pediatryczne. Warszawa 2011, s. 42 - 43.

Zadanie 76.
U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

A . buprenorfinę  i/lub  niesterydowy  lek  przeciwzapalny  w
odpowiednich dawkach,

B . tramadol  i/lub  niesterydowy  lek  przeciwzapalny  w
odpowiednich dawkach,

C.  kwas acetylosalicylowy i/lub leki wspomagające,
D.  paracetamol i ibuprofen.



Literatura:  Karwacki  M.:  Specyfika  postępowania  w  leczeniu  bólu  u  dzieci  z
choroba nowotworową. w: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.(red.):
Chory na nowotwór - kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Sp. z
o.o., Warszawa 2013, s. 270.

Zadanie 77.
Jednostki  chorobowe  kwalifikujące  dziecko  do  świadczeń
gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

A . choroby  metaboliczne,  zaburzenia  rozwojowe,  choroba
bostońska,

B . choroby  nowotworowe,  choroby  neurodegenaracyjne,
choroby metaboliczne,

C . posocznica,  wielotorbielowatość  nerek,  niedoczynność
tarczycy,

D . aberracje  chromosomowe,  zaburzenia  gospodarki
wodno-elektrolitowej i zaburzenia wewnątrzwydzielnicze.

Literatura:  Korzeniewska-Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.  (red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Wyd.  Uniwersytet  Medyczny  w
Łodzi, Łódź 2011, s.16.

Zadanie 78.
Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

A . obniża  poziom  funkcjonowania  dziecka  w  sferze
poznawczej,

B . negatywnie  wpływa  na  rozwój  somatyczny,  psychiczny  i
społeczny dziecka,

C.  nie ma wpływu na jakość życia dziecka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Malec-Milewska  M.,  Krajnik  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Warszawa 2013,
str.266.

Zadanie 79.
Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci  z  chorobą
nowotworową najczęściej wymienia się:

A .  postępowanie terapeutyczne,
B.  rozwój nowotworu,
C.  procedury medyczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Karwacki  M.:  Specyfika  postępowania  w  leczeniu  bólu  u  dzieci  z
choroba nowotworową. w: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.(red.):
Chory na nowotwór - kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Sp. z
o.o., Warszawa 2013, s. 270.



Zadanie 80.
U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych
objawów  jest  zespół  przewlekłego  wyczerpania,  objawiający  się
najczęściej dolegliwościami:

A.  fizycznymi, np. zaburzenia mikcji,
B.  psychicznymi, np. zaburzenia osobowości,
C . psychicznymi  i  fizycznymi,  np.  niechęć  do  działania,

bezsenność, ogólne zniechęcenie,
D.  somatycznymi, np. nadmierna senność, bóle, głowy.

Literatura:  Łupińska  U.,  Szewczyk  A.:  Wybrane  zagadnienia  z  opieki
paliatywnej  nad  dziećmi.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.):
Pielęgniarstwo w opiece  paliatywnej  i  hospicyjne.  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa
2008, s. 233.

Zadanie 81.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

A.  mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy  gonad  i  zarodkowe,  nowotwory  nabłonkowe,

siatkówczak,
C.  guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D.  białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.

Literatura:  Karwacki  M.:  Specyfika  postępowania  w  leczeniu  bólu  u  dzieci  z
choroba nowotworową. w: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.(red.):
Chory na nowotwór - kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Sp. z
o.o., Warszawa 2013, s. 263.

Zadanie 82.
Celem  metod  poznawczych  stosowanych  jako  niefarmakologiczne
metody leczenia bólu u dzieci jest:

A .  oddziaływanie na układy czuciowe,
B.  oddziaływanie na myślenie i wyobraźnię dziecka,
C.  oddziaływanie na układy ruchowe,
D.  promowanie opieki psychologicznej nad dzieckiem.

Literatura:  Bohdan  Z.,  Damps  -  Konstańska  I.,  Jankowska  B.,  Mikolik  H.,
Wojciechowska A.: Walka z objawami chorób w opiece domowej. w: Binnebesel
J.,  Bohdan Z.,  Krakowiak P.,  Krzyżanowski D., Paczkowska A.,  Stolarczyk A.:
Przewlekle  chore  dziecko  w  domu.  Wyd.  Fundacja  Hospicyjna,  Łódź  2012,  s.
49.

Zadanie 83.
Utrwalone  zaburzenia  kontroli  ruchów,  napięcia  mięśniowego  i
postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia
płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

A.  mózgowe porażenie dziecięce,
B.  przepuklina oponowo-rdzeniowa,
C.  tarń dwudzielna utajona,
D.  całkowity rozszczep kręgosłupa i rdzenia.



Literatura:  Korzeniewska-Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.  (red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Wyd.  Uniwersytet  Medyczny  w
Łodzi, Łódź 2011, s.36.

Zadanie 84.
Schorzenia  ograniczające  życie  w  opiece  paliatywnej  nad  dziećmi
to :

A . schorzenia,  w  których  nie  ma  uzasadnionej  nadziei  na
wyleczenie i poprawę stanu zdrowia,

B . schorzenia  charakteryzujące  się  reakcją  dynamiczną
ustroju  na  zadziałanie  czynnika  chorobotwórczego;
wyrażające  się  zaburzeniem  naturalnego  współdziałania
narządów,

C.  zaburzenie funkcji lub uszkodzenie struktury organizmu,
D . choroby  wywoływane  przez  patogeny  wnikające  w  sposób

bierny  lub  czynny  do  organizmu,  w  obrębie  którego
rozmnażają się i wywołują odpowiedź odpornościową.

Literatura:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Charakterystyka  i  odrębności
opieki  paliatywnej  nad  dziećmi.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski
W.(red.):  Wybrane  zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet
Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 15.

Zadanie 85.
Przetaczanie  krwi  i  je j  składników  dzieciom  z  chorobami
nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

A . uważa  się  za  terapię  uporczywą  i  nie  należy  ich
wykonywać w okresie terminalnym i w okresie umierania,

B . stosuje  s ię  w  przypadkach  postępującej  anemizacji  i
objawach  skazy  krwotocznej  w  każdym  okresie
zaawansowania  choroby  nowotworowej  w  opiece
paliatywnej,

C . dopuszcza  się  w  okresie  preterminalnym  choroby,  kiedy
poprawa parametrów morfologii krwi wiąże się z poprawą
jakości życia,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.
Literatura:  Stolarska  M.,  Młynarski  W.:  Rola  opieki  paliatywnej  w  onkologii
dziecięcej.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 70.



Zadanie 86.
Supresja  to  jeden  z  mechanizmów  obronnych  utrudniających
adaptację  dziecka  do  choroby  przewlekłej.  Mechanizm ten  polega
na:

A . udawaniu,  że  wszystko  jest  w  porządku,  a  jednocześnie
wewnętrznym przygnębieniu,

B . nieokazywaniu  tego,  co  się  czuje,  ujawnianiu  w  sposób
świadomy lub półświadomy jedynie bezpiecznych emocji,

C.  usuwaniu bolesnych myśli,
D . obwinieniu  otoczenia  za  swoje  cierpienia,  brak  wiary  we

własne możliwości w pokonywaniu przeciwieństw.
Literatura:  Paczkowska  A.,  Rogiewicz  M.:  Komunikacja  z  przewlekle  chorym
dzieckiem.  w:  Binnebesel  J.,  Bohdan  Z.,  Krakowiak  P.,  Krzyżanowski  D.,
Paczkowska  A.,  Stolarczyk  A.:  Przewlekle  chore  dziecko  w  domu.  Wyd.
Fundacja Hospicyjna, Łódź 2012, s. 206.

Zadanie 87.
Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u
dzieci  w  opiece  paliatywnej  jest  zasada  "zgodnie  z  najlepszym
sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

A.  w razie bólu,
B.  doodbytniczo,
C.  na życzenie pacjenta,
D.  doustnie.

Literatura:  Karwacki  M.:  Specyfika  postępowania  w  leczeniu  bólu  u  dzieci  z
choroba nowotworową. w: Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.(red.):
Chory na nowotwór - kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Sp. z
o.o., Warszawa 2013, s. 290.

Zadanie 88.
Optymalną  drogą  podawania  leków  przeciwbólowych  u  dzieci
objętych  opieką  paliatywną  jest  droga  doustna.
Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

A.  prawidłowy odruch połykania,
B.  dobra współpraca z pacjentem,
C.  uporczywe nudności i wymioty,
D.  prawidłowe wchłanianie leków z przewodu pokarmowego.

Literatura:  Malec-Milewska  M.,  Krajnik  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Warszawa 2013,
str.112-113

Zadanie 89.
Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

A.  zaparcia, spadki ciśnienia tętniczego,
B.  zastój moczu, nudności, wymioty, senność, majaczenie,
C.  świąd, nudności i wymioty, biegunka,
D.  zwężenie źrenic, uogólniona hiperalgezja.



Literatura:  Przysło  Ł.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Leczenie  bólu  w
pediatrii.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 89.

Zadanie 90.
Zgodnie  z  zaleceniami  WHO  z  2012  roku,  leczenie  bólu
przewlekłego  u  dziecka  powinno  odbywać  się  zgodnie  z
zastosowaniem drabiny analgetycznej:

A .  jednostopniowej,
B.  dwustopniowej,
C.  trójstopniowej,
D.  czterostopniowej,

Literatura:  Malec-Milewska  M.,  Krajnik  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Warszawa 2013,
str.270.

Zadanie 91.
W  postępowaniu  niefarmakologicznym  w  przypadku  stwierdzenia
duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

A .  obniżenia temperatury otoczenia,
B.  ułożenia dziecka w pozycji wysokiej lub półwysokiej,
C.  zastosowania wiatraka,
D.  ułożenia dziecka w pozycji na plecach bez poduszki.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2008, str. 232.

Zadanie 92.
Perinatalna opieka paliatywna jest:

A . ciągłą  opieką  nad  rodziną  w  fazie  prenatalnej  dziecka
(do  28  dnia  po  porodzie  dziecka  urodzonego  ze
schorzeniem ograniczającym życie),

B . opieką ciągłą nad noworodkami i  niemowlętami do końca
pierwszego roku życia,

C . całościową opieką medyczną nad kobietą przed i w czasie
trwania ciąży,

D . kompleksową,  systematyczną  kontrolą  lekarską  nad
kobietą ciężarną.

Literatura:  Respondek  -  Liberska  M.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:
Perinatalna  opieka  paliatywna.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski
W.(red.):  Wybrane  zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet
Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 18.



Zadanie 93.
Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

A . kontynuowanie  leczenia  przedłużającego życie  i  obejmuje
uporczywą  terapię  oraz  specjalistyczne  metody  leczenia
chorób nowotworowych,

B . kontynuowanie  działań  w  celu  utrzymania  przy  życiu
nieuleczalnie  chorego  przy  pomocy  dostępnych  środków
leczniczych,

C . ochronę  godności  dziecka,  poprawę  jakości  jego  życia
oraz  ochronę  przed  uporczywą  terapią  i  działaniami
jatrogennymi,

D . odwlekanie  śmierci  pacjenta  i  obejmuje  resuscytacje
krążeniowo - oddechową oraz sztuczną wentylację.

Literatura:  Dangel  T.  (red.):  Zaniechanie  i  wycofanie  się  z  uporczywego
leczenia  podtrzymującego  życie  u  dzieci.  Wyd.  Polskie  Towarzystwo
Pediatryczne. Warszawa 2011, s. 42–43.

Zadanie 94.
Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

A.  analogowo-wzrokowa,
B.  behawioralna,
C.  l iczbowa,
D.  wizualna.

Literatura:  Malec-Milewska  M.,  Krajnik  M.,  Wordliczek  J.  (red.):  Chory  na
nowotwór – kompendium leczenia bólu. Wyd. Medical Education Warszawa 2013,
str.268.

Zadanie 95.
W  łagodzeniu  bólu  u  niemowląt  istotną  rolę  odgrywają  metody
niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

A.  pozostawienie dziecka w łóżeczku,
B.  łagodne szeptanie,
C.  stymulację czuciowo – dotykową,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Literatura:  Przysło  Ł.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Leczenie  bólu  w
pediatrii.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 81-82.

Zadanie 96.
Jednym z  pierwszych objawów niedożywienia  w  początkowej  fazie
rozwoju dziecka jest:

A .  zmiana zachowania,
B.  zwiększona drażliwość,
C.  zaburzenia koncentracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Borkowska  A.,  Szlagatys  -  Sidorkiewicz  A.:  Odżywianie.  w:



Binnebesel  J.,  Bohdan  Z.,  Krakowiak  P.,  Krzyżanowski  D.,  Paczkowska  A.,
Stolarczyk  A.:  Przewlekle  chore  dziecko  w  domu.  Wyd.  Fundacja  Hospicyjna,
Łódź 2012, s. 150 - 151.

Zadanie 97.
D o niewłaściwych form wsparcia chorego przeżywającego smutek,
przygnębienie czy depresję zaliczamy:

A.  rozmowę lub opowiadanie,
B.  parafrazę,
C.  pocieszanie, bagatelizowanie,
D.  odzwierciedlenie uczuć.

Literatura:  Krakowiak  P.,  Janowicz  A.,  Paczkowska  A.,  Sikora  B.  Sztuka
komunikacji  z  osobami  u  kresu  życia.  Poradnik  dla  profesjonalistów  i
opiekunów  nieformalnych  –  rodzin  i  wolontariuszy.  Wyd.  Fundacja  Lubię
Pomagać., Gdańsk 2013, s 110.

Zadanie 98.
Proces,  podczas  którego  własne  myśli,  pragnienia,  odczucia,
wartości  przypisuje  s ię  innym  ludziom,  nie  dostrzegając  ich  u
siebie to:

A .  racjonalizacja,
B.  tłumienie,
C.  zabezpieczanie się,
D.  projekcja.

Literatura:  Krakowiak  P.,  Janowicz  A.,  Paczkowska  A.,  Sikora  B.  Sztuka
komunikacji  z  osobami  u  kresu  życia.  Poradnik  dla  profesjonalistów  i
opiekunów  nieformalnych  –  rodzin  i  wolontariuszy.  Wyd.  Fundacja  Lubię
Pomagać., Gdańsk 2013, s 89.

Zadanie 99.
Pierwszy  „najniższy”  etap  ewolucyjnego  rozwoju  potrzeb  to
poziom potrzeb:

A.  poczucia własnej wartości,
B.  utrzymania dobrych kontaktów społecznych,
C.  biologicznych,
D.  dawania innym.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 7.

Zadanie 100.
Psychoterapia  w  której  pracuje  s ię  z  całą  rodziną  w  celu
usunięcia określonego objawu to psychoterapia:

A.  analityczna,
B.  systemowa,
C.  behawioralno-poznawcza,
D.  humanistyczna.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.



Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 219.

Zadanie 101.
Hipersomnia to:

A . zjawisko  związane  z  licznymi  skargami  ze  strony
pacjenta  na:  senność,  zmęczenie,  brak  energii,
trudności  w  skupieniu  uwagi,  czasami  mniejsze  napięcie
mięśni posturalnych,

B . koszmary  senne  lub  tzw.  porażenie  przysenne  (czyli
niemożność  wykonania  przez  chwilę  ruchu  podczas
zasypiania lub budzenia się),

C . subiektywne  skargi  na  „zły  sen”  który  może  oznaczać
różne rodzaje objawów,

D . halucynacje  wzrokowe  pojawiające  się  zaraz  po
wybudzeniu z głębokiego snu.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 43.

Zadanie 102.
Zespół  depresyjny,  w  którym  oprócz  typowej  depresji  dominują
objawy ogólnego pobudzenia, drażliwości i lęku to:

A.  depresja wielka,
B.  dystymia,
C.  zespół depresyjny hipoaktywny,
D.  zespół depresyjny hiperaktywny.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 111.

Zadanie 103.
Pierwszą fazą procesu osierocenia jest faza:

A.  szoku,
B.  zaprzeczenia,
C.  depresji,
D.  odrętwienia.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 169.

Zadanie 104.
Teoria  zakładająca,  że  proces  osierocenia  oscyluje  pomiędzy
dwoma  biegunami,  gdzie  pierwszy  z  nich  to  koncentracja  na
smutku,  a  drugi  to  podejmowanie  zadań  osoby  zmarłej  -  to
teoria:

A.  dualizmu osierocenia,
B.  stresowa,
C.  modelu wieloobszarowego,
D.  biograficzna.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.



Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 172.

Zadanie 105.
Najbardziej  korzystnym  dla  chorego  zakresem  pomocy  udzielanej
mu przez otoczenie, jest:

A .  nadmiar pomocy,
B.  niedobór pomocy,
C.  równowaga między pomocą a potrzebą pomocy,
D.  wyręczanie, lecz wówczas gdy chory poprosi o pomoc.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Pawłowski  L.  Problemy  etyczne  w  opiece
paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Ciałkowska-Rysz  A.  Medycyna
paliatywna, PZWL, Warszawa 2015, s. 435-443

Zadanie 106.
Klauzula sumienia mówi, że:

A .  niektórzy ludzie nie mają sumienia,
B . nie  można zmusić  ludzi  do  czynów,  które  są  niezgodne z

ich sumieniem,
C . należy  spełniać  polecenia  służbowe,  nawet  gdy  są

niezgodne z sumieniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Pawłowski  L.  Problemy  etyczne  w  opiece
paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Ciałkowska-Rysz  A.  Medycyna
paliatywna, PZWL, Warszawa 2015, s. 435-443

Zadanie 107.
Terapia daremna (futile therapy):

A . jest  to  nieuzasadnione  medycznie  kontynuowanie
leczenia,  które  nie  może  dać  pozytywnego  rezultatu,  a
przedłuża cierpienie chorego,

B . jest  to  kontynuowanie  terapii  w  której  skutkiem  jest
"zysk" i nie prowadzi ona do żadnej "straty",

C . dotyczy  to  zwłaszcza  pacjentów  u  których  choroba  i
proces  terapeutyczny  zbliża  ich  do  całkowitego
wyleczenia,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Pawłowski  L.  Problemy  etyczne  w  opiece
paliatywnej  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Ciałkowska-Rysz  A.  Medycyna
paliatywna, PZWL, Warszawa 2015, s. 435-443

Zadanie 108.
Aktywne spowodowanie lub przyspieszenie śmierci pacjenta to:

A.  eutanazja czynna,
B.  eutanazja bierna,
C.  dystanazja,
D.  ortotanazja.

Literatura:  Pacian  J.,  Pacian  A.,  Skórzyńska  H.,  Kaczoruk  M.:  Eutanazja  -



zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw
świata. Hygeia Public Health 2014, 49(1): 19-25.

Zadanie 109.
Kortykosteroidy  znajdują  szerokie  zastosowanie  ze  względu  na
swe  wielokierunkowe  działanie.  Wskaż  korzystne  strony
stosowania kortykosteroidów:

A.  poprawiają nastrój i apetyt,
B.  działają przeciwzapalnie,
C.  działają przeciwwymiotnie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko.  Podstawy  opieki  paliatywnej.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, 2007, str. 47

Zadanie 110.
Oznaką świadczącą o śmierci NIE jest/są (DO POPRAWY PRZEZ PKE):

A . szerokie  źrenice,  nie  zwężające  się  pod  wpływem
światła,

B.  oddech Biota,
C.  oczy skierowane w jednym kierunku,
D.  brak reakcji na bodźce zewnętrzne.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 171

Zadanie 111.
W  przypadku  zaparć  występujących  u  pacjentów  objętych  opieką
paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

A .  leków zmiękczających stolec,
B . leków stymulujących, które pobudzają sploty mięśniowe i

podśluzówkowe ściany jelita,
C . stosowania  preparatów  zwiększających  objętość  stolca,

jeżeli  chory  ma  problemy  z  przyjmowaniem  odpowiednio
dużej ilości płynów (ok. 2l/dobę),

D.  leków poprawiających pasaż i motorykę jelita grubego.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, str. 89 - 90.



Zadanie 112.
Chorobie  nowotworowej  może  towarzyszyć  astenia,  którą  należy
definiować jako:

A . wyniszczenie  nowotworowe  rozpoznane  na  podstawie
stwierdzenia  10%  utraty  masy  ciała  w  okresie  3
miesięcy,

B . tzw.  wyczerpanie,  zmęczenie  związane  z  postępującą
chorobą,  obejmujące  także  np.  zaburzenia  pamięci,
zaburzenia ortostatyczne,

C . stres psychiczny związany z  pogarszającym się  wyglądem
zewnętrznym  odbieranym  jako  symptom  śmiertelnej
choroby,

D . subiektywne  odczucie  wydolności  fizycznej,  w  niewielkim
stopniu wpływające na faktyczną wydolność organizmu.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2004, str. 115.

Zadanie 113.
Najczęstszą  przyczyną  drgawek u  chorego  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej jest:

A .  obecność pierwotnego lub przerzutowego guza mózgu,
B.  hiperkalcemia,
C.  hipokaliemia,
D.  obniżenie ciśnienia śródczaszkowego.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 114.
Najczęstszą  przyczyną  czkawki  u  chorych  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej jest:

A .  rozdęcie żołądka,
B.  guzy ośrodkowego układu nerwowego,
C.  niewydolność nerek,
D.  niewydolność wątroby.

Literatura:  Burchacka  A.,  Czkawka  (w:)  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz
A.(red.),  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej.  Wyd.  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005 s. 98.

Zadanie 115.
Rola  pielęgniarki  w  przekazywaniu  pacjentowi  niepomyślnych
informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

A.  wyczerpującym informowaniu pacjenta o rokowaniu,
B . ułatwieniu choremu uporania się z podaną mu informacją

i przywróceniu równowagi psychicznej,
C . zachęcaniu  do  podjęcia  niekonwencjonalnych  metod

leczenia,
D.  pocieszaniu i dawaniu pacjentowi fałszywej nadziei.



Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie

Zadanie 116.
Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie
moczu z pęcherza moczowego jest:

A .  cystostomia,
B.  urostomia,
C.  ureterokutaneostomia.
D.  nefrostomia.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, str.112.

Zadanie 117.
O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca
mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

A.  30 ml krwi,
B.  50 ml krwi,
C.  100 ml krwi,
D.  200 lub więcej ml krwi.

Literatura:  Flakus  J.,  Krwioplucie  (w:)  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.
(red),  Pielegniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i  hospicyjnej,  Wyd.  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005, s. 87.

Zadanie 118.
D o najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej
należą:

A.  zespoły depresyjne oraz lękowe,
B.  nerwica natręctw,
C.  zaburzenia psychotyczne,
D.  zespoły otępienne.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 119.
Opieka paliatywna w niewydolności serca obejmuje:

A . zapewnienie odpowiedniego leczenia w związku z retencją
płynów,

B . leczenie  lęku  i  depresji  lekami  przeciwdepresyjnymi
nowej  generacji  (sertralina,  mitrazepina),  które  w
mniejszym  stopniu  wpływają  na  pracę  serca,  hipotonię
ortostatyczną  i  wykazują  mniej  interakcji  z  innymi
lekami,

C . ostrożne  stosowanie  leków  przeciwbólowych  (unikanie
NLPZ),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Watson,  M.,  Lucas,  C.,  Hoy,  A.,  Back,  I.:  Opieka  paliatywna.



Urban&Partner, 2005 str.586-587

Zadanie 120.
W  przypadku  pacjenta  z  przewlekłym  schorzeniem  wątroby,
działanie  toksyczne  Paracetamolu  może  ujawnić  się  już  po
przyjęciu dawki:

A .  4g ,
B.  7g ,
C.  8g ,
D.  10g.

Literatura: de Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo
Lekarskie  PZWL,  2007,  Str.40  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik  chorób
wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 47N0918
Zadanie 1.
Późne  następstwa choroby  szpitalnej  u  dziecka  mogą  ujawnić  się
jako:

A.  zaburzenia w życiu uczuciowym,
B.  agresywne zachowania,
C.  trudności w koncentracji uwagi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  G.  Cepuch,  M.  Perek  (red.),  Modele  opieki  pielęgniarskiej  nad
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012, s. 9.

Zadanie 2.
Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

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

Literatura: A. Obuchowicz (red.) Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka,
str. 99, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 3.
Hospitalizacja dla dziecka jest najtrudniejsza w wieku:

A.  0 – 3. m.ż.,
B.  3 – 6. m.ż.,
C.  1,5 – 3. r.ż.,
D.  4-6 r. ż.

Literatura:  G.  Cepuch,  M.  Perek  (red.),  Modele  opieki  pielęgniarskiej  nad
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012, s. 9.

Zadanie 4.
Odrębne cechy budowy i czynności układu pokarmowego u dzieci to
m.in.:

A . znacznie  krótsze  niż  u  dorosłego  jelito  w  stosunku  do
długości ciała dziecka,

B.  zmniejszona przepuszczalność błony śluzowej jelit,
C .  zwieracz odźwiernika słaby i nieszczelnie zamknięty,
D.  wzmożona przepuszczalność błony śluzowej jelit.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 357.

Zadanie 5.
Przyczyną kwasicy oddechowej u dziecka NIE jest:

A .  zapalenie oskrzelików,
B.  hiperwentylacja spontaniczna w przebiegu histerii,
C .  dysplazja oskrzelowo-płucna,
D.  obniżona aktywność ośrodka oddechowego.

Literatura:  Pietrzyk  J.J.  (red.):  Vademecum  pediatry.  Podręcznik  dla



lekarzy,

Zadanie 6.
Najlepszą  metodą  eliminacji  niepokoju  u  hospitalizowanego
dziecka jest:

A .  konsultacja psychologa,
B.  stała obecność pielęgniarki przy dziecku,
C.  podanie leków uspakajających na zlecenie lekarza,
D.  obecność matki przy dziecku.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne,  PZWL,
Warszawa 2007, s. 24, 26.

Zadanie 7.
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu zaaprobowana została w
roku:

A.  1987,
B.  1988,
C.  1989,
D.  2000.

Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo
pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia,  str.  5  Wydawnictwo  Help-Med.,  Kraków
2014.

Zadanie 8.
Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

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

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, s.
313.

Zadanie 9.
Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

A.  czynniki środowiskowe,
B.  hormony i modyfikatory zewnętrzne,
C.  właściwości śródmacicznego środowiska organizmu matki,
D.  determinanty genetyczne.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 3.

Zadanie 10.
Odruch chodu automatycznego utrzymuje się prawidłowo u dziecka:

A.  tylko w pierwszym miesiącu życia,
B.  do 2. miesiąca życia,
C.  do 4. miesiąca życia,
D.  do 6. miesiąca życia.



Literatura:  M.  Poznańska,  Pielęgniarska  ocena  stanu  zdrowia  dziecka  (w:)  K.
Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane
zagadnienia, str. 35, Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2014.

Zadanie 11.
U  zdrowego  niemowlęcia  w  celu  zminimalizowania  ryzyka
wystąpienia  tzw.  zespołu  śmierci  łóżeczkowej  zalecane  jest
układanie dziecka do snu w pozycji:

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

łóżeczkowej.
Literatura:  B.  Woynarowska  (red.),  Profilaktyka  w  pediatrii,  PZWL,  Warszawa
2008, s. 135.

Zadanie 12.
Noworodek eutroficzny to dziecko:

A.  z masą ciała odpowiednią do wieku ciążowego,
B.  za małe w stosunku do wieku ciążowego,
C.  za duże w stosunku do wieku ciążowego,
D.  z zahamowanym wewnątrzmacicznym wzrostem.

Literatura:  M.  Poznańska,  Pielęgniarska  ocena  stanu  zdrowia  dziecka  (w:)  K.
Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane
zagadnienia, str. 54, Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2014.

Zadanie 13.
Produkty  zbożowe  zawierające  gluten  wprowadza  się  do  diety
niemowlęcia w:

A.  w 3-4. m.ż.,
B.  5-6. m.ż.,
C.  9-10. m.ż.,
D.  po 12. m.ż.

Literatura:  M.  Krawczyński,  Żywienie  dzieci  w  zdrowiu  i  chorobie,  Wyd.
Help-Med., Kraków 2008, s.136.

Zadanie 14.
Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

A.  wieku morfologicznego,
B.  wieku szkieletowego,
C.  oceny dojrzewania płciowego,
D.  oceny odruchów.

Literatura:  M.  Poznańska,  Pielęgniarska  ocena  stanu  zdrowia  dziecka  (w:)  K.
Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane
zagadnienia, str. 23, Wydawnictwo Help-Med., Kraków 2014.



Zadanie 15.
W  żywieniu  dzieci  do  końca  2 .  r.ż.  NIE  należy  stosować  diety  z
ograniczeniem:

A.  cukrów prostych,
B.  cholesterolu,
C.  sol i ,
D.  mąki.

Literatura:  M.  Krawczyński,  Żywienie  dzieci  w  zdrowiu  i  chorobie,  Wyd.
Help-Med., Kraków 2008, s. 97.

Zadanie 16.
W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza
się:

A .  nie wcześniej niż w 6. m.ż.,
B.  nie później niż w 8. m.ż.,
C . n ie  wcześniej  niż  w  4 .  m.ż.  i  nie  później  niż  w  6 .

m.ż.,
D.  nie później niż w 10. m.ż.

Literatura:  M.  Krawczyński,  Żywienie  dzieci  w  zdrowiu  i  chorobie,  Wyd.
Help-Med., Kraków 2008, s. 91.

Zadanie 17.
Dla prawidłowego rozwoju lokomocji  i  kontroli  postawy u dziecka
w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

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

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, s.
54.

Zadanie 18.
Bezwzględnym  przeciwskazaniem  do  karmienia  piersią  ze  strony
dziecka jest:

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

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



Zadanie 19.
Akceleracja jest to:

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

młodzieży.
Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, s.
78.

Zadanie 20.
W  prawidłowym  rozwoju  mowy  u  dziecka  w  3.  miesiącu  życia
obserwuje się:

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

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 21.

Zadanie 21.
W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

A.  sięgania, chwytania i manipulowania przedmiotami,
B.  skupiania wzroku na twarzy ludzkiej,
C.  reagowania ogólnym ożywieniem,
D.  samodzielnego siadania.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 21.

Zadanie 22.
Przeciwskazanie  do  karmienia  naturalnego  ze  strony  matki
stanowi:

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

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

Zadanie 23.
Profilaktyka pierwszorzędowa nieswoista obejmuje m.in.:

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

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



2008, s. 39.

Zadanie 24.
W przebiegu rozwoju fizycznego zachodzą następujące procesy:

A.  typogeneza, organogeneza, cytogeneza,
B.  organogeneza, wzrastanie, cytogeneza,
C.  wzrastanie, różnicowanie, dojrzewanie,
D.  różnicowanie, dojrzewanie, histogeneza.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 1.

Zadanie 25.
Zalecona  dawka  profilaktyczna  witaminy  D3  u  noworodków
donoszonych, karmionych naturalnie:

A .  wynosi nie mniej niż 800 j.m. dziennie,
B.  różni się w zależności od pory roku,
C.  wynosi 400 j.m. dziennie,
D.  jest indywidualnie ustalana przez lekarza.

Literatura:  M.  Krawczyński,  Żywienie  dzieci  w  zdrowiu  i  chorobie,  Wyd.
Help-Med., Kraków 2008, s. 203.

Zadanie 26.
Szczepienie ochronne u dziecka NIE musi być odroczone, jeżeli:

A .  występuje zaostrzenie przewlekłego procesu chorobowego,
B.  występują ciężko przebiegające zaburzenia krzepnięcia,
C.  u dziecka występują objawy kataru siennego,
D.  występuje ostra choroba gorączkowa.

Literatura:  A.  Mamoń,  Szcepienia  ochronne  dzieci  i  dorosłych,  str.  25
Wydawnictwo ad vocem, Kraków 2009.

Zadanie 27.
Sygnałem  ostrzegawczym  wskazującym  na  nieprawidłowy  rozwój
psychomotoryczny  dziecka  6-miesięcznego  będzie  sytuacja,  gdy
niemowlę:

A.  nie raczkuje,
B.  nie przewraca się z pleców na brzuch i odwrotnie,
C.  nie naśladuje prostych czynności,
D.  nie wymawia prostych dwusylabowych słów.

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, s.
54.



Zadanie 28.
U zdrowego niemowlęcia odruch Moro można wywołać od urodzenia
do:

A.  3-4. m.ż.,
B.  5-6. m.ż.,
C.  9-10. m.ż.,
D.  11-12. m.ż.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 91.

Zadanie 29.
Dziewczynka  13-letnia  w  stanie  średnim,  z  dusznością,  jest
przyjęta  do  szpitala  z  powodu  ostrej  infekcji  dolnych  dróg
oddechowych.  Lekarz  zalecił  monitorowanie  saturacji  krwi  przy
użyciu  pulsoksymetru.  Przygotowując  się  do  wykonania  te j
procedury powinnaś:

A . n ie  informować  pacjentki  o  rodzaju  badania,  aby  się  nie
wystraszyła i nie nasiliła się jej duszność,

B.  ustawić alarm na pulsoksymetrze na poziomie 90%,
C . założyć  czujnik  na  płatek  uszny,  gdyż  ma  wymalowane

paznokcie u rąk i stóp,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 264, Wydawnictwo Help-Med., Kraków
2014.

Zadanie 30.
Dla  wysypki  w  przebiegu  odry  u  dziecka  charakterystyczne  jest
stwierdzenie:

A.  pojawia się po wystąpieniu plamek Fiłatowa-Koplika,
B.  nie pozostawia po sobie przebarwień na skórze,
C.  pojawia się najpierw na kończynach dolnych i tułowiu,
D.  ma charakter drobnoplamisty.

Literatura:  W.  Służewski,  Zarys  chorób  zakaźnych  wieku  dziecięcego,  str.
43, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007.

Zadanie 31.
Kliniczną  postacią  zakażenia  układu  moczowego  u  dziecka  NIE
jest:

A .  zapalenie cewki moczowej,
B.  zapalenie pęcherza moczowego,
C.  kłębuszkowe zapalenie nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom  2  PZWL,  Warszawa
2010, s. 465.



Zadanie 32.
Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

A .  stres,
B.  infekcja,
C.  wysiłek fizyczny,
D.  opuszczenie wstrzyknięcia insuliny.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Zarys  pediatrii,  PZWL,  Warszawa  2007,  s.
493, 494.

Zadanie 33.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem  z  zakażeniem  układu
moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia
dolegliwości  bólowych  i  ułatwienia  oddawania  moczu  najmniej
odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

A .  obfita podaż ciepłych płynów,
B.  znaczne organiczenie podaży płynów,
C . zastosowanie  okładu  rozgrzewającego  na  okolice

podbrzusza,
D.  wykonanie nasiadówek, np. z naparu szałwii.

Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 311, Wydawnictwo Help-Med., Kraków
2014.

Zadanie 34.
Do wczesnych powikłań po założonej urostomii NIE zalicza się:

A .  obrzęk i krwawienie ze stomii,
B.  przetokę jelitową, przetokę moczową,
C . martwicę  stomii  oraz  niedrożność  mechaniczną  i

porażenną jelit,
D.  przepuklinę okołostomijną i wypadanie stomii.

Literatura:  Twarduś  K.,  Perek  M.(red.),  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014, s. 220-221.

Zadanie 35.
Pielęgniarka,  przed  badaniem  lekarskim  ocenia  stan  ogólny
3-latka,  który  zgłosił  s ię  z  mamą  do  przychodni.  Stan  ogólny
chłopca  jest  dobry,  obecna  jest  niewielka  duszność  wdechowa,
chrypka;  dodatkowo  matka  zgłasza,  że  w  nocy  był  obecny
szczekający  kaszel.  Najbardziej  prawdopodobnym  rozpoznaniem
jest:

A . ostre  zapalenie  krtani,  tchawicy  i  oskrzeli
(Laryngotracheobronchiti),

B .  podgłośniowe zapalenie krtani,
C.  zapalenie oskrzeli,
D.  zapalenie płuc.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.):  Pediatria,  str.  770,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.



Zadanie 36.
Skręt  jądra  o  360°  trwający  powyżej  24  godzin  doprowadzi  u
dziecka do:

A.  skrętu przyczepków najądrza,
B.  upośledzenia ukrwienia tętniczego jądra,
C.  nieodwracalnej martwicy jądra,
D.  upośledzenia ukrwienia żylnego jądra.

Literatura:  M.  Perek,  Skręt  jądra  i  przyczepków  jądra,  (w:)  Twarduś
K.,Perek M. Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach chirurgicznych, str.
215, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 37.
Przygotowując  pacjenta  do  zabiegu operacyjnego  w  trybie  nagłym
należy:

A . wyrównać parametry morfotyczne w przypadku przewlekłej
niedokrwistości,

B . wyrównać  zaburzenia  gospodarki  wodno-elektrolitowej  i
kwasowo-zasadowej,

C.  wyrównać zaburzenia odżywiania,
D.  wykonać premedykację przed zabiegiem.

Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek  (red.),  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych, str. 12-13, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2014

Zadanie 38.
D o  zadań  leczniczo-pielęgnacyjnych  pielęgniarki  u  dziecka  w
okresie pooperacyjnym z powodu skrętu jądra prawego NIE należy:

A.  podawanie leków przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem,
B . obserwowanie pacjenta pod kątem powikłań pooperacyjnych

i podejmowanie samodzielnie interwencji,
C.  kontrolowanie oddawania moczu,
D . zapewnienie  pomocy  w  zaspokajaniu  potrzeb

fizjologicznych.
Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek  (red.),  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych, str.  216, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2014.

Zadanie 39.
Stopień  niewydolności  oddechowej  u  niemowląt  ocenia  się  za
pomocą skali:

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

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



2014, s. 59.

Zadanie 40.
Dotychczas  zdrowy,  14-letni  chłopiec  jest  hospitalizowany  z
powodu  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych.  Otrzymuje  płyny
doustnie  i  dożylnie.  Pielęgniarka  powinna  monitorować  u  niego
podaż płynów, gdyż ich nadmiar może spowodować:

A.  obrzęk mózgu,
B.  obrzęki obwodowe,
C.  niewydolność serca,
D.  obrzęk płuc.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.):  Pediatria,  str.  663-664,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 41.
W  razie  przedłużania  się  napadu  drgawek  gorączkowych  należy
celem  przerwania  napadu  podać  niemowlęciu  doodbytniczo
benzodwuazepinę (Relsed) w dawce:

A.  0,1 mg/kg m.c.,
B.  0,2 mg/kg m.c.,
C.  0,5 mg/kg m.c.,
D.  0,7 mg/kg m.c..

Literatura:  M.  Kaciński,  Drgawki  gorączkowe,  [w]  J.J.Pietrzyk  (red.),
Vademecum  pediatry.  Podręcznik  dla  lekarzy,  pielęgniarek  i  studentów,  str.
353, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Zadanie 42.
Do leków kontrolujących przebieg astmy u dziecka NIE należą:

A.  leki antyleukotrienowe,
B.  glikokortykosteroidy wziewne,
C.  przeciwciała anty IgA,
D.  teofilina o powolnym uwalnianiu.

Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek  (red.),  Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia,  str.  137,  Wydawnictwo
Help-Med., Kraków 2014.

Zadanie 43.
W  pierwotnym  kłębuszkowym  zapaleniu  nerek  u  dziecka  NIE
występuje:

A.  krwinkomocz,
B.  obniżone ciśnienie tętnicze krwi,
C.  oliguria,
D.  anuria.

Literatura:  G.  Cepuch,  M.  Perek,  Modele  opieki  pielegniarskiej  nad
dzieckiem  z  chorobą  ostrą  i  zagrażającą  życiu,  str.  106,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.



Zadanie 44.
Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

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

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

Zadanie 45.
Objawem hipoglikemii NIE jest:

A .  pobudzenie,
B.  uczucie głodu,
C.  kwasiczy oddech,
D.  pocenie.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Zarys  pediatrii,  PZWL,  Warszawa  2007,  s.
493, 494.

Zadanie 46.
Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie:

A . n ie obserwuje się powikłań ze strony układu nerwowego w
przebiegu tej choroby,

B . w  drugim  okresie  choroby  występuje  kaszel  napadowy
przez 2-4 tygodnie,

C . w  przebiegu choroby objawem typowym jest leukopenia w
obrazie krwi,

D . w  trzecim  okresie  choroby  następuje  zdrowienie  przez
okres 3-4 miesiące.

Literatura:  W.  Służewski,  Zarys  chorób  zakaźnych  wieku  dziecięcego,  str.
11-2, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007.

Zadanie 47.
Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

A . nagłe  osłabienie  mięśni  rozpoczyna  się  najczęściej  od
kończyn górnych,

B . w  przebiegu  choroby  mogą  występować  zaburzenia
połykania,

C . nigdy  nie  występują  w  przebiegu  choroby  zaburzenia
oddechowe,

D . nie  obserwuje  się  w  przebiegu  choroby  zaburzeń
autonomicznych.

Literatura:  G.  Cepuch,  M.  Perek,  Modele  opieki  pielegniarskiej  nad
dzieckiem  z  chorobą  ostrą  i  zagrażającą  życiu,  str.  173-4,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.



Zadanie 48.
O  wirusowej  etiologii  infekcji  przewodu  pokarmowego  świadczą
stolce:

A.  obfite, wodniste, bez śladu ropy, śluzu i krwi,
B.  wodniste, często z obecnością śluzu lub krwi,
C.  obfite, zawierające niestrawione resztki pokarmowe,
D.  pieniste, tryskające, o pH<5,5.

Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-Żywko  L.  (red.),  Diagnozy  i  interwencje
pielęgniarskie, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2008, s. 89.

Zadanie 49.
Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

A.  biegunka przebiegająca z ciężkim odwodnieniem,
B.  uporczywe wymioty,
C.  stan nieprzytomności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 356.

Zadanie 50.
Rodzice  przyprowadzili  swojego  15-miesięcznego  synka  do
szpitala  z  powodu  wymiotów  i  biegunki  trwających  od  2  dni.
Pielęgniarka  podczas  badania  stwierdziła,  że  dziecko  jest
niespokojne  i  ma suche  śluzówki  jamy ustnej.  Jakie  inne  objawy
będą sugerowały odwodnienie?

A.  zapadnięte ciemiączko,
B.  bradykardia,
C.  podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
D.  w wywiadzie zebranym od rodziców prawidłowa diureza.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.):  Pediatria,  str.  354,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 51.
Energia  kardiowersji  w  częstoskurczu  nadkomorowym  (SVT)  u
dzieci wynosi:

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

Zadanie 52.
W  przypadku  wentylacji  bezprzyrządowej,  w  BLS  u  dzieci,
skrzydełka nosa zatykamy powyżej:

A .  1 miesiąca,
B.  2 miesiąca,
C.  6 miesiąca,
D.  1 roku.



Zadanie 53.
Kolejność  oceny  i  wykonywanych interwencji  u  każdego poważnie
chorego  dziecka  przebiega  wg  schematu  ABCDE.  Literka  „D”
oznacza:

A.  ocenę drożności dróg oddechowych,
B.  ocenę stanu świadomości,
C.  ocenę oddechu,
D.  ocenę układu krążenia.

Zadanie 54.
W  BLS  u  dzieci,  oceny  oddechu  dokonujesz  za  pomocą
następujących zmysłów:

A.  słuchu,
B.  czucia,
C.  obserwacji klatki piersiowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 55.
Częstość  uciśnięć  klatki  piersiowej  w  trakcie  resuscytacji  u
niemowlęcia wynosi:

A .  80/min,
B.  90/min,
C.  100-120/min,
D.  130/min.

Zadanie 56.
Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

A.  głośno wołasz o pomoc,
B . jeżeli  dziecko  jest  na  brzuchu  kładziesz  je  delikatnie

na plecy,
C.  udrażniasz drogi oddechowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.
W  BLS  u  dzieci,  po  sprawdzeniu  bezpieczeństwa,  kolejną
czynnością jest:

A .  ocena reakcji dziecka,
B.  udrożnienie dróg oddechowych,
C.  uciskanie klatki piersiowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 58.
W  pierwszych  kilku  minutach  po  NZK  dziecko  może  nabierać
nieregularny, wolny, płytki oddech. Taki oddech to:

A.  bradypnoe,
B.  tachypnoe,
C.  ortopnoe,
D.  gasping.

Zadanie 59.
Podczas resuscytacji 5-latka, u którego mechanizmem zatrzymania
krążenia jest migotanie komór (VF), amiodaron podasz po:

A.  1 defibrylacji,
B .  2 defibrylacjach,
C.  3 defibrylacjach,
D.  4 defibrylacjach.

Zadanie 60.
W g  wytycznych  ERC  2015,  głębokość  uciskania  klatki  piersiowej
podczas  resuscytacji  krążeniowo  –  oddechowej  u  niemowlęcia
powinna wynosić:

A .  2 cm,
B.  3 cm,
C.  4 cm,
D.  5 cm.

Zadanie 61.
Typowe cechy choroby przewlekłej to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

A.  długotrwałość choroby i jej leczenie,
B.  uwiązanie do instytucji sprawującej opiekę medyczną,
C.  konieczność częstszego pobytu w szpitalu,
D.  brak okresów zaostrzeń choroby.

Literatura:  G.  Cepuch,  B.  Krzeszowska,  M.  Perek,  K.  Twarduś  (red.),  Modele
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, PZWL, Warszawa, 2011, s. 25.

Zadanie 62.
D o czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u
dziecka NIE należy:

A . pokarm  zawierający  duże  i lości  tyraminy,  np.  sery
pleśniowe,

B.  spożywanie gorących posiłków,
C.  wysoka temperatura otoczenia,
D.  ubranie z tkanin bawełnianych w jasnych kolorach.

Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 109, Wydawnictwo Help-Med., Kraków
2014



Zadanie 63.
Do kostnych objawów krzywicy należą m. in.:

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

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

Zadanie 64.
Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest:

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

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 2,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 562.

Zadanie 65.
Rodzicom  dziecka  z  niedokrwistością  z  niedoboru  żelaza
pielęgniarka powinna zalecić NIEUWZGLĘDNIANIE w diecie dziecka:

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

Literatura:  Muscari  M.E.,  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, s. 281.

Zadanie 66.
Doustne  preparaty  żelaza  należy  przyjmować  po  posiłku  (1).
Stolec  w  czasie  przyjmowania  preparatów  żelaza  może  przybierać
czarną barwę (2):

A .  zdania 1 i 2 są fałszywe,
B.  zdania 1 i 2 są prawdziwe,
C.  zdanie 1 prawdziwe, a 2 fałszywe,
D.  zdanie 1 fałszywe, a 2 prawdziwe.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Zarys  pediatrii,  PZWL,  Warszawa  2007,  s.
343  i  B.  Pawlaczyk  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne,  PZWL,  Warszawa
2007, s. 175.

Zadanie 67.
Skalę wg Childa stosuje się do oceny:

A.  stanu odżywienia,
B.  stanu nawodnienia,
C.  zaburzeń świadomości,
D.  niewydolności wątroby.



Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pediatria,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa,  2005,
s. 331.

Zadanie 68.
Doustne  środki  przeczyszczające  zwiększające  sekrecję  wody  i
elektrolitów  do  światła  jel ita  i  zmiękczające  objętość  stolca
to środki o właściwościach:

A.  torujących,
B.  drażniących,
C.  osmotycznych,
D.  prokinetycznych.

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

Zadanie 69.
Niewyczuwalne lub słabo wyczuwalne tętno na tętnicach udowych,
podkolanowych  i  grzbietowych  stopy  w  porównaniu  z  tętnem  na
tętnicach kończyn górnych stwierdza się w:

A.  koarktacji aorty,
B.  zwężeniu tętnicy płucnej,
C.  tetralogii Fallota,
D.  wszystkich wymienionych wadach.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wyd.  I,  Wyd.
Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 142.

Zadanie 70.
W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka
zaleca się:

A . zwiększenie  w  diecie  soków przecierowych ze  względu  na
wysokie pH,

B.  stosowanie w diecie posiłków wysokotłuszczowych,
C . podaż  ostatniego  posiłku  co  najmniej  2-3  godziny  przed

snem,
D . podawanie  posiłków  zawierających  w  składzie  mleko  w

godzinach wieczornych.
Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str.181-2, Wydawnictwo Help-Med., Kraków
2014.

Zadanie 71.
Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

A.  odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych,
B.  nakarmienie i uspokojenie dziecka,
C.  inhalacja z mukolityku,
D.  oklepywanie klatki piersiowej.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Zarys  pediatrii,  PZWL,  Warszawa  2007,  s.
245.



Zadanie 72.
U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

A.  myć,
B.  natłuszczać,
C.  pudrować,
D.  masować.

Literatura:  G.  Cepuch,  B.  Krzeszowska,  M.  Perek,  K.  Twarduś  (red.),  Modele
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego, PZWL, Warszawa, 2011, s. 75.

Zadanie 73.
Problemem  pielęgnacyjnym  wynikającym  z  objawów  związanych  z
przyspieszoną  przemianą  materii  u  dziecka  z  nadczynnością
tarczycy jest:

A .  znaczny wzrost masy ciała,
B.  zwiększona tolerancja ciepła,
C.  nadmierna potliwość całego ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wyd.  I,  Wyd.
Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 247.

Zadanie 74.
Badaniem,  które  potwierdza  rozpoznanie  refluksu
pęcherzowo-moczowodowego jest:

A .  ultrasonografia,
B.  badanie bakteriologiczne moczu,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  dobowa zbiórka moczu.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Zarys  pediatrii,  PZWL,  Warszawa  2007,  s.
382.

Zadanie 75.
Celiakia  charakteryzująca  się  okresami  bez  objawów  klinicznych
i  histologicznych  zmian,  która  może  się  ujawnić  pod  wpływem
szeroko rozumianego stresu to postać:

A.  klasyczna,
B.  niema,
C.  potencjalna,
D.  utajona.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pediatria,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa,  2005,
s.307.



Zadanie 76.
Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

A .  niski wzrost,
B.  słabo rozwinięte mięśnie,
C.  słaby zarost na twarzy,
D.  powiększenie piersi (ginekomastia).

Literatura:  Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  Tom  II,
str. 121, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 77.
W  Polsce  najczęściej  występujące  choroby  przewlekłe  w  populacji
dzieci i młodzieży to:

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

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

Zadanie 78.
W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

A . wyłącznie błony śluzowej policzków i  warg oraz bocznych
powierzchni języka,

B.  tylko kosmków jelitowych jelita cienkiego,
C.  jedynie błony śluzowej jelita grubego,
D.  całego przewodu pokarmowego i całej grubości jelita.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wyd.  I,  Wyd.
Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 163.

Zadanie 79.
Do ogólnoustrojowych objawów krzywicy należą m. in.:

A . tzw.  żabi  brzuch,  apatia,  drażliwość,  potliwość
potylicy,

B.  wielomocz,
C.  brak łaknienia,
D.  płaskostopie.

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

Zadanie 80.
W  przypadku  niedosłuchu  związanego  z  zaburzeniami  typu
przewodzeniowego:

A.  dziecko źle słyszy zarówno tony niskie jak i ciche,
B.  dziecko dobrze słyszy tony niskie,
C . występuje  nieprawidłowy  odbiór  tonów  wysokich  i

niskich,
D.  zaburzenia dotyczą słyszenia tonów wysokich.



Literatura:  G.  Cepuch,  Zaburzenia  słuchu,  (w:)  Cepuch  G.  I  wsp.,  Modele
pielęgnowania  dziecka  przewlekle  chorego,  str  287,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warzsawa, 2011.

Zadanie 81.
W  niepełnosprawności  intelektualnej  stopnia  lekkiego  i loraz
inteligencji wynosi:

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

Literatura:  J.  Komender,  Upośledzenie  umysłowe.K.  Kubicka,  W.  Kawalec,
Pediatria, Tom II, str. 506, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 82.
Dla  postaci  móżdżkowej  mózgowego  porażenia  dziecięcego  NIE
jest/są charakterystyczne w wieku niemowlęcym:

A.  zaburzenia rozwoju kontroli postawy,
B.  występowanie ruchów mimowolnych,
C.  występowanie hipotonii,
D.  zaburzenie rozwoju koordynacji ruchów.

Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek,  Mózgowe  porażenie  dziecięce,  (w:)  Cepuch
G.  I  wsp.,  Modele  pielęgnowania  dziecka  przewlekle  chorego,  str.  295,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warzsawa, 2011.

Zadanie 83.
Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
wynikają przede wszystkim z:

A.  niepełnosprawności intelektualnej,
B.  braku komunikacji z dzieckiem,
C.  występowania drżeń mięśniowych,
D.  zaburzeń czuciowych i ruchowych w okolicy ust i języka.

Literatura:  J.  Czochańska,  Mózgowe  porażenie  dziecięce,  (w)  K.  Kubicka,  W.
Kawalec, Pediatria, Tom II, str. 493, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.

Zadanie 84.
W  młodzieńczym  idiopatycznym  zapaleniu  stawów  NIE  jest
prawdziwe stwierdzenie:

A.  nie występuje sztywność poranna,
B.  występuje osłabienie organizmu,
C.  występują zaburzenia wzorca chodu,
D.  stany podgorączkowe.

Literatura:  B.  Pilch,  Młodzieńcze  idiopatyczne  zapalenie  stawów,  [w]
J.J.Pietrzyk  (red.),  Vademecum  pediatry.  Podręcznik  dla  lekarzy,
pielęgniarek  i  studentów,  str.  292,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2011.



Zadanie 85.
W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia
stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ
częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

A.  zapalenie błony naczyniowej oka,
B.  odklejanie siatkówki,
C.  stan zapalny spojówek,
D.  zanik nerwu wzrokowego.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec,  Pediatria,  Tom  II,  str.  571,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 86.
Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

A.  zmarszczki nakątne,
B.  wysoko osadzone małżowiny uszne,
C.  płaska nasada nosa,
D.  szerokie dłonie.

Literatura:  T.  Mazurczak,  Abberacje  chromosomowe,  (w:)  K.  Kubicka,  W.
Kawalec, Pediatria, Tom I,  str.  115, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.

Zadanie 87.
W rozwoju mowy dziecka „okres melodii” występuje:

A.  w okresie prenatalnym ok. 6. miesiąca życia płodowego,
B.  w okresie noworodkowym, od urodzenia do 1. roku życia,
C.  od 1 do 2. życia,
D.  od 2 do 3. życia.

Literatura:  Pirogowicz  I.,  Steciwko  A.:  Dziecko  i  jego  środowisko.  Promocja
zdrowia i profilaktyka chorób. Wyd. Continuo, Wrocław 2007, s. 77.

Zadanie 88.
W wyniku urazu u dzieci najczęściej występują złamania:

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

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne,  Wyd.  Lek.
PZWL, Warszawa, 2007, s. 305.



Zadanie 89.
Prawidłowo  funkcjonująca  rodzina  dziecka  niepełnosprawnego  to
rodzina, która:

A.  utrzymuje swoją integrację i nadmiernie chroni dziecko,
B . podtrzymuje  pozytywne  spojrzenie  na  życie  i  izoluje

dziecko od otoczenia,
C . poszukuje  społecznego  wsparcia  i  podnosi  samoocenę

dziecka,
D . utrzymuje  swoją  integrację  i  wyręcza  dziecko  w

czynnościach dnia codziennego.
Literatura:  K.  Twarduś,  Wsparcie  w  chorobie  przewleklej  i
niepełnosprawności,,  (w:)  Cepuch  G.  I  wsp.,  Modele  pielęgnowania  dziecka
przewlekle chorego, str. 31-4, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warzszawa, 2011.

Zadanie 90.
Wsparcie  polegające  na  pomocy  rodzinie  w  zorganizowaniu
właściwego  leczenia  i  usprawniania  dziecka,  zaopatrzeniu  w
pomocny  sprzęt  rehabilitacyjny,  zorganizowaniu  przestrzeni
mieszkania do celów rehabilitacyjnych to wsparcie:

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

Literatura:  Cepuch  G.,  Krzeczowska  B.,  Perek  M.,  Twarduś  K.,  Modele
pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011, s.
36.

Zadanie 91.
U  dzieci  urodzonych  przedwcześnie  najczęstszą  postacią
mózgowego porażenia dziecięcego jest:

A .  porażenie połowicze,
B.  obustronne porażenie kurczowe,
C.  postać pozapiramidowa,
D.  postać móżdżkowa.

Literatura:  J.  Czochańska,  Mózgowe  porażenie  dziecięce,  (w)  K.  Kubicka,  W.
Kawalec, Pediatria, Tom II, str. 493, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.

Zadanie 92.
W  diagnostyce  dystrofii  mięśniowej  Duchenne'a  wykonuje  się
badanie:

A.  aktywności kinazy kreatynowej CK,
B.  stężenia dehydrogenazy mleczanowej LDH,
C.  stężenia alfa-fetoproteiny,
D.  płynu mózgowo- rdzeniowego.

Literatura:  J.  Czochańska,  Choroby  nerwowo  mieśniowe,  (w:)  K.  Kubicka,  W.
Kawalec  (red.),  Pediatria,  Tom  II,  str.  502,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,



Warszawa 2010.

Zadanie 93.
Optymalną  drogą  do  podania  analgetyku  u  dziecka
współpracującego jest droga:

A.  domięśniowa,
B.  doustna,
C.  dożylna,
D.  doodbytnicza.

Literatura:  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski:  Leczenie  bólu,  PZWL  2017.
Rozdział 5.13.2

Zadanie 94.
O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

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

Literatura:  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski:  Leczenie  bólu,  PZWL  2017.
Rozdział 5.13.2

Zadanie 95.
W leczeniu bólu u dziecka chorego na nowotwór wyróżniamy fazy:

A.  zapewnienie natychmiastowej analgezji,
B . systematyczna  ocena  skuteczności  przyjętego

postępowania,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski:  Leczenie  bólu,  PZWL  2017.
Rozdział 5.13.2

Zadanie 96.
Powikłaniem  zastosowania  intensywnej  chemioterapii  może  być
osłabienie  lub  utrata  apetytu  oraz  zmiana  smaku  i  zapachu
przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne
powinno polegać na:

A.  podawaniu posiłków często, w małych ilościach,
B . monitorowaniu  ilości  przyjmowanych  przez  dziecko

posiłków,
C . podawaniu  posiłków  z  dużą  zawartością  błonnika  i

słodyczy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  Kaczmarski  M.,  Piskorz-Ogórek  K.  (red.):  Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia.  Wyd.  Help-Med,  Kraków
2014, str. 212.



Zadanie 97.
Powikłaniem  zastosowania  intensywnej  chemioterapii  mogą  być
nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest:

A .  przeciwdziałanie nudnościom,
B.  łagodzenie dolegliwości,
C.  zmniejszenie apetytu dziecka,
D.  przeciwdziałanie wymiotom.

Literatura:  Kaczmarski  M.,  Piskorz-Ogórek  K.  (red.):  Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia.  Wyd.  Help-Med,  Kraków
2014, str. 212.

Zadanie 98.
Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby
nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

A.  aktywizowania dziecka i stawiania mu wymagań,
B.  planowanej opieki psychologicznej,
C.  reintegracji ze szkołą i grupą rówieśniczą,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kowalczyk  J.R.:  Onkohematologia  dziecięca  –  co  nowego.  Wyd.
Cornetis, Wrocław 2009, str. 153.

Zadanie 99.
Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci
mogą być spowodowane:

A.  wcześniejszymi doznaniami związanymi z chemioterapią,
B.  wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
C.  zmianami w przewodzie pokarmowym,
D.  nieżytem lub stanem zapalnym żołądka i jelit.

Literatura:  Kowalczyk  J.R.:  Onkohematologia  dziecięca  –  co  nowego.  Wyd.
Cornetis, Wrocław 2009, str. 122.

Zadanie 100.
Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z
nowotworem należy:

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

Literatura:  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski:  Leczenie  bólu,  PZWL  2017.
Rozdział 5.13.2



Zadanie 101.
U  dziecka  z  zaawansowaną  chorobą  nowotworową  obserwuje  się
zespół  przewlekłego  wyczerpania.  Do  objawów,  które  możemy
zaobserwować u dziecka NIE należą:

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

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str.233.

Zadanie 102.
Wśród  czynników  ryzyka  rozwoju  nowotworów  wtórnych,  po
przebytej  w  dzieciństwie  terapii  przeciwnowotworowej,
najczęściej wymienia się:

A .  predyspozycje genetyczne,
B.  wiek w trakcie leczenia,
C.  czas od zakończenia leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie chorób
nowotworowych u dzieci. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009,str.282

Zadanie 103.
D o  czynników  sprzyjających  wystąpieniu  zakażeń  u  pacjentów
onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

A . związane  ze  wzrostem  odporności  komórkowej  i
humoralnej,

B.  związane z chorobą i procesem leczenia,
C.  zależne od otoczenia,
D . związane  ze  stosowaniem  nieinwazyjnych  technik

diagnostycznych.
Literatura:  Kowalczyk  J.R.:  Onkohematologia  dziecięca  –  co  nowego.  Wyd.
Cornetis, Wrocław 2009, str. 67.

Zadanie 104.
Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa sie poprzez:

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

Literatura:  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski:  Leczenie  bólu,  PZWL  2017.
Rozdział 5.13.2



Zadanie 105.
W  ocenie  bólu  u  dzieci  uwzględnia  się  m.in.  tzw.  markery  bólu.
Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

A.  wzmożoną potliwość dłoni, tachypnoe,
B . spadek  wydzielania  insuliny,  początek  i  czas  trwania

płaczu,
C . zmianę  ekspresji  twarzy,  płacz,  ułożenie  tułowia  i  nóg,

niepokój ruchowy,
D . niepokój  ruchowy,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,

rozszerzenie źrenic.
Literatura:  Przysło  Ł.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Leczenie  bólu  w
pediatrii.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 89.

Zadanie 106.
Podstawowe  zasady  zawarte  w  kodeksie  etyki  medycznej,  w
praktyce oznaczają:

A.  powszechną dostępność usług medycznych,
B.  szacunek dla autonomii chorego,
C.  nakaz czynienia dobra,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden  -  Gałuszko  K.:  Problemy  psychiczne,  duchowe  i
etyczne.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.)  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008, s. 216-217.

Zadanie 107.
Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko
do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

A . aberracje chromosomowe, choroby metaboliczne, mózgowe
porażenie dziecięce,

B . genetycznie  uwarunkowane  zespoły  chorobowe,  wrodzone
wady serca, choroby nerwowo - mięśniowe,

C . anemia aplastyczna, aberracje chromosomowe, nieswoiste
choroby zapalne jelit, mukopolisacharydozy, wodogłowie,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.
Literatura:  Łupińska  U.,  Szewczyk  A.:  Wybrane  zagadnienia  z  opieki
paliatywnej  nad  dziećmi.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.):
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa
2008, s. 234.



Zadanie 108.
Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

A . pomoc  doprowadzającą  człowieka  do  targnięcia  s ię  na
własne życie,

B . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem
współczucia,

C.  zaniechanie działań w kierunku podtrzymywania życia,
D.  potajemne uśmiercanie chorych.

Literatura:  de  Walden  -  Gałuszko  K.:  Problemy  psychiczne,  duchowe  i
etyczne.  w:  de  Walden  -  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008, s. 217

Zadanie 109.
Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

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

Literatura:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Zasady  i  organizacja
pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,
Młynarski  W.(red.):  Wybrane  zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 11.

Zadanie 110.
Podczas  sprawowania  opieki  nad  noworodkiem  z  rozszczepem  w
obrębie twarzoczaszki najważniejszym celem pielęgnacyjnym jest:

A .  zapobieganie odrzuceniu dziecka przez rodziców,
B.  profilaktyka odwodnienia, niedożywienia i wyniszczenia,
C . zapobieganie  rozszerzeniu  się  brzegów  rozszczepu  i

powiększaniu się wady,
D.  zapobieganie zakażeniom.

Literatura:  M.E.  Muscari  (red.),  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne,
Wyd. Czelej, Lublin 2005, s.251.

Zadanie 111.
Zespół  nadpobudliwości  psychoruchowej  (ADHD)  u  dziecka  NIE
objawia się w postaci problemów dotyczących:

A.  utrzymania uwagi,
B.  impulsywności,
C.  nadmiernej ruchliwości,
D.  nadmiernej koncentracji na danej czynności.

Literatura:  G.  Cepuch,  Zespół  nadpobudliwości  psychoruchowej  (ADHD),  [w]
Cepuch  i  wsp.  Modele  pielęgnowania  dziecka  przewlekle  chorego,  str.
268-269, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.



Zadanie 112.
Na zespół dziecka maltretowanego składają się m.in:

A.  bicie i maltretowanie fizyczne,
B.  prześladowanie emocjonalne,
C.  zaniedbanie lecznicze,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.

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

Zadanie 113.
Następstwem  wady  postawy  polegającej  na  pogłębieniu  kifozy
piersiowej (plecy okrągłe), NIE jest:

A .  wysunięcie głowy do przodu, a barków do tyłu,
B.  wysunięcie głowy i barków do przodu,
C.  spłaszczenie i zapadnięcie klatki piersiowej,
D.  odstawanie łopatek od klatki piersiowej.

Literatura:  Kaczmarski  M.,  Piskorz-Ogórek  K.  (red.),  Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia.  Wyd.  Help-Med.,  Kraków
2014, s. 476.

Zadanie 114.
W  przebiegu klinicznym autyzm ma wiele podobieństw do zespołu
Aspergera,  różni  s ię  głównie  w  stopniu  nasilenia  triady
objawów,  na  którą  składają  się  zaburzenia  funkcjonowania  w
zakresie trzech sfer:

A . społecznej,  komunikacyjnej  (mowa)  oraz  specyficznych
form nauki czy zabawy,

B . fizycznej,  komunikacyjnej  (mowa)  oraz  specyficznych
form nauki czy zabawy,

C.  psychicznej, komunikacyjnej (mowa), społecznej,
D . społecznej,  f izycznej  oraz  specyficznych  form  nauki  czy

zabawy.
Literatura:  Kaczmarski  M.,  Piskorz-Ogórek  K.  (red.),  Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia.  Wyd.  Help-Med.,  Kraków
2014, s. 512.

Zadanie 115.
Która z niżej podanych substancji powoduje zwężenie źrenic?

A.  amfetamina,
B.  heroina,
C.  nikotyna,
D.  etanol.

Literatura:  I.  Namysłowska  I.  (red.),  Psychiatria  dzieci  i  młodzieży,  str.
337-348, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.



Zadanie 116.
Wczesnym objawem autyzmu (u dziecka do 3 r.ż) jest:

A .  niezdolność do zabawy pozorowanej „na niby”,
B.  echolalia,
C . zaburzenia w komunikacji społecznej (objaw „wycofywania

się”) ,
D.  mówiąc o sobie nie używają zaimka „ja”.

Literatura:  I.  Namysłowska  I.  (red.),  Psychiatria  dzieci  i  młodzieży,  str.
117-119, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 117.
Pielęgniarka,  u  hospitalizowanego  chłopca  z  zespołem  Aspergera
w  celu  zminimalizowania  napięcia  emocjonalnego  i  niepokoju,
powinna:

A.  umieścić go w sali wieloosobowej,
B.  przekazywać informacje w sposób jasny i zrozumiały,
C . zachęcić  rodziców,  aby  opuścili  oddział  szpitalny,  bo

wtedy pacjent będzie mógł swobodnie nawiązać kontakt z
innymi dziećmi,

D . pomóc  w  adaptacji  do  warunków  szpitalnych,  ustalając
nowy porządek dnia.

Literatura:  M.  Kaczmarski,  K.  Piskorz-Ogórek,  Pediatria  i  pielęgniarstwo
pediatryczne. Wybrane zagadnienia, str. 522, Wydawnictwo Help-Med., Kraków
2014.

Zadanie 118.
Pielęgniarka,  która  opiekuje  s ię  dzieckiem  po  wydarzeniach
traumatycznych  we  wczesnej  fazie  interwencji  kryzysowej
powinna:

A.  zapewnić poczucie bezpieczeństwa dziecku,
B.  wspierać dziecko w radzeniu sobie,
C.  dążyć do wyciszenia emocji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  I.  Namysłowska  I.  (red.),  Psychiatria  dzieci  i  młodzieży,  str.
482-483, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 119.
Problem zdrowotny ucznia to istniejące u niego:

A.  zaburzenia rozwoju,
B.  zaburzenia zdrowia,
C . czynniki  ryzyka  wystąpienia  zaburzeń  rozwoju  i/lub

zdrowia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, s.
368.



Zadanie 120.
Anoreksja  jest  to  uporczywe,  chorobliwe  dążenie  do  utraty  masy
ciała przez odmowę spożywania pokarmów zwykle w połączeniu z:

A .  nadmiernymi ćwiczeniami fizycznymi,
B.  prowokowaniem wymiotów i wydalania stolca,
C.  nawracającymi epizodami przejadania się,
D.  silnym pragnieniem lub poczuciem przymusu jedzenia.

Literatura:  Kaczmarski  M.,  Piskorz-Ogórek  K.  (red.),  Pediatria  i
pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wybrane  zagadnienia.  Wyd.  Help-Med.,  Kraków
2014, s. 450.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 46N1418
Zadanie 1.
Ochrona  praw  osób  przebywających  w  Szpitalu  Psychiatrycznym
należy do zadań?

A.  Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
B.  Ordynatora/Kierownika danej jednostki - Szpitala,
C.  Dyrektora/Prezesa Szpitala Psychiatrycznego,
D.  Zespołu terapeutycznego danego oddziału.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego. Dz. U. z 2017 r. poz. 882. Aktualizacja 26.05.2017 r.

Zadanie 2.
Model  rozumienia  etiologii  zaburzeń  psychicznych  jako  wynik
zmian  lub  anomalii  w  budowie  lub  funkcji  mózgu  nazywa  się
terminem:

A.  biologicznym,
B.  psychospołecznym,
C.  psychoanalitycznym,
D.  poznawczym.

Literatura:  Heitzman  J.,  Furgał  M.,  Pilecki  M.:  Etiologia,  patogeneza  i
epidemiologia  zaburzeń  psychicznych.  [w]  Heitzman  J.  (red):  Psychiatria.
PZWL, Warszawa 2007, s 16.

Zadanie 3.
Istnienie  patologicznych  triad  w  rodzinie  np.  matka  i  dziecko
tworzy  koalicję  przeciwko  ojcu,  to  forma  patologii  systemu
rodzinnego dotycząca:

A.  zaburzeń struktury rodziny,
B . zaburzeń  związanych  z  zasadami  regulującymi

funkcjonowanie rodziny jako systemu,
C.  zaburzeń komunikacji w rodzinie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Czabała  J.C.:  Podstawy  psychologiczne  współczesnej  psychiatrii.
[w]  Bilikiewicz  A.  i  wsp.:  Psychiatria.  Tom  I.  Urban&Partner,  Wrocław,
2002: s. 270.

Zadanie 4.
Funkcjonowanie  psychiki  jest  uwarunkowane  działaniem
mechanizmów selekcjonujących, których komponentem pełniącym
funkcje  ukierunkowujące człowieka na odbieranie  lub odrzucanie
informacji pełni:

A .  zapamiętywanie,
B.  percepcja,
C.  myślenie,
D.  uwaga.

Literatura:  Grzywa  A.:  Omamy  i  urojenia.  Urban&Partner,  Wrocław,  2000,  s.
64-65.



Zadanie 5.
Chorzy  na  depresję,  którzy  znajdują  się  w  stresującej  sytuacji
psychospołecznej  i  u  których  stwierdza  się  myśli,  plany  i
intencje samobójcze:

A.  mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych,
B.  mogą być leczeni w oddziałach dziennych,
C . mogą  być  leczeni  w  trybie  hospitalizacji  domowej,  jeśl i

n ie mają dostępu do środków, które mogłyby posłużyć do
popełnienia samobójstwa,

D.  powinni być leczeni w warunkach szpitalnych.
Literatura:  Krzyżowski  J.,  Miller  L.,  Wand  T.  (red):  Stany  nagłe  w
psychiatrii. Medyk, Warszawa 2008: s. 294.

Zadanie 6.
Autorem  definicji:  Zdrowie  psychiczne  to  zdolność  do  rozwoju  w
kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i
tworzenia  coraz  wyższej  hierarchii  rzeczywistości  i  wartości,
aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

A .  Aaron Antonovsky,
B.  Maxwell Jones,
C.  Kazimierz Dąbrowski,
D.  Tadeusz Bilikiewicz.

Literatura:  Kurpas  D.,  Miturska  H.,  Kaczmarek  M.  (red):  Podstawy
psychiatrii  dla  studentów  pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Continuo,  Wrocław
2009: s. 10.

Zadanie 7.
N a  oddziałach  psychiatrycznych  dla  niepoczytalnych  sprawców
przestępstw obowiązuje zasada:

A.  ważniejsze jest zabezpieczenie, niż leczenie,
B.  ważniejsze jest leczenie, niż zabezpieczenie,
C.  równe traktowanie leczenia i zabezpieczenia,
D . nie  ma  możliwości  przenoszenia  pacjenta  z  oddziału  o

maksymalnym  poziomie  zabezpieczenia  do  oddziału  o
zabezpieczeniu podstawowym i odwrotnie.

Literatura:  Heitzman  J.,  Gierat  B.:  Etyczne  i  prawne  aspekty  opieki
psychiatrycznej. [w] Heitzman J.: Psychiatria. PZWL, Warszawa 2007: 321

Zadanie 8.
Spośród  czynników  środowiskowych,  które  wywierają  wpływ  na
rozwój psychiczny dziecka największe znaczenie ma system:

A.  szkolny,
B.  rówieśniczy,
C.  rodzinny,
D.  społeczno-kulturowy.

Literatura:  Namysłowska  I.:  Rozwój  psychiczny  człowieka.  [w]  Bilikiewicz  A.



i wsp.: Psychiatria. Tom I. Urban&Partner, Wrocław, 2002: s. 237.

Zadanie 9.
Sąd  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o  przyjęciu  pacjenta  do
szpitala  psychiatrycznego  bez  jego  zgody,  prowadzi
postępowanie:

A.  tylko wtedy, jeśli zostało popełnione przestępstwo,
B . tylko  wtedy,  jeśli  pacjent  po  przyjęciu  nadal  nie

wyraża zgody na leczenie,
C . tylko  wtedy,  jeśli  pacjent  został  przyjęty  na

obserwację  10-dniową  z  powodu  agresji,  a  zachodzą
wątpliwości, czy jest chory psychicznie,

D.  w każdym przypadku przyjęcia wbrew woli pacjenta.
Literatura:  Kosmowski  W.:  Etyczne  i  prawne  aspekty  opieki  psychiatrycznej.
W.  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  J.  (red):  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
PZWL. Warszawa, 2012, s 21.

Zadanie 10.
Czy  Rzecznik  Praw  Pacjenta  Szpitala  Psychiatrycznego  ma  prawo
wglądu w dokumentację medyczną pacjenta?

A.  tak, bez ograniczeń,
B . nie,  nie  może  mieć  wglądu,  gdyż  nie  jest  członkiem

zespołu terapeutycznego,
C.  tylko za zgodą lekarza prowadzącego,
D . tak,  tylko  za  zgodą  osoby,  której  ta  dokumentacja

dotyczy,  je j  przedstawiciela  ustawowego  lub
faktycznego.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego. Dz. U. z 2017 r. poz. 882. Aktualizacja 26.05.2017 r.

Zadanie 11.
Czy  osoba  wobec,  której  wydano  postanowienie  o  przyjęciu  do
Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być
doprowadzona tam przez policję?

A.  nie, ponieważ nie popełniła przestępstwa,
B . tak,  sąd  z  urzędu  może  zarządzić  zatrzymanie  i

przymusowe doprowadzenie do DPS przez policję,
C.  nie, pracownicy DPS są do tego zobligowani,
D . tylko,  jeżeli  jest  ubezwłasnowolniona  i  opiekun  prawny

wyrazi na to zgodę.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego. Dz. U. z 2017 r. poz. 882. Aktualizacja 26.05.2017 r.



Zadanie 12.
W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

A . zaburzenia  nerwicowe,  związane  ze  stresem  i  pod
postacią somatyczną,

B.  zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych,
C.  upośledzenie umysłowe,
D.  zaburzenia rozwoju psychologicznego.

Literatura:  Międzynarodowa  Statystyczna  Klasyfikacja  Chorób  i  Problemów
Zdrowotnych ICD-10. Rewizja dziesiąta WHO 2009, s. 238.

Zadanie 13.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  Narodowy  Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

A.  2010-2014,
B.  2017-2022,
C.  2012-2016,
D.  2013-2017.

Literatura: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011,
s. 3.

Zadanie 14.
Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

A .  gwałtowny wzrost poziomu serotoniny,
B.  gwałtowny spadek poziomu serotoniny,
C.  znaczny niedostatek prekursora serotoniny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Krzyżowski  J.,  Miller  L.,  Wand  T.  (red):  Stany  nagłe  w
psychiatrii. Medyk, Warszawa 2008: s. 431.

Zadanie 15.
Założenia psychiatrii środowiskowej dążą między innymi do:

A . leczenia  pacjenta  w  jak  najmniej  represyjnych  dla  niego
warunkach,

B.  zredukowania ilości osób w zespole terapeutycznym,
C.  skrócenia czasu leczenia,
D.  ograniczenia stygmatyzacji chorych.

Literatura:  pod  redakcją  Adama  Bilikiewicza,  Psychiatria,  podręcznik  dla
studentów  medycy,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Wydanie  III  zmienione  i
uzupełnione – rok wydania 2011. Strona 605



Zadanie 16.
Czy  NFZ  –  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  jest  podmiotem  biorącym
udział  w  realizacji  Narodowego  Programu  Ochrony  Zdrowia
Psychicznego na lata 2017–2022?

A.  nie, nie jest – NFZ jest jego twórcą,
B.  tak, jest,
C.  jedynie NFZ jest jego wykonawcą,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Literatura: dziennikustaw.gov.pl/du/2017/458/D2017000045801.pdf

Zadanie 17.
Wdrożenie  środowiskowego modelu ochrony zdrowia  psychicznego
t j .  zapewnienie  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi
wielostronnej  i  powszechnie  dostępnej  blisko  miejsca  ich
zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym jest:

A . niezbędnym  kierunkiem  zmian  i  warunkiem  rozwoju
Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Rzeczpospolitej
Polskiej,

B.  standardem realizowanym w ramach programu NFZ,
C . zadaniem,  które  jest  realizowane  przez  Samorząd

Terytorialny,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura: dziennikustaw.gov.pl/du/2017/458/D2017000045801.pdf

Zadanie 18.
Ryzyko  prób  samobójczych  i  innych  zachowań  autoagresywnych
wzrasta  u  osób  przyjmujących  substancje  psychoaktywne,
zwłaszcza:

A.  marihuanę,
B.  alkohol,
C.  rozpuszczalniki,
D.  leki uspokajające.

Literatura:  Pilecki  M.:  Zaburzenia  psychiczne  i  zaburzenia  zachowania
spowodowane  używaniem  substancji  psychoaktywnych.  [w]  Heitzman  J.:
Psychiatria. PZWL, Warszawa 2007, s 74.

Zadanie 19.
W  relacji  z  pacjentem z  zaburzeniami  psychicznymi  do  zachowań
terapeutycznych początkujących kontakt i komunikację NIE należy
zachowanie:

A.  dostrzeganie pacjenta,
B.  parafrazowanie,
C.  spostrzeganie zmian,
D.  bycie dostępnym dla pacjenta.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Robakowski  J.  (red):  Pielęgniarstwo
psychiatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wyd.  Lekarskie  PZWL.



Warszawa; 2012, s: 142-143.

Zadanie 20.
Konsekwentnie  odgrywana  przez  pacjenta  przez  kilka  dni
symulacja może przejść w tzw.:

A .  agrawację,
B.  metasymulację,
C.  dysymulację,
D.  symulację nawarstwioną.

Literatura:  Kobus  A.:  Wywiad  psychiatryczny.  W.  Górna  K.,  Jaracz  K.,
Rybakowski J. (red): Pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL. Warszawa, 2012, s
133.

Zadanie 21.
Do jakościowych zaburzeń świadomości NIE zalicza się:

A .  majaczenia,
B.  zamroczenia,
C.  półśpiączki,
D.  splątania.

Literatura:  Leszczyńska-Rodziewicz  A.:  Podstawy  kliniczne.  W.  Górna  K.,
Jaracz  K.,  Rybakowski  J.  (red):  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  PZWL.
Warszawa, 2012, s 410.

Zadanie 22.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami lękowymi wymienia się:

A .  oferowanie siebie, wyjaśnienie, werbalizowanie,
B.  aktywne słuchanie, parafrazowanie, odzwierciedlanie,
C.  zachęcanie do opisu przeżyć, zachęcanie do porównań,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej. Lublin; 2007, s: 71.

Zadanie 23.
Która  z  wymienionych  chorób  infekcyjnych  może  mieć  szkodliwy
wpływ na płód i być przyczyną upośledzenia umysłowego:

A.  różyczka,
B.  toksoplazmoza,
C.  ospa wietrzna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bilikiewicz  A.,  Pużyński  S.,  Robakowski  J.,  Wciórka  J.  (red):
Psychiatria.  Wyd.  Urban&Partner.  Wrocław;  2002,  Tom  2  (Psychiatria
kliniczna), s: 630.



Zadanie 24.
Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

A .  choroba Alzheimera,
B.  otępienie z ciałami Lewy’ego,
C.  otępienie o podłożu naczyniowym,
D.  otępienie czołowo-skroniowe.

Literatura:  Jarema  M.  (red):  Psychiatria  w  praktyce.  Podręcznik  dla  lekarzy
specjalizujących  się  w  psychiatrii  i  lekarzy  innych  specjalności.  Wyd.
Oficyna Wydawnicza Medical Education. Warszawa; 2011, s:290.

Zadanie 25.
Nadmierną  wrażliwością  na  niepowodzenia,  niezdolnością  do
wybaczania  zniewag,  podejrzliwością  i  tendencją  do
zniekształcania  doświadczeń  przez  opaczną  interpretację
obojętnych,  a  nawet  przyjaznych  zachowań  innych  ludzi  jako
wrogich czy pogardliwych, cechuje się osobowość:

A.  borderline,
B.  schizoidalna,
C.  paranoiczna,
D.  histrioniczna.

Literatura:  Grzywa  A.:  Omamy  i  urojenia.  Urban&Partner,  Wrocław,  2000,  s.
95.

Zadanie 26.
Do atypowych leków przeciwpsychotycznych NIE zalicza się:

A .  Klozapina (Klozapol),
B.  Olanzapina (Zyprexa),
C.  Perfenazyna (Trilafon),
D.  Kwetiapina (Seroquel).

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Robakowski  J.  (red):  Pielęgniarstwo
psychiatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wyd.  Lekarskie  PZWL.
Warszawa; 2012, s: 201.

Zadanie 27.
Leczenie  substytucyjne  metadonem  prowadzone  jest  u  osób
uzależnionych od:

A.  kokainy,
B.  opiatów,
C.  alkoholu,
D.  tytoniu.

Literatura:  Ziółkowski  M,  Czarnecki  D.,  Opozda  K.:  Zaburzenia  spowodowane
zażywaniem substancji psychoaktywnych. W. Górna K., Jaracz K., Rybakowski
J. (red): Pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL. Warszawa, 2012, s 269.



Zadanie 28.
Szczególnie  zalecaną  techniką  komunikacji  z  pacjentem
przejawiającym  objawy  psychotyczne  (omamy,  urojenia),  przy
jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta co najmniej częściowego
wglądu w objawy chorobowe, jest technika komunikacji zwana:

A.  eksploracją,
B.  urealnianiem,
C.  modelowaniem,
D.  zachęcaniem do oceny.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Robakowski  J.  (red):  Pielęgniarstwo
psychiatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wyd.  Lekarskie  PZWL.
Warszawa; 2012, s: 153.

Zadanie 29.
Model  pielęgnowania  wg  Nancy  Roper  w  pielęgniarstwie
psychiatrycznym, koncentruje się szczególnie na:

A.  wzajemnej relacji pielęgniarka-pacjent,
B . aktywnościach życiowych podejmowanych przez pacjenta i

wspólnym  rozpoznawaniu  aktualnych  i  potencjalnych
problemów,

C.  zaspakajaniu potrzeb pacjenta,
D.  wspieraniu procesu adaptacji pacjenta.

Literatura:  Wilczek-Różyczka  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego poz. 68

Zadanie 30.
Postępując  z  osobami  zatrutymi  substancjami  psychotropowymi
przed przewiezieniem ich na oddział toksykologiczny NIE należy:

A.  wywoływać wymiotów, jeśli lek został podany dożylnie,
B . zapobiegać  zachłyśnięciu,  jeśl i  pacjent  jest  w

śpiączce,
C . zbierać  informacji  o  historii  choroby,  jeśli  jest  to

możliwe,
D . starać  się  unieruchomić  pacjenta,  jeśl i  staje  s ię  coraz

bardziej pobudzony.
Literatura:  Krzyżowski  J.,  Miller  L.,  Wand  T.  (red):  Stany  nagłe  w
psychiatrii. Medyk, Warszawa 2008: s. 403.

Zadanie 31.
Autentyczność w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

A . przeszkadza  –  personel  nie  powinien  zdradzać  swoich
stanów,

B . przeszkadza  –  nie  pozwala  budować  dystansu  z
pacjentami,

C.  dotyczy tylko pielęgniarek,
D . jest  konieczna,  ponieważ  pacjenci  są  bardzo  wrażliwi  na

wszelkie nieautentyczne zachowania.



Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 37

Zadanie 32.
Oferowanie siebie w komunikowaniu się z chorym psychicznie to:

A . skupienie  s ię  na  funkcji  instrumentalnej  poprzez
wykonywanie wszelkich czynności pielęgnacyjnych zgodnie
z aktualną wiedzą,

B . nawiązanie  relacji  z  pacjentem  poprzez  zwrócenie  uwagi
na jego wygląd i zmianę zachowania,

C . wczuwanie  się  w  emocjonalną  sytuację  pacjenta,
spojrzenie  na  nią  z  jego  perspektywy  oraz  w  taki  sposób
komunikowanie, aby odczuł że jest zrozumiany,

D . skupienie  uwagi  na  pacjencie,  na  jego  potrzebach,
zapewnienie o stałej obecności i chęci rozmowy.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 35.

Zadanie 33.
Zdań  typu:  „Głowa  do  góry”,  „Wszystko  będzie  OK”,  w  relacji
terapeutycznej  pielęgniarka  psychiatryczna  –  chory  psychicznie,
należy:

A . często  używać,  bowiem  szybko  uspokajają  i  wyciszają
pacjenta,

B . używać  jak  najczęściej  w  stosunku  do  adolescentów  z
depresją,

C . unikać,  bowiem  stanowią  często  źródło  irytacji
pacjenta,

D . raczej  unikać,  bowiem  pacjenci  nie  traktują  poważnie
"wyluzowanego" personelu.

Literatura:  Rybakowski  J.,  Pużyński  S.,  Wciórka  J.  (red.):  Psychiatria,  t.
1, 2, 3. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2012 t.1, s.412.

Zadanie 34.
Wzrost  umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem,  wzrost
umiejętności  społecznych  i  wzmocnienie  poczucia  skuteczności,
to cele komunikowania terapeutycznego z pacjentem:

A.  w ostrym stanie psychotycznym,
B.  uzależnionym,
C.  w stanie katatonicznym,
D.  z zaburzeniem postrzegania.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s.91-92



Zadanie 35.
Parafrazowanie to:

A.  okazywanie zrozumienia,
B . powtarzanie za pacjentem niektórych istotnych elementów

jego wypowiedzi,
C.  obserwowanie sygnałów niewerbalnych,
D . specyficzne wejście w wewnętrzny świat przeżyć rozmówcy

i nazywanie tego, co czuje w chwili o której opowiada.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 32

Zadanie 36.
Tolerancja w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

A.  nie ma znaczenia,
B . przeszkadza,  pacjent  musi  wrócić  do  „rzeczywstości”,

nie można tolerować jego dziwnych zachowań,
C.  dotyczy tylko pielęgniarek,
D . jest  nieodzowna  w  budowaniu  poczucia  akceptacji

pacjenta.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s.36

Zadanie 37.
Zespół terapeutyczny to:

A.  tylko lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w szpitalu,
B.  cały personel szpitala niezależnie od kwalifikacji,
C . grupa  ludzi  o  odpowiednich  kwalifikacjach,

doświadczeniu i  wiedzy współpracujących ze  sobą w celu
realizacji celów terapeutycznych,

D . psychologowie  i  psychiatrzy  realizujący  założone  cele
terapeutyczne.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s.35

Zadanie 38.
Lęk  jest  jednym  z  najbardziej  przykrych  objawów  i  dość
powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

A . nie  wymaga  szczególnego  zaangażowania  i  przygotowania
ze strony pielęgniarki,

B . należy  rozpocząć  od  zebrania  informacji  na  temat
psychologicznych okoliczności wystąpienia lęku,

C . wymaga  cierpliwości  i  troski  z  jednoczesną  bezradnością
ze strony pielęgniarki wobec lęku,

D.  nie może zawierać cech aktywnego słuchania.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 69-71.



Zadanie 39.
W  opiece  nad  dzieckiem  z  autyzmem  należy  przyjąć  przede
wszystkim następujące cele:

A . usprawnienie samoobsługi, ponieważ w innych obszarach
zwykle dziecko dobrze funkcjonuje,

B . poprawa  kompetencji  społecznych,  gdyż  mowa  i
samoobsługa są w normie,

C.  poprawa mowy, samoobsługi oraz kompetencji społecznych,
D.  poprawa skupienia uwagi przez farmakoterapię.

Literatura:  Polikowska  M.  Zaburzenia  psychiczne  wieku  rozwojowego.  [w:]
Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 56.

Zadanie 40.
Które  działanie  jest  NIEPRAWIDŁOWE  w  opiece  nad  pacjentem  z
manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo
jak wynika to z normy fizjologicznej:

A . zmniejszenie  wypijanych  kaw  i  herbat  w  godzinach
wieczornych,

B . brak pomocy w organizowaniu czasu do rana, gdy pacjent
nie może zasnąć,

C . przypominanie o godzinach przeznaczonych na sen, ciszy
nocnej,

D.  stosowanie farmakoterapii i obserwacja snu pacjenta.
Literatura:  Wojtas  K.  Opieka  nad  pacjentem  z  zespołem  maniakalnym.  [w:]
Wilczek-Rużyczka  (red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 125.

Zadanie 41.
Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

A.  jest w Polsce prawnie zabronione,
B.  nie jest refundowane przez NFZ,
C.  zawsze wymaga tzw. podwójnej zgody,
D.  wymaga zgody osoby, nawet przyjętej bez zgody.

Literatura:  Rozporządzenie  MZ z  dnia  24  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  wykazu
świadczeń  zdrowotnych  stwarzających  podwyższone  ryzyko  dla  pacjenta,
których udzielenie wymaga zgody (Dz.U.2012, poz. 494).

Zadanie 42.
Które  z  podanych  zjawisk  u  dzieci  może  wiązać  się  z
wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

A.  objawy zwiastunowe schizofrenii w okresie dorastania,
B.  dziwaczność,
C.  odpowiedzi A i B są błędne,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 4.



Zadanie 43.
W  opiece  nad  pacjentem z  zaburzeniami  typu  granicznego  należy
wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów:

A . rzadko są hospitalizowani w trybie  nagłym np.  po próbie
samobójczej,

B . wymagają  pracy  z  personelem  nad  sposobami  radzenia
sobie w trudnych sytuacjach,

C.  raczej nie podejmują prób samobójczych,
D . nie  podejmują  destrukcyjnych  zachowań  seksualnych,

których  wcześniej  nie  praktykowali  w  obliczu  trudnych
sytuacji.

Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 72.

Zadanie 44.
Który  z  modeli  koncepcyjnych  pielęgnowania  odnosi  s ię  do
pacjenta  jako  otwartego  systemu,  złożonego  z  części,  które  są
z e  sobą  we  współzależności,  a  cały  system  jest  w  stałej
interakcji  z  otoczeniem,  które  oddziałuje  na  jednostkę  poprzez
stresory?

A.  Dorothei Orem,
B.  Hildegardy Peplau,
C.  Virginii Henderson,
D.  Betty Neuman.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska-Żywko  L.  Wybrane  modele
pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków,  2001,  s.
62  –  71;  Wilczek-Rużyczka  E.  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 170 – 171.

Zadanie 45.
Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

A.  poprawę samooceny,
B.  wzrost wartościowania siebie,
C.  zrozumienie własnych potrzeb,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Skorupska  A.  Rehabilitacja  psychiatryczna.  [w:]
Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 215.



Zadanie 46.
Podczas  przyjęcia  pacjenta  do  szpitala  psychiatrycznego,
rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie
diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

A .  izby przyjęć i oddziału szpitalnego,
B.  tylko oddziału szpitalnego,
C.  tylko izby przyjęć,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Markiewicz  R.  Izba  przyjęć.  [w:]  Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,
Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  Wydawnictwo  Ars
Nova, Lublin, 2014, s. 170 - 171.

Zadanie 47.
Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje
m.in.  przez  zapewnienie  pacjentowi  poczucia  bezpieczeństwa,
które uzyskuje się w wyniku:

A.  informacji niewerbalnej poprzez okazanie spokoju,
B.  zdecydowania i aktywności,
C.  braku akceptacji dla okresowej niesprawności pacjenta,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 66.

Zadanie 48.
Opiekujesz  s ię  osobą  w  podeszłym wieku,  która  odczuwa  lęk.  Na
jakie  objawy/problemy  związane  z  lękiem  u  osób  starszych
powinno się zwrócić uwagę:

A . niedojrzałość  osobowości  w  aspekcie  mechanizmów
obronnych,

B.  uzależnienie od alkoholu,
C.  uzależnienie od leków uspokajających i brak wsparcia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Lewandowska J.Opieka nad chorym psychicznie w wieku podeszłym.
[w:]  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 159.

Zadanie 49.
Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub
izolacji  w  jednostce  organizacyjnej  pomocy  społecznej  nie  może
przekroczyć:

A.  6 godzin,
B.  8 godzin,
C.  12 godzin,
D.  16 godzin.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).



Zadanie 50.
Pacjent  z  manią  nie  chce  współpracować  z  zespołem
terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

A.  nadmierne poczucie choroby,
B.  pozytywny efekt farmakoterapii,
C.  doznania psychotyczne,
D.  brak doznań psychotycznych.

Literatura:  Wojtas  K.  Opieka  nad  pacjentem  z  zespołem  maniakalnym.  [w:]
Wilczek-Rużyczka  (red.  ) .  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 120.

Zadanie 51.
Pielęgniarka  chcąc  poznać  relacje  w  rodzinie  oraz  różnice  w
postrzeganiu  ich  przez  poszczególnych  je j  członków,  używa
pytań:

A.  otwartych,
B.  cyrkularnych,
C.  reflektujących,
D.  zamkniętych.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s.184.

Zadanie 52.
Pacjent  z  zaburzeniami  obsesyjno-kompulsyjnymi,  leczony
farmakologicznie  i  psychoterapeutycznie  od  wielu  lat  bez
wyraźnej  poprawy.  Objawy  choroby  znacząco  zaburzają
funkcjonowanie  pacjenta,  powodując  u  niego  znaczne  cierpienie.
Uznano,  że  pacjent  cierpi  na  lekooporną  postać  zespołu
natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

A . tylko  do  psychoterapii  ponieważ  wyczerpano  możliwości
leczenia,

B . d o  leczenia  neurochirurgicznego  (głębokiej  stymulacji
mózgu),

C . d o  leczenia  alkoholem  jako  nowej  metody
farmakologicznej,

D.  do desensytyzacji jako głównej metody leczenia.
Literatura:  Patejuk-Mazurek  I.  Zaburzenia  lękowe  (nerwicowe).  [w:]  Bartosz
Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 32.



Zadanie 53.
Pacjent  z  zaburzeniami  psychicznymi  często  ma  problem  z
ciśnieniem  tętniczym  krwi  np.  ortostatyczne  spadki  ciśnienia,
nadciśnienie  czy  niedociśnienie  spowodowane  farmakoterapią.
Proszę podać optymalne wartości ciśnienia tętniczego:

A . ciśnienie  skurczowe  poniżej  120  mmHg,  rozkurczowe
poniżej 80 mmHg,

B . wartości  ciśnienia  skurczowego  i  rozkurczowego  nie  są
istotne,  należy  tylko  zwracać  uwagę  na  amplitudę  t j .
30-50 mmHg,

C . ciśnienie  skurczowe  poniżej  140  mmHg,  rozkurczowe
poniżej 90 mmHg,

D . ciśnienie  skurczowe  poniżej  i  równe  140  mmHg,
rozkurczowe poniżej lub równe 80 mmHg.

Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 139.

Zadanie 54.
Przebieg  zaburzeń  hiperkinetycznych  u  dzieci  i  młodzieży  można
scharakteryzować następująco:

A.  pacjenci zwykle kontrolują impulsy,
B . w  trakcie  trwania  choroby  mogą  wystąpić  zachowania

opozycyjno-buntownicze,
C . pacjenci przeważanie nie mają wglądu we własną sytuację

więc nie czują się stygmatyzowani,
D.  pacjenci nie mają problemów z koncentracją uwagi.

Literatura:  Polikowska  M.  Zaburzenia  psychiczne  wieku  rozwojowego.  [w:]
Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 93.

Zadanie 55.
Pacjent  choruje  na  zaburzenia  odżywiania.  Przy  przyjęciu  do
oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

A.  pomiar masy ciała,
B.  pomiar obwodu ramienia,
C.  ocenę grubości fałdów skórno-tłuszczowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 40, 41.

Zadanie 56.
Które  z  wypowiedzi  pacjenta  z  depresją  nie  wskazuje  na  wyższe
ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

A.  tylko śmierć przyniesie mi ulgę,
B.  rodzina będzie cierpiała gdybym umarł,
C.  wszystkim będzie lżej gdy umrę,
D.  nie ma osoby, która by mną się zainteresowała.



Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 34.

Zadanie 57.
Działania  pielęgniarskie,  jak  również  działania  całego  zespołu
terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób
uzależnionych na:

A.  utrzymanie abstynencji przez pacjenta,
B . przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności zaradczych

przez pacjenta,
C . poprawę  zdrowia  psychicznego  i  fizycznego  przez

pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Sadowska  J.  Oddziały  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu.  [w:]
Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 193-195.

Zadanie 58.
W  opiece  nad  pacjentami,  u  których  może  dojść  do  eskalacji
agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

A . zapewnienie  odpowiedniej  l iczby  personelu  podczas
dyżuru,

B . zatrudnianie  personelu  z  odpowiednimi  kompetencjami  i
predyspozycjami,

C.  postępowanie zgodne z procedurami i standardami,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Markiewicz  R.  Przeciwdziałanie  agresji.  [w:]  Bartosz  Ł.,
Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 108 - 110.

Zadanie 59.
Teorię deficytów samoopieki opracowała:

A.  Nancy Roper,
B.  Betty Newman,
C.  Madeleine Leninger,
D.  Dorothei Orem.

Literatura:  Płaszewska-Żywko  L.  Teoria  Dorothei  Orem.  [w:]  Kózka  M.,
Płaszewska-Żywko  L.  Modele  opieki  pielęgniarskiej  nad  chorym  dorosłym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 17.



Zadanie 60.
Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując
następujące zasady:

A . podczas  normalnego  i  spłyconego  oddychania,  końcami
palców,

B.  całą ręką podczas normalnego i spłyconego oddychania,
C.  całą ręką, podczas normalnego i głębokiego oddychania,
D . podczas bezdechu i pogłębionego oddychania, końcówkami

palców.
Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 146

Zadanie 61.
Podczas  wywiadu  w  izbie  przyjęć  psychiatrycznej,  słyszysz  od
pacjenta  następujące  wypowiedzi  „jestem  śledzony  przez  mojego
szefa”,  „wczoraj  zostałem  zamknięty  w  kapsule  czasu,  w  innej
przestrzeni  wykonano  mi  zabieg  chirurgiczny,  mam  implant,
dzięki  któremu  odbieram  fale  radiowe  z  innej  galaktyki”.
Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

A.  spostrzegania,
B.  urojeń,
C.  obsesyjno-kompulsyjnych,
D.  myślenia magicznego.

Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 2.

Zadanie 62.
Społeczność  terapeutyczna  zakłada  współpracę  personelu
(wszystkich  członków  zespołu  terapeutycznego)  z  pacjentami.
Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna?

A.  permisywności, realizmu, konsensusu,
B.  demokracji, komunikacji jednokierunkowej,
C . wspólnoty, ale bez zasady konsensusu, ponieważ wszelkie

działania określa regulamin oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Markiewicz  R.  Społeczność  terapeutyczna.  Współpraca  zespołu.
[w:]  Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 162.



Zadanie 63.
Wobec  pacjenta  małoletniego  w  szpitalu  psychiatrycznym
zastosowanie przymusu bezpośredniego:

A.  nie może być zainicjonowane przez pielęgniarkę,
B . nie  może  być  zastosowane  za  wyjątkiem  przymusowego

podania leków,
C . jest  możliwe  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  zdrowia

psychicznego,
D . realizowane  jest  poprzez  izolację  od  grupy

rówieśniczej.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).

Zadanie 64.
Celem  opieki  nad  pacjentem  starszym  z  depresją,  z  poczuciem
osamotnienia  i  poczuciem  beznadziejności,  które  może  prowadzić
do samobójstwa, będzie przede wszystkim:

A.  podtrzymanie i budowanie komunikowania się,
B.  ochrona przed samotnością i powrót nadziei,
C.  zaangażowanie w farmakoterapię,
D.  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego.

Literatura: Lewandowska J. Opieka nad chorym psychicznie w wieku podeszłym.
[w:]  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 148.

Zadanie 65.
Pacjent  ze  schizofrenią  wycofuje  s ię  z  kontaktów  społecznych.  W
interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

A . okazywanie  szacunku,  wzmacnianie  akceptowanych
społecznych zachowań, brak empatii,

B . okazywanie  akceptacji,  empatii  i  szacunku  oraz  bycie
autentycznym w kontakcie z pacjentem,

C . okazywanie antypatii,  szacunku oraz bycie autentycznym
w kontakcie z pacjentem,

D . zachęcanie  do  wyrażenia  emocji  i  myśli,  okazywanie
empatii, przybranie maskowatego wyrazu twarzy.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 137.



Zadanie 66.
D o  najważniejszych  zagrożeń  zdrowia  psychicznego  w  rodzinie
należą:

A . problemy  ze  znalezieniem  pracy,  niskie  dochody,
przedłużony czas pracy rodziców,

B . zbyt wysoki poziom wykształcenia w środowisku o dużym
wskaźniku bezrobocia,

C . niski  poziom  wykształcenia,  wielodzietność,
abstynencja,

D . wysoki  poziom  wykształcenia  rodziców  i  związane  z  tym
wygórowane  oczekiwania  w  stosunku  do  dzieci,  wysokie
dochody.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 24.

Zadanie 67.
Wobec  pacjenta  małoletniego  poważnie  zakłócającego
funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

A . zastosować przymus bezpośredni w postaci przytrzymania
lub przymusowego podania leków,

B . zastosować  przymus  bezpośredni  w  postaci
unieruchomienia lub izolacji,

C . zastosować przymus bezpośredni w postaci przytrzymania,
unieruchomienia lub izolacji,

D . w  takiej  sytuacji  nie  jest  prawnie  dopuszczalne
stosowanie przymusu bezpośredniego.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).

Zadanie 68.
Osoba  korzystająca  ze  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych  przez
szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw
Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

A . n ie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia  zgłoszenia
takiej  potrzeby,  w  warunkach  zapewniających  swobodę
wypowiedzi,

B . n ie  później  niż  w  terminie  10  dni  od  dnia  zgłoszenia
takiej  potrzeby,  w  warunkach  zapewniających  swobodę
wypowiedzi,

C . n ie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia  zgłoszenia
takiej potrzeby, w obecności pielęgniarki,

D . nie  później  niż  w  terminie  10  dni  od  dnia  zgłoszenia
takiej potrzeby, w obecności lekarza.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).



Zadanie 69.
Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku
pacjent  czuje  si lny  ból.  Może  to  świadczyć  o  zapaleniu
otrzewnej i nazywane jest objawem:

A.  Blumberga,
B.  Rowsinga,
C.  Goldflama,
D.  Chełmońskiego.

Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 153.

Zadanie 70.
Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem
z  zaburzeniami  psychicznymi.  Realizacja  wsparcia  społecznego
ukierunkowana jest na:

A . opiekę,  która  pozwala  na  zaspokojenie  potrzeb
międzyludzkich  i  ułatwia  adaptację  w  trudnych
sytuacjach,

B . informację  o  uczuciach  i  docenianiu  w  relacjach  z
najbliższymi  oraz  o  tym,  że  jest  s ię  ważną  częścią
otoczenia,

C . interakcje  grupy  społecznej  w  trudnych  okolicznościach
np. w dążeniu do wspólnego rozwiązania problemu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Wojtas  K.  Wsparcie  społeczne  w  chorobach
przewlekłych i  psychicznych.  [w:]  Czupryna A.,  Wilczek-Rużyczka E.  Wybrane
zagadnienia  pielęgniarstwa  specjalistycznego.  ABC  a  Wolters  Kluwer
business, Warszawa, 2010, s. 73.

Zadanie 71.
Pielęgniarka,  która  opiekuje  s ię  pacjentem  nieprzyjmującym
zleconych  leków  psychotropowych,  powinna  uwzględnić  tego
przyczyny, do których NIE należy:

A.  właściwy wgląd pacjenta we własną sytuację zdrowotną,
B.  chęć popełnienia samobójstwa,
C.  brak poczucia choroby,
D.  brak nadziei na wyzdrowienie.

Literatura:  Czyżowicz  K.,  Lewandowska  J.  Problemy  wynikające  z  leczenia
metodami  biologicznymi.  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy
pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 159.



Zadanie 72.
Wsparcie  społeczne  można  ująć  w  formie  funkcjonalnej.  Jeśli
pielęgniarka/ pielęgniarz w opiece nad pacjentem z zaburzeniami
psychicznymi  przekazuje  konkretne  instrukcje,  informuje  jak
radzić  sobie  w  trudnej  sytuacji,  pomaga  w  rozwiązaniu
określonego problemu jest to rodzaj wsparcia?

A.  emocjonalnego,
B.  duchowego,
C.  informacyjnego,
D.  instrumentalnego.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Wojtas  K.  Wsparcie  społeczne  w  chorobach
przewlekłych i  psychicznych.  [w:]  Czupryna A.,  Wilczek-Rużyczka E.  Wybrane
zagadnienia  pielęgniarstwa  specjalistycznego.  ABC  a  Wolters  Kluwer
business, Warszawa, 2010, s. 74.

Zadanie 73.
Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat,
pacjent  jest  spokojny,  lecz  nie  może  skupić  s ię  na  jednym
temacie  rozmowy,  nie  wie  jaka  jest  aktualna  data,  rodzina
potwierdza,  że  od  jakiegoś  czasu  pacjent  jest  zdezorientowany
c o do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych.
Jaką  skalę  psychologiczną  możesz  zastosować,  aby  ocenić  stan
psychologiczny pacjenta?

A.  skala Lęku Hamiltona,
B.  Mini Mental State Examination,
C.  CAGE,
D.  Positive and Negative Syndrom Scale (PANSS).

Literatura:  Gierus  J.  Skale  kliniczne.  [w:]  Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,
Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  Wydawnictwo  Ars
Nova, Lublin, 2014, s. 93.

Zadanie 74.
Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych
neuroleptyków to:

A.  akatyzja i tazykinezja,
B.  dystonia,
C.  dyskineza,
D.  akinezja.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. Podstawy pielęgniarstwa s. 161.



Zadanie 75.
Opiekujesz  s ię  pacjentem  w  osłupieniu  depresyjnym/katatonii.  Z
pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków.
Jaką  metodę  zastosujesz  zgodnie  z  rolą  pielęgniarki  jaką  jest
asystowanie pacjentowi?

A.  kierowanie, udzielanie wskazówek,
B.  uczenie,
C.  działanie za pacjenta,
D.  doradzanie.

Literatura:  Płaszewska-Żywko  L.  Teoria  Dorothei  Orem.  [w:]  Kózka  M.,
Płaszewska-Żywko  L.  Modele  opieki  pielęgniarskiej  nad  chorym  dorosłym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 20 - 21.

Zadanie 76.
Psychoterapia  grupowa  oraz  wzajemne  interakcje  w  społeczności
terapeutycznej  mogą  być  związane  ze  zjawiskiem  zwanym
„naciskiem grupy”. Zjawisko to:

A . postrzegane  jest  jako  negatywny  efekt  oddziaływania
grupy,

B . związane  jest  z  wymianą  informacji  w  grupie,
porównywanie siebie z innymi, prowadzić może do zmiany
samooceny (zmiany wartościowania siebie),

C . dotyczy  interakcji  pacjent-pacjent  a  nigdy
pacjent-personel,

D.  powoduje spadek samooceny u członków grupy.
Literatura:  Markiewicz  R.  Społeczność  terapeutyczna.  Współpraca  zespołu.
[w:]  Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 162.

Zadanie 77.
W e wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać
o  budowanie  relacji  terapeutycznej.  Relację  terapeutyczną
buduję się poprzez:

A . wzbudzenie  zaufania  pacjenta,  autentyczność  w  sposobie
komunikowania się,

B . szacunek  dla  pacjenta,  lecz  bez  akceptacji  negatywnych
doświadczeń pacjenta,

C . komunikowanie się  z  chorym z uwzględnieniem deficytów
funkcji  poznawczych,  pomijając  aktualny  stan
emocjonalny ponieważ nie ma się na to wpływu,

D . przyjmowanie  postawy  oceniania  pacjenta,  gdyż  pozwala
to modyfikować jego zachowanie.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Wojtas  K.  Wsparcie  społeczne  w  chorobach
przewlekłych i  psychicznych.  [w:]  Czupryna A.,  Wilczek-Rużyczka E.  Wybrane
zagadnienia  pielęgniarstwa  specjalistycznego.  ABC  a  Wolters  Kluwer
business, Warszawa, 2010, s. 75.



Zadanie 78.
Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób i
ich przyczyn,

C . działania  wobec  choroby,  która  się  rozwinęła,
kwalifikacja do grup dyspanseryjnych,

D . tworzenie  możliwości  pozyskiwania  praktycznych
umiejętności  przydatnych  do  przezwyciężania  wszelakich
kryzysów życiowych.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 23.

Zadanie 79.
Leczenie fototerapią wskazane jest dla pacjentów:

A.  z chorobą afektywną dwubiegunową,
B.  ze schizofrenią,
C.  z typem osobowości border line,
D.  z depresją sezonową.

Literatura:  Łoza  B.,  Bałkowiec-Iskra  E.  Leczenie  biologiczne  w  psychiatrii.
[w:]  Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 93.

Zadanie 80.
Zaburzenia  snu  w  przebiegu  depresji,  przejawiają  się  zazwyczaj
jako:

A.  brak snu lub krótki sen,
B.  narkolepsja lub bezdech senny,
C.  bruksizm lub lunatyctwo,
D.  somnambulizm lub hipersomnia.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 115.

Zadanie 81.
Poczucie  zmarnowanego,  przegranego  życia  u  osób  starszych
nazywane jest:

A .  negatywnym bilansem rodzinnym,
B.  ujemnym bilansem życia,
C.  zespołem Otella,
D.  zespołem hipochondrycznym.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 146.



Zadanie 82.
W  terapii  rodzin,  zalecanie  je j  członkom wykonywanie  zachowań,
które zgłaszają jako stwarzające problem składa się na:

A.  psychoterapię indywidualną,
B.  technikę lustra,
C.  techniki paradoksalne,
D.  techniki relaksacyjne.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 184.

Zadanie 83.
Rzecznikiem  Praw  Pacjenta  Szpitala  Psychiatrycznego  może
zostać:

A . pielęgniarka  z  nieposzlakowaną  opinią  i
dziesięcioletnim  stażem  pracy  w  zawodzie  oraz  nie
będąca świadczeniodawcą,

B . pielęgniarka  z  wykształceniem  wyższym,  z  długoletnim
stażem  pracy  oraz  będąca  współwłaścicielem  podmiotu
wykonującego działalność leczniczą,

C . pielęgniarka  ze  specjalizacją  w  dziedzinie
pielęgniarstwa  psychiatrycznego,  z  nieposzlakowaną
opinią, wskazana przez samorząd zawodowy,

D . pielęgniarka  z  wykształceniem  wyższym,  z
nieposzlakowaną  opinią  oraz  nie  będąca  aktualnie
świadczeniodawcą.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).

Zadanie 84.
Pacjenci  z  myślami  samobójczymi,  mogą gromadzić  leki.  W takim
przypadku w opiece nad pacjentem należy:

A.  kontrolować czy pacjent nie przechowuje leków w szafce,
B . kontrolować  zażywanie  leków,  ale  nie  zawsze  ponieważ

jest to uciążliwe dla personelu,
C.  bezwzględnie podawać lek domięśniowo,
D . kontrolować,  czy  pacjent  nie  ma  leków  przy  sobie,  tylko

na początku leczenia.
Literatura:  Czyżowicz  K.,  Lewandowska  J.  Problemy  wynikające  z  leczenia
metodami  biologicznymi.  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy
pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 160



Zadanie 85.
Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

A . z  epizodem  psychotycznym,  który  szybko  ustąpił  nie
zaburzając funkcjonowania społecznego pacjenta,

B . który  został  przyjęty  do  szpitala  z  powodu  utraty
bliskiej osoby, ale obecnie żałoba ustępuje,

C . u  którego  mimo  długotrwałego  leczenia  nie  ma  efektów
terapeutycznych  i  dostrzega  się  deficyty  w  wielu
obszarach życia,

D . który  nie  wyraża  zgody  na  udział  w  jakichkolwiek
aktywnościach w oddziale.

Literatura:  Skorupska  A.  Rehabilitacja  psychiatryczna.  [w:]
Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 215.

Zadanie 86.
Pacjent  opisuje  swój  stan:  czuję  s ię  od  co  najmniej  dwóch
tygodni  osłabiony,  apatyczny,  nic  mnie  nie  cieszy,  nawet  te
rzeczy,  które  były  dla  mnie  przyjemne,  mam  trudności  z
zaśnięciem,  budzę  się  za  wcześnie,  czuję  s ię  niewyspany,  nie
mam  apetytu.  Wykluczając  pierwotne  zaburzenia  somatyczne,
opisywane przez pacjenta objawy mogą wskazywać na:

A.  schizofrenię,
B.  manię,
C.  lęk napadowy,
D.  zaburzenie afektywne.

Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 28.

Zadanie 87.
Brak  motywacji  uzależnionego  adolescenta  do  współpracy  z
zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

A .  nieśmiałości oraz bariery wiekowej,
B . psychologicznych  mechanizmów  obronnych,  zwłaszcza

systemu zaprzeczania,
C . powszechnej niezrozumiałości problemów młodzieży przez

osoby dorosłe,
D . psychologicznych  mechanizmów  obronnych,  zwłaszcza

systemu regresji i fiksacji.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s.69.



Zadanie 88.
Opiekując  się  pacjentem  w  wieku  15  lat  z  upośledzeniem
umysłowym  w  stopniu  lekkim  należy  pamiętać  planując  np.
edukację  pacjenta,  że  jego  możliwości  intelektualne  są  na
poziomie wieku umysłowego w przedziale:

A .  9-12 lat,
B.  5-9 lat,
C.  3-6 lata,
D.  mniej niż 3 lata.

Literatura:  Polikowska  M.  Upośledzenie  umysłowe.  [w:]  Bartosz  Ł.,
Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 56.

Zadanie 89.
W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i
depresyjną  oceną  własnej  osoby,  za  główny  cel  pielęgnacyjny
uważa się:

A . wzbudzenie  motywacji  do  korzystania  z  pomocy
psychiatrycznej,

B . wzbudzenie  i  wzmocnienie  poczucia  wartości  własnego
życia pacjenta,

C.  wzmocnienie funkcjonowania w rodzinie i środowisku,
D . wzbudzenie  chęci  do  rozliczania  własnego  życia

pacjenta.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 147.

Zadanie 90.
W  opiece  nad  pacjentem  leczonym  elektrowstrząsami,
pielęgniarka/pielęgniarz  może  przewidywać  określone
problemy/sytuacje.  Które  z  twierdzeń  opisujących  sytuacje
związane z EW są prawdziwe?

A . odczuwanie  lęku  i  możliwość  wystąpienia  powikłań
związanych ze znieczuleniem ogólnym,

B.  bóle mięśni, natomiast bóle głowy zwykle nie występują,
C . obawy  przed  zaburzeniami  pamięci,  jednak  te  zdarzają

się niezwykle rzadko,
D . prawie  każdy  zabieg  kończy  się  zaburzeniem  orientacji  i

pobudzeniem psychoruchowym.
Literatura:  Czyżowicz  K.,  Lewandowska  J.  Problemy  wynikające  z  leczenia
metodami  biologicznymi.  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy
pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Wydawnictwo  Czelej,  Lublin,  2007,  s.  166  –
168.



Zadanie 91.
W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości
uzyskania  zlecenia  lekarza,  personel  pielęgniarski  może
przedłużyć  stosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

A .  2 godziny,
B.  4 godziny,
C.  6 godzin,
D.  24 godziny.

Literatura:  Dz.U.12.740  z  dnia  29  czerwca  2012  r.  Rozporządzenie  Ministra
Zdrowia  z  dnia  28  czerwca  2012  r.  w  sprawie  sposobu  stosowania  i
dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny
zasadności jego zastosowania.

Zadanie 92.
Intensywne przeżywanie dolegliwości somatycznych przez pacjenta
w  wieku  podeszłym,  wywołane  nastawieniem  hipochondrycznym,
pielęgniarka  może  zmniejszyć  poprzez  podejmowanie  działań
podnoszących próg bólowy, a mianowicie:

A . zachęcanie  do  udziału  w  zajęciach  grupowych,
podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego zmniejszającego
niepokój  chorego,  podawanie  leków  przeciwbólowych  na
życzenie pacjenta,

B . zachęcanie  do  dłuższego  wypoczynku  w  ciągu  dnia,
stosowanie  farmakoterapii  według  ustalonego  planu
leczniczego  oraz  leków  przeciwbólowych  zgodnie  z
życzeniem pacjenta,

C . zapewnienie  odpoczynku  nocnego,  umożliwienie
korzystania  z  bioenergoterapeuty,  zachęcanie  do  udziału
w  muzykoterapii  oraz  obowiązkowej  psychoterapii
grupowej,

D . zapewnienie  odpoczynku  w  przypadku  nasilenia
dolegliwości,  zachęcanie  do  udziału  w  zajęciach
interesujących  chorego  oraz  podtrzymywanie  kontaktu
terapeutycznego zmniejszającego niepokój.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s 147-148.

Zadanie 93.
Podczas  przyjęcia  do  oddziału  psychiatrycznego  obserwujesz
pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy,
mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą
świadczyć o:

A.  akatyzji,
B .  parkinsonizmie polekowym,
C.  późnych dyskinezach,
D.  suchości w ustach.



Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 161.

Zadanie 94.
Przyjęto  do  oddziału  pacjenta  po  próbie  samobójczej,  nadal
istnieje  ryzyko  tendencji  samobójczych.  Jakiego  działania  NIE
podejmiesz:

A . ciągłe  przebywanie  z  pacjentem  i  rozmowa  o  uczuciach
związanych z samobójstwem,

B . okresowe przebywanie z  pacjentem i  unikanie rozmowy o
uczuciach związanych z samobójstwem,

C . wzbudzanie  nadziei  przez  delikatne  przemycanie
optymizmu,

D.  zastosowanie techniki rozproszenia (odwracania uwagi).
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 112 - 113.

Zadanie 95.
Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu
bezpośredniego polega na:

A . przedłużeniu  stosowania  przymusu  bezpośredniego  w
formie  unieruchomienia  lub  izolacji  na  okres  nie
dłuższy niż 4 godziny w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej  w  przypadku  braku  możliwości  uzyskania
zlecenia lekarskiego,

B . przedłużeniu  stosowania  przymusu  bezpośredniego  w
formie  unieruchomienia  lub  izolacji  na  okres  nie
dłuższy  niż  8  godzin  w  jednostce  organizacyjnej  pomocy
społecznej  w  przypadku  braku  możliwości  uzyskania
zlecenia lekarskiego,

C . przedłużeniu  stosowania  przymusu  bezpośredniego  w
formie  unieruchomienia  lub  izolacji  na  okres  nie
dłuższy  niż  4  godziny  w  każdym  podmiocie  leczniczym  i
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

D . przedłużeniu  stosowania  przymusu  bezpośredniego  w
formie  unieruchomienia  lub  izolacji  na  okres  nie
dłuższy  niż  8  godzin  w  każdym  podmiocie  leczniczym  i
jednostce  organizacyjnej  pomocy  społecznej  w  przypadku
braku możliwości uzyskania zlecenia lekarskiego.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).



Zadanie 96.
Rozpoczynając  po  raz  pierwszy  zajęcia  z  psychorysunku  z
pacjentami  oddziału  psychiatrycznego,  z  dużym
prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

A . u  większości  pacjentów  otwartość  na  realizację  siebie
poprzez sztukę,

B . opór  u  pacjentów,  wynikający  z  obawy  przed
oczekiwaniami  prowadzącego  co  do  zdolności
plastycznych,

C.  otwartość z posiadanych zdolności plastycznych.
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  .  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E  (red.).  Podstawy
pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 202.

Zadanie 97.
Która  z  cech  wsparcia  społecznego  w  ujęciu  strukturalnym  jest
najważniejsza:

A.  prospołeczność,
B.  dostępność,
C.  homogeniczność,
D.  heterogenność.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Wojtas  K.  Wsparcie  społeczne  w  chorobach
przewlekłych i  psychicznych.  [w:]  Czupryna A.,  Wilczek-Rużyczka E.  Wybrane
zagadnienia  pielęgniarstwa  specjalistycznego.  ABC  a  Wolters  Kluwer
business, Warszawa, 2010, s. 73.

Zadanie 98.
Intencją  aktu  samookaleczenia  adolescenta  nie  musi  być  chęć
uczynienia sobie poważnej krzywdy lecz:

A . świadome  pragnienie  zwrócenia  uwagi  rówieśników  i
nauczycieli poprzez wykonanie tatuażu i piercingu,

B . nieświadome ranienie swojego ciała jako chęć uwolnienia
s ię  od  cierpienia  emocjonalnego  w  celu  zwrócenia  uwagi
osób bliskich,

C . chęć  uwolnienia  się  od  cierpienia  emocjonalnego poprzez
umyślne  ranienie  swojego  ciała,  również  w  celu
zwrócenia uwagi dorosłych,

D . świadome  i  celowe  ranienie  swojego  ciała,  traktując  to
jako chęć uwolnienia się od problemów szkolnych.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Kilańska  D.,  Hajduk  A.  (red.):
Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  Problemy  i  kierunki  rozwoju.  Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2010, s. 26.



Zadanie 99.
Pracujesz  w  oddziale  ogólnopsychiatrycznym,  wiesz,  że  istnieje
ryzyko  agresji  u  Twoich  pacjentów,  na  których  oddziałują  różne
czynniki  predysponujące  do  agresji,  do  których  zalicza  się
cechy  osobowości.  Typ  osobowości  szczególnie  związany  z
predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

A.  antyspołeczna,
B.  zależna,
C.  lękowa,
D.  zespół stresu pourazowego.

Literatura:  Markiewicz  R.  Przeciwdziałanie  agresji.  [w:]  Bartosz  Ł.,
Markiewicz  R.,  Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Wydawnictwo Ars Nova, Lublin, 2014, s. 108.

Zadanie 100.
Poczucie  zagubienia  i  zagrożenia  u  osób  starszych  z  otępieniem
alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

A.  pogłębiających się zaburzeń procesów poznawczych,
B.  zmniejszającej się sprawności fizycznej,
C.  chwiejności emocjonalnej i dysforii,
D.  pogłębiających się zaburzeń emocjonalnych.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 150.

Zadanie 101.
Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna
stosowana  również  w  pielęgniarstwie  psychiatrycznym,  może  być
realizowana w opiece nad pacjentem:

A.  uzależnionym,
B.  ze schizofrenią,
C.  z zaburzeniami somatycznymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Kilańska  D.,  Hajduk  A.  Pielęgniarstwo
psychiatryczne.  Problemy  i  kierunki  rozwoju.  Polskie  Towarzystwo
Pielęgniarskie, Warszawa, 2010, s. 25.

Zadanie 102.
Wzbudzanie  i  wzmacnianie  poczucia  własnej  wartości  dziecka
odbywa się m.in. poprzez:

A . stosowanie  tzw.  pozytywnych  wzmocnień,  wzbudzanie
poczucia winy,

B . konsekwentne  postępowanie  wobec  dziecka,  sprawiedliwe
stosowanie nagród i kar w placówkach oświatowych,

C . aprobatę  spontaniczności  dziecka,  wychowywanie  bez
zakazów i nakazów,

D . stanowcze  i  konsekwentne  postępowanie  wobec  dziecka,
sprawiedliwe stosowanie tzw. pozytywnych wzmocnień.



Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s.24.

Zadanie 103.
Rozpoznawanie  objawów  ubocznych  i  radzenie  sobie  z  nimi  to
jeden  z  zakresów  umiejętności  nabywanych  przez  pacjenta  w
trakcie treningu umiejętności:

A .  rozpoznawania u siebie wczesnych objawów choroby,
B.  aktywnego udziału we własnej farmakoterapii,
C.  powrotu do społeczeństwa,
D.  umiejętności praktycznych.

Literatura:  Meder  J.  Rehabilitacja.  [w]  Bilikiewicz  A.  i  wsp.:  Psychiatria.
Tom III. Urban&Partner, Wrocław, 2003: 311-312.

Zadanie 104.
D o  somatycznych  objawów  abstynencyjnych  uzależnienia  od
nikotyny NIE należy:

A.  nadmierna senność,
B.  zwiększenie apetytu,
C.  bóle głowy,
D.  kaszel.

Literatura:  Heitzman  J.  (red):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych.  Wyd.  Lekarskie  PZWL.  Warszawa;  2007,  s:64.  Jarema  M.  (red):
Psychiatria  w  praktyce.  Podręcznik  dla  lekarzy  specjalizujących  się  w
psychiatrii  i  lekarzy  innych  specjalności.  Wyd.  Oficyna  Wydawnicza  Medical
Education. Warszawa; 2011, s:280.

Zadanie 105.
Stygmatyzacja  związana  z  chorobami  psychicznymi  jest
zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

A . okresowego  wzrostu  pozycji  społecznej  z  jednoczesną
dyskryminacją ekonomiczną,

B . izolacji  społecznej  jako  wyraz  wolnego  wyboru  osoby
chorej psychicznie,

C . utraty  pozycji  społecznej  oraz  wykluczenia  społecznego
i dyskryminacji,

D . utraty  pozycji  społecznej  oraz  subiektywnej  wysokiej
jakości życia.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 206.



Zadanie 106.
Tzw.  „zespół  amotywacyjny”  często  jest  obserwowany  u  osób
przewlekle używających:

A.  barbituranów,
B.  opioidów,
C.  kanabinoidów,
D.  środków halucynogennych.

Literatura:  Bilikiewicz  A.,  Pużyński  S.,  Robakowski  J.,  Wciórka  J.  (red):
Psychiatria.  Wyd.  Urban&Partner.  Wrocław;  2002,  Tom  2  (Psychiatria
kliniczna),  s:  181.  Jarema  M.  (red):  Psychiatria  w  praktyce.  Podręcznik  dla
lekarzy  specjalizujących  się  w  psychiatrii  i  lekarzy  innych  specjalności.
Wyd. Oficyna Wydawnicza Medical Education. Warszawa; 2011, s: 259.

Zadanie 107.
Wyposażenie  chorego  w  umiejętności  fizyczne,  intelektualne  i
emocjonalne  -  potrzebne  do  życia,  uczenia  się  i  pracy,  przy  jak
najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują
się pomaganiem jest celem:

A.  leczenia intensywnego,
B.  leczenia podtrzymującego,
C.  psychoterapii poznawczej,
D.  rehabilitacji.

Literatura:  Skorupska  A.:  Rehabilitacja  w  psychiatrii.  [w]  Wilczek-Różyczka
E.  (red):  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Czelej,  Lublin,  2007:
s. 206.

Zadanie 108.
Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

A.  samoobsługi,
B.  psychoedukacyjnych,
C.  umiejętności społecznych,
D.  relaksacyjnych.

Literatura:  Skorupska  A.:  Rehabilitacja  w  psychiatrii.  [w]  Wilczek-Różyczka
E.  (red):  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Czelej,  Lublin,  2007:
s. 210.

Zadanie 109.
Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

A . jest  jedyną  możliwą  formą  rehabilitacji  dla  pacjentów
ze schizofrenią,

B . jest  niestosowaną  formą  rehabilitacji  wobec  osób  z
chorobami afektywnymi,

C . t o  forma  czynnej  rehabilitacji  połączonej  z  elementami
pracy zarobkowej,

D . t o  forma  zorganizowanej  aktywnej  rehabilitacji
połączonej z elementami wypoczynku.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i



społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (t.j.  Dz.U.  2018,
poz.511).

Zadanie 110.
Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej
farmakoterapii zaliczane jest do:

A.  treningu umiejętności społecznych,
B.  psychoterapii,
C.  treningu psychoedukacyjnego,
D.  treningu samoobsługi.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 210.

Zadanie 111.
Zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  oraz
zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  „wyodrębnioną
organizacyjnie  i  f inansowo  placówkę  stwarzającą  osobom
niepełnosprawnym,  niezdolnym  do  podjęcia  pracy  możliwość
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w  zakresie  pozyskiwania
lub  przywracania  umiejętności  niezbędnych  do  podjęcia
zatrudnienia” stanowią:

A.  środowiskowe domy samopomocy,
B.  zakłady aktywizacji zawodowej,
C.  warsztaty terapii zajęciowej,
D.  turnusy rehabilitacyjne.

Literatura:  Skorupska  A.:  Rehabilitacja  w  psychiatrii.  [w]  Wilczek-Różyczka
E.  (red):  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Czelej,  Lublin,  2007:
s. 216.

Zadanie 112.
Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom
tolerancji, nazywane jest:

A .  użyciem eksperymentalnym,
B.  intoksykacją,
C.  użyciem natrętnym, kompulsywnym,
D.  użyciem objawowym.

Literatura:  Jarema  M.  (red):  Psychiatria  w  praktyce.  Podręcznik  dla  lekarzy
specjalizujących  się  w  psychiatrii  i  lekarzy  innych  specjalności.  Wyd.
Oficyna Wydawnicza Medical Education. Warszawa; 2011, s: 219-220.



Zadanie 113.
Podstawowymi  formami  aktywności  wspomagającej  proces
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  chorych  psychicznie
jest udział tych osób w:

A . warsztatach  terapii  zajęciowej  i  oddziałach
rehabilitacyjnych,

B . warsztatach  terapii  zajęciowej  i  turnusach
rehabilitacyjnych,

C . turnusach  rehabilitacyjnych  i  środowiskowych  domach
samopomocy,

D.  oddziałach dziennych i miejscach pracy chronionej.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (t.j.  Dz.U.  2018,
poz.511).

Zadanie 114.
Jednoczasowe  oddziaływania  na  różne  sfery  życia  pacjenta  jest
charakterystyczne dla zasady rehabilitacji psychiatrycznej:

A .  wielokierunkowości oddziaływań,
B.  powtarzalności oddziaływań,
C.  wielostronności metod,
D.  stopniowania trudności.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 207.

Zadanie 115.
Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia
psychicznego może być utworzony m.in. przez:

A . związki  wyznaniowe,  samorząd  zawodowy  pielęgniarek  i
położnych, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin,

B . fundacje,  kościoły,  grupy  samopomocy  pacjentów  i  ich
rodzin, samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów,

C . osoby  fizyczne  i  prawne,  kościoły  i  związki  wyznaniowe
oraz jednostki samorządu terytorialnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.)

Zadanie 116.
Zastosowanie  umiejętności  w  kontekście  społecznym,  czyli
przeniesienie  nabytych  umiejętności  z  warunków,  w  których
zostały nauczone, na sytuacje naturalne określa się terminem:

A.  generalizacja,
B.  kreatywność,
C.  odzwierciedlenie,
D.  aktywizacja.

Literatura:  Skorupska  A.:  Rehabilitacja  w  psychiatrii.  [w]  Wilczek-Różyczka



E.  (red):  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Czelej,  Lublin,  2007:
s. 209.

Zadanie 117.
Muzykoterapia czynna polega na tym, że pacjenci:

A .  sami tworzą muzykę,
B.  wyobrażają sobie coś pod wpływem utworów muzycznych,
C.  słuchają muzyki klasycznej,
D . uczestniczą  w  tańcu  zbiorowym,  nie  wymagającym

umiejętności tanecznych.
Literatura:  Krupka-Matuszczyk  I.,  Matuszczyk  M.  (red.):  Psychiatria.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, Katowice 2007: s. 111.

Zadanie 118.
Zbyt  wysokie  wymagania  wobec  pacjenta  chorego  psychicznie,
które  stanowią  podstawę  do  jego  rezygnacji  z  udziału  w  dalszej
rehabilitacji, są następstwem nie zastosowania zasady:

A.  partnerstwa,
B.  optymalnej stymulacji,
C.  wielostronności metod,
D.  stopniowania trudności.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 207.

Zadanie 119.
Z  uczestnictwem  pacjenta  w  ergoterapii  wiążą  się  następujące
aspekty psychologiczne:

A.  poprawa samooceny, obniżenie poczucia własnej wartości,
B . obniżenie  poczucia  własnej  wartości  z  powodu  niskiego

wynagrodzenia,
C . wzrost  poczucia  własnej  wartości,  brak  wpływu  na

samoocenę,
D.  poprawa samooceny, wzrost poczucia własnej wartości.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 215.

Zadanie 120.
D o  najczęstszych  psychopatologicznych  następstw  szkodliwego
picia alkoholu zalicza się:

A .  stany obniżonego nastroju,
B.  drażliwość,
C . zmiany  osobowości  i  upośledzenie  funkcjonowania  w

rolach społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bilikiewicz  A.,  Pużyński  S.,  Robakowski  J.,  Wciórka  J.  (red):
Psychiatria.  Wyd.  Urban&Partner.  Wrocław;  2002,  Tom  2  (Psychiatria



kliniczna), s:180.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK
TEST NR 44N0118
Zadanie 1.
Przedmiotem  monitorowania  i  oceny  jakości  opieki  zdrowotnej,  a
także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

A.  precyzyjność, sprawdzalność, osiągalność,
B.  struktura, proces, wynik,
C.  proces, precyzyjność, wymierność,
D.  struktura, proces, sprawdzalność.

Literatura:  Ksykiewicz  –  Dorota  A.,  Podstawy  organizacji  pracy
pielęgniarskiej, Wyd. Czelej, Lublin 2004, s.163, 173-174.

Zadanie 2.
Benchmarking funkcyjny polega na:

A . przeprowadzaniu  porównań w  obrębie  te j  samej  placówki
służby zdrowia,

B.  porównywaniu się z konkurentami,
C . przeprowadzaniu porównań z podmiotami nie należącymi do

konkurencji, ale działającymi w sposób godny uwagi,
D . przeprowadzeniu  porównania  procesów  w  poszczególnych

dziedzinach, ale w niekonkurencyjnych branżach.
Literatura: Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarzadzanie przez jakość
w usługach medycznych, Warszawa 2008, s.127

Zadanie 3.
D o szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i
położnych NIE należą:

A.  standardy kwalifikacji zawodowych,
B.  standardy opieki pielęgniarskiej,
C.  standardy postępowania pielęgniarskiego,
D.  standardy zakładowe.

Literatura:  Ksykiewicz  –  Dorota  A.,  Podstawy  organizacji  pracy
pielęgniarskiej, Wyd. Czelej, Lublin 2004, s.187.

Zadanie 4.
Celem zasiłku stałego jest:

A .  zaspokojenie ściśle określonej, niezbędnej potrzeby,
B . łagodzenie  niekorzystnej  sytuacji  bytowej  osoby

samotnie  gospodarującej,  jeżeli  niezdolność  osoby
uprawnionej do pracy zbiega się z ustalonym przez organ
ubóstwem,

C . wspieranie  procesu  integracji  cudzoziemca  z  naszym
krajem,

D . udostępnianie  maszyn  i  narzędzi  pracy  stwarzając
możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz
urządzeń ułatwiającym pracę niepełnosprawnym.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.,  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wolter Kluwer, Warszawa 2013, s. 157.



Zadanie 5.
Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej NIE należy/żą:

A.  ośrodki pomocy społecznej,
B.  ośrodki wsparcia,
C.  placówki opiekuńczo-wychowawcze,
D.  ośrodki interwencji kryzysowej.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.,  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wolter Kluwer, Warszawa 2013, s. 116.

Zadanie 6.
Dochód na osobę w rodzinie to:

A .  suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie,
B.  dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,
C.  kwota rocznych dochodów rodziny,
D.  przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego.

Literatura:  Ustawa z  dnia  12 marca 2004 r.  o  pomocy społecznej  Dz.U.  2004
Nr 54 poz. 593

Zadanie 7.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to:

A . czynności  pielęgnacyjne  takie  jak:  mycie,  kąpanie,
czesanie,

B . usługi  obejmujące  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych
potrzeb  życiowych,  opiekę  higieniczną,  pielęgnacyjną
zlecona  przez  lekarza  oraz  w  miarę  możliwości,
zapewnienie  kontaktów  z  otoczeniem,  załatwianie  innych
spraw na życzenie podopiecznego, w tym urzędowych,

C . czynności  gospodarcze,  takie  jak  dokonywanie  zakupów,
przynoszenie  posiłków,  karmienie  chorego,  utrzymanie  w
czystości sprzętu gospodarstwa domowego,

D . usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z  rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez  osoby  ze  specjalistycznym  przygotowaniem
zawodowym.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.,  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wolter Kluwer, Warszawa 2013, s.183.

Zadanie 8.
Zadania  z  zakresu  wspierania  rodziny  i  opieki  nad  dzieckiem,
dotyczące  prowadzenia  monitoringu  sytuacji  dziecka,  u  rodziny
zagrożonej  kryzysem  lub  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do zadań:

A.  gminy,
B.  powiatu,
C.  samorządu województwa,
D.  wojewody.



Literatura:  Ustawa z  dnia  9  czerwca  2011 r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie
pieczy zastępczej

Zadanie 9.
Podstawowym celem pomocy społecznej jest/są:

A . przyznawanie  świadczeń  pieniężnych  osobom  i  rodzinom
żyjącym w ubóstwie,

B . przyznawanie  świadczeń  niepieniężnych  osobom  i
rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe,

C . umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka  osobom  i  rodzinom,  które  nie  są  w  stanie
samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych,

D.  aktywizacja świadczeniobiorców.
Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.,  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wolter Kluwer, Warszawa 2013, s. 39.

Zadanie 10.
Zdolność  pełnienia  ról  społecznych  i  utrzymywanie  prawidłowych
relacji z innymi ludźmi określamy jako:

A.  zdrowie fizyczne,
B.  zdrowie psychiczne,
C.  zdrowie społeczne,
D.  zdrowie duchowe.

Literatura:  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Wyzwania  rodziny:  zdrowie,  choroba,
niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008 s. 52-53

Zadanie 11.
Zamierzone  lub  niezamierzone  wykluczenie  z  życia  społecznego
oraz procesy, które do tego prowadzą nazywamy:

A.  marginalizacją społeczną,
B.  deprywacją,
C.  dyskryminacją,
D.  ageismem.

Literatura:  Taranowicz  I.,  Majchrowska  A.,  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Elementy
socjologii dla pielęgniarek. Wyd. Czelej, Lublin 2000, s. 127



Zadanie 12.
Zadania  pielęgniarki  wobec  biorcy  świadczeń z  zakresu zdrowia  i
choroby obejmują:

A . profesjonalne  doradztwo  w  sprawach  zdrowia
uwzględniające  uwarunkowania  socjokulturowe  jednostki
lub grupy społecznej,

B . realizację  programów  promocji  zdrowia  uwzględniającej
uwarunkowania  socjokulturowe  jednostki  lub  grupy
społecznej,

C . edukację zdrowotną jako proces podnoszenia kompetencji
jednostek  i  rodzin  w  zmaganiu  się  z  chorobami  i
zagrożeniami zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Taranowicz  I.,  Majchrowska  A.,  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Elementy
socjologii dla pielęgniarek. Wyd. Czelej, Lublin 2000, s. 303-304

Zadanie 13.
Główną  rolę  w  kreowaniu  międzynarodowej  polityki  zdrowotnej
odgrywa:

A.  Światowe Zgromadzenie Zdrowia,
B.  Światowa Organizacja Zdrowia,
C.  Organizacja Narodów Zjednoczonych,
D.  Prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 171

Zadanie 14.
W  okresie  wczesnego  dzieciństwa  działania  promujące  zdrowie
powinny być ukierunkowane na:

A.  popularyzację wiedzy o rozwoju i zdrowiu psychicznym,
B.  wskazywanie działań warunkujących zachowanie zdrowia,
C . rozpowszechnianie  wiedzy  na  temat  radzenia  sobie  ze

stresem,
D . kształtowanie  zachowań  zdrowotnych  i  zdrowych  stylów

życia.
Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 46

Zadanie 15.
Jakie  formy  oddziaływań  na  odbiorcę  są  wykorzystywane  w
edukacji zdrowotnej?

A.  indywidualne, grupowe i zbiorowe,
B.  indywidualne, problemowe,
C.  aktywizujące, indywidualne, natychmiastowe,
D.  problemowe, zbiorowe, aktywizujące.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.  (red.):  Promocja  zdrowia.
Wyd. CZELEJ, Lublin 2008, s. 159-160.



Zadanie 16.
Komunikat  wspierający  np.:  „ to  bardzo  dobra  decyzja,  że  chce
Pani  przestać  palić  papierosy,  to  ważne  nie  tylko  dla  Pani  ale
również dla Pani dziecka” ma na uwadze:

A.  odzwierciedlenie uczuć,
B.  wyrażenie przekonania,
C.  aktywne słuchanie,
D.  zadeklarowanie gotowości do pomocy.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.  (red.):  Promocja  zdrowia.
Wyd. CZELEJ, Lublin 2008, s. 244

Zadanie 17.
Podczas  której  międzynarodowej  konferencji  promocji  zdrowia
podkreślono  szczególną  rolę  podstawowej  opieki  zdrowotnej  w
dążeniu do zapewnienia zdrowia dla wszystkich?

A.  Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Ałma Ata w 1978 r.,
B . Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia w Ottawie w

1986 r.,
C.  Międzynarodowa Konferencja w Adelajdzie w 1989 r.,
D.  Międzynarodowa Konferencja w Sundsvall w 1991 r.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 87

Zadanie 18.
Porada udzielana pacjentowi powinna zawierać następujące cechy:

A.  nie musi być zrozumiała przez radzącego się,
B.  powinna być ogólnikowa,
C.  nie powinna wypływać z fachowości doradcy,
D.  powinna być oparta na sprawdzonej wiedzy naukowej.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008str.257

Zadanie 19.
Ewaluacja w edukacji zdrowotnej oznacza:

A.  podjęte działania edukacyjne,
B.  ilość przeszkolonych osób,
C.  osiągnięte efekty,
D.  dokładne prowadzenie dokumentacji.

Literatura: Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2008, s. 150.



Zadanie 20.
Zgodnie  z  koncepcją  „pól  zdrowia”  M.  Lalonda,  który  z  niżej
wymienionych czynników w najmniejszym stopniu wpływa na zdrowie
człowieka?

A.  styl życia i zachowania zdrowotne,
B.  środowisko fizyczne i społeczne w jakim żyjemy,
C.  czynniki genetyczne,
D.  medycyna naprawcza (służba zdrowia).

Literatura:  Borzucka-Sitkiewicz  K.:  Promocja  zdrowia  i  edukcja  zdrowotna.
Impuls, Kraków 2006 str. 10- 11

Zadanie 21.
Dorothy  Orem,  autorka  teorii  deficytu  samoopieki  definiuje
pielęgniarstwo jako:

A . służbę  społeczną,  dyscyplinę  praktyczną,  sztukę  i
wiedzę,

B . powołanie,  służbę  Bogu  przez  niesienie  ulgi  człowiekowi
i pragnienie aby było lepiej,

C.  naukę i praktykę - sztukę,
D . unikatową  profesję,  która  koncentruje  s ię  na  wszystkich

czynnikach  wpływających  na  indywidualne  odpowiedzi
organizmu reagującego na stres.

Literatura:  Górajek-Jóźwik  J.,  Filozofia  i  teorie  pielęgniarstwa,  Wyd.
Czelej, Lublin 2007, s. 301.

Zadanie 22.
Modelem  graficznym  obrazującym  założenia  teorii  M.  Leininger
jest:

A .  model systemowy,
B.  model wschodzącego słońca,
C.  model nakładania się faz relacji pielęgniarka-pacjent,
D.  model zachodzącego słońca.

Literatura:  Górajek-Jóźwik  J.,  Filozofia  i  teorie  pielęgniarstwa,  Wyd.
Czelej, Lublin 2007, s. 365.

Zadanie 23.
Proces pielęgnowania jest:

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

Literatura:  Kózka  M,  Płaszewska-Żywko  L.,  Diagnozy  i  interwencje
pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2009, s. 27



Zadanie 24.
Postawy  przyzwolenia  społecznego  na  złe  traktowanie,
dyskryminację osób starszych, to:

A .  altruizm,
B.  abolicjonizm,
C.  ageizm,
D.  autotrofizm.

Literatura:  Jaszczak-Kuźmińska  D.,  Michalska  K.  (red.)  Przemoc  w  rodzinie
wobec  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  Poradnik  dla  pracowników
pierwszego kontaktu, Warszawa 2010 http://www ms.gov.pl//

Zadanie 25.
Pielęgniarka, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków
zawodowych  powzięła  podejrzenie  o  popełnieniu  ściganego  z
urzędu  przestępstwa  z  użyciem  przemocy  w  rodzinie,  powinna
zawiadomić policję:

A .  niezwłocznie,
B.  w ciągu 3 dni roboczych,
C.  gdy upewni się, iż dokonano przestępstwa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w
rodzinie Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493, art. 12.1. http//www.sejm.gov.pl/

Zadanie 26.
W  ramach  procedury  „Niebieskie  Karty”  członkowie  zespołu
interdyscyplinarnego  lub  grupy  roboczej  na  posiedzeniu  w
obecności  zaproszonej  osoby,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,
ż e  jest  dotknięta  przemocą  w  rodzinie  dokonują  analizy  sytuacji
rodziny i wypełniają formularz:

A.  Niebieska Karta — A,
B.  Niebieska Karta — B,
C.  Niebieska Karta — C,
D.  Niebieska Karta — D.

Literatura:  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  13  września  2011  r.  w
sprawie  procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów  formularzy  „Niebieska
Karta” Dz. U. nr 209, poz. 1245, http//www. sejm.gov.pl/



Zadanie 27.
Zjawisko prania mózgu, to:

A . mechanizm  polegający  na  systematycznym,  świadomym  i
celowym oddziaływaniu  na  człowieka  w  celu  zmiany  jego
przekonań, postaw, uczuć, potrzeb,

B . zaburzenia lękowe występujące u ofiar napadów, gwałtów
i  innych  traumatycznych  wydarzeń,  np.  wojen,  klęsk
żywiołowych, wypadków drogowych,

C . zaburzenie  wyobrażeń  i  wizj i  świata,  partnera,  siebie,
z powodu aktów przemocy,

D . bezradność,  która  pojawia  się  w  wyniku  nabytych
negatywnych doświadczeń.

Literatura:  K.  Michalska,  D.  Jaszczak-Kuźmińska,  Przemoc  w  rodzinie,
Wydawnictwo PARPAMedia 2007 http://www.parpa.pl/

Zadanie 28.
Syndrom Sztokholmski, to:

A . stan psychiczny, który pojawia się u sprawców porwania,
wyrażający  się  odczuwaniem  sympatii  i  solidarności  z
osobami porwanymi,

B . stan  psychiczny,  który  pojawia  się  u  ofiar  przemocy
fizycznej  wyrażający  się  odczuwaniem  sympatii  i
solidarności z sprawcami przemocy fizycznej,

C . stan  psychiczny,  który  pojawia  się  u  ofiar  porwania
wyrażający  się  odczuwaniem  sympatii  i  solidarności  z
osobami je przetrzymującymi,

D . stan  psychiczny,  który  pojawia  się  u  sprawcy  przemocy
fizycznej  wyrażający  się  odczuwaniem  sympatii  i
solidarności z ofiarami przemocy fizycznej.

Literatura:  Postępowanie  w  związku  z  wystąpieniem  przemocy  w  rodzinie
Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia, http://www.niebieskalinia.org/

Zadanie 29.
Zaniedbanie  -  naruszenie  obowiązku  do  opieki  ze  strony  osób
bliskich jest formą przemocy:

A.  fizycznej - naruszanie nietykalności fizycznej,
B.  psychicznej - naruszenie godności osobistej,
C.  seksualnej - naruszenie intymności,
D.  ekonomicznej - naruszenie własności.

Literatura: http://www.niebieskalinia.org/



Zadanie 30.
Osobie  dotkniętej  przemocą  w  rodzinie,  udziela  s ię  bezpłatnej
pomocy, w szczególności w formie:

A . poradnictwa  medycznego,  psychologicznego,  prawnego,
socjalnego, zawodowego i rodzinnego,

B.  interwencji kryzysowej i wsparcia,
C . ochrony  przed  dalszym  krzywdzeniem,  przez

uniemożliwienie  osobom stosującym przemoc  korzystania
z e  wspólnie  zajmowanego  mieszkania  oraz  zakazanie
zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w
rodzinie Dz. U. 200

Zadanie 31.
Jakie  skale  COG należy  wykonać  u  pacjenta  w  podeszłym wieku,
aby ocenić jego wydolność czynnościową w zakresie podstawowych
i złożonych czynności dnia codziennego:

A.  MNA, ADL Katza, IADL Lawtona,
B.  ADL Katza, IADL Lawtona, Index Barthel,
C . ocena ryzyka upadków, Index Barthel, orientacyjna ocena

ostrości wzroku i słuchu, ADL Katza,
D . ocena  socjalno-środowiskowa,  Index  Barthel,

orientacyjna  ocena  ostrości  wzroku  i  słuchu,  ocena
ryzyka upadków.

Literatura:  T.  Grodzicki,  J.  Kocemba,  A.  Skalska,  Geriatria  z  elementami
gerontologii ogólnej, wyd. Via Medica, Gdańsk 2006, s. 69

Zadanie 32.
„Zespół  Słabości”  (frailty)  definiuje  s ię  jako  współistnienie
co najmniej trzech czynników:

A . zamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  5  kg  w  ciągu
roku), inkontynencja, wolne tempo poruszania się,

B . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  5  kg  w
ciągu  roku),  wolne  tempo  poruszania  się,  uczucie
zmęczenia,

C . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  3  kg  w
ciągu  roku),  bóle  stawowe  utrzymujące  się  od  co
najmniej  3  miesiący,  występowanie  hipotonii
ortostatycznej,

D . niezamierzona  utrata  masy  ciała  (co  najmniej  2  kg  w
ciągu  roku)  występowanie  hipotonii  ortostatycznej,
utrzymujące się uczucie zmęczenia.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,  Warszawa  2008,
str.79.



Zadanie 33.
Zespół poupadkowy to:

A.  uraz psychiczny polegający na lęku przed upadkiem,
B . zespół  zależności  od  innych  osób  spowodowany

niesprawnością po upadku,
C . zespół  mechanizmów  sprzyjający  upadkom  wskutek

niepożądanego działania leków,
D . zespół  powikłań  spowodowanych  złamaniem po  upadku  i

długotrwałym unieruchomieniem.
Literatura:  T.  Grodzicki,  J.  Kocemba,  A.  Skalska,  Geriatria  z  elementami
gerontologii ogólnej, wyd. Via Medica, Gdańsk 2006, s. 125

Zadanie 34.
Cechy  wyglądu  pacjentki  w  starszym  wieku  przybierającej
charakterystyczną  przygarbioną  postawę  (tzw.  garb  wdowi),
pozwalają na zdiagnozowanie:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
C.  osteoporozy,
D.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Literatura:  A.  Windak,  S.  Chlabicz,  A.  Mastalerz-Migas,  Medycyna  Rodzinna,
podręcznik  dla  lekarzy  i  studentów,  wyd.  Termedia,  Poznań  2015,  s.  378  K.
Kędziora-Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska,  Pielęgniarstwo  w  opiece
długoterminowej, wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 128

Zadanie 35.
Azotan  srebra  to  preparat  antyseptyczny,  który  działa
miejscowo:

A.  bakteriobójczo,
B.  wirusobójczo,
C.  drożdżakobójczo,
D.  pierwotniakobójczo.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L.,  Muszlik  M.,Skolmowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010, str.286.

Zadanie 36.
Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

A .  owrzodzeniem obejmującym całą grubość skóry,
B . owrzodzeniem obejmującym całą skórę i tkankę podskórną,

w ranie obecność oddzielającej się martwicy,
C . nieblednące  zaczerwienienie,  uszkodzenie  naskórka,

pęcherze wypełnione płynem surowiczym,
D.  blednące zaczerwienienie.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L.,  Muszlik  M.,  Skolmowska  E.:  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010, str. 275.



Zadanie 37.
Celem hartowania kikuta po amputacji kończyny jest:

A .  zwiększenie odporności na otarcia i odleżyny,
B.  poprawa krążenia krwi,
C . odpowiednie bandażowanie w celu zapobiegania obrzękom,

ograniczenia  dolegliwości  bólowych,  przyspieszenia
gojenia rany oraz przygotowania kikuta do protezowania,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  K.  Kędziora-Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska,
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 51

Zadanie 38.
Niedożywienie  będące  następstwem  przewlekłego  niepowikłanego
głodzenia,  w  którym  dochodzi  do  zmniejszenia  masy  ciała  i
innych  wskaźników  antropometrycznych  oraz  wskaźników
prawidłowych stężeń w surowicy krwi należy do typu:

A.  marazmus,
B.  kwashiorkor,
C.  kwarhus,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,  Warszawa  2008,
str. 306.

Zadanie 39.
Do form opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi w ramach
systemu opieki zdrowotnej NIE zaliczamy:

A.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
B.  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
C.  Podstawowa Opieka Zdrowotna,
D.  Dom Pomocy Społecznej.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K.,  Talarska  D.  :  Geriatria  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  Podręcznik  dla  studiów  medycznych,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 391-394.

Zadanie 40.
Z  punktu  widzenia  klinicznego  otyłość  typu  gynoidalnego  to
otyłość:

A.  brzuszna,
B.  pośladkowo-udowa,
C.  brzuszno-trzewna,
D.  centralna.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str.
307.



Zadanie 41.
Klasyczna triada objawów choroby Parkinsona to:

A . drżenie  spoczynkowe,  zaburzenia  postawy,  brak
balansowania kończyny górnej podczas chodzenia,

B . zespół  otępienny  i/lub  depresyjny,  niestabilność
postawy, drżenie spoczynkowe,

C . drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa, spowolnienie
ruchowe,

D.  drżenie spoczynkowe, mikrografia, zaburzenia chodu.
Literatura:  K.  Wieczorowska-  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, wyd, PZWL, Warszawa 2008,
s. 98

Zadanie 42.
P o  zakończeniu  kształcenia  przez  ucznia,  pielęgniarka,
higienistka  szkolna  albo  położna  przekazują  indywidualną
dokumentację medyczną ucznia:

A.  bezpośrednio uczniowi,
B.  bezpośrednio opiekunom prawnym lub faktycznym ucznia,
C.  uczniowi lub jego opiekunom prawnym lub faktycznym,
D . lekarzowi  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  sprawującemu

opiekę  zdrowotną  nad  uczniem  na  podstawie  deklaracji
wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Literatura:  §  10  pkt  5.  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  sierpnia
2009  r.  w  sprawie  organizacji  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  dziećmi
i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Zadanie 43.
Z a  niskorosłe  uznaje  s ię  dziecko,  którego  wysokość  ciała
odpowiada wartości:

A .  poniżej 25 centyla,
B.  poniżej 10 centyla,
C.  poniżej 5 centyla,
D.  poniżej 3 centyla.

Literatura:  Jodkowska M.,  Woynarowska B.,  Oblacińska A.:  Test  przesiewowy
do  wykrywania  zaburzeń  w  rozwoju  fizycznym  u  dzieci  młodzieży  w  wieku
szkolnym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007, s. 9

Zadanie 44.
Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej NIE należy:

A . czynne  poradnictwo  dla  uczniów  z  problemami
zdrowotnymi,

B . udzielanie  pomocy  przedlekarskiej  w  przypadku  nagłych
zachorowań, urazów i zatruć,

C.  edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
D . wizyta  realizowana  w  domu  świadczeniobiorcy,  w

przypadkach uzasadnionych medycznie.



Literatura:  Oblacińska  A.,  Ostręga  W.  (red.):  Standardy  i  metodyka  pracy
pielęgniarki  i  higienistki  szkolnej.  Instytut  Matki  i  Dziecka,  Warszawa
2017;  s.  193  Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  17  grudnia  2015  r.  w
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w
sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotne
Dz.U. 2016 poz. 86

Zadanie 45.
Status  pielęgniarek  środowiskowych  nadano  pielęgniarkom
szkolnym w:

A.  1917 r.,
B.  1985 r.,
C.  1992 r.,
D.  2003 r.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece  zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin  2008,
s.17

Zadanie 46.
Badanie  przesiewowe  służące  do  wykrywania  zaburzeń  widzenia
barw wykonywane jest za pomocą:

A.  testu Hirchberga,
B.  cover-testu,
C.  tablic pseudoizochromatycznych Ishihary,
D.  tablic z optotypami.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece  zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin  2008,
s.69

Zadanie 47.
D o  pozawerbalnych  technik  gromadzenia  informacji  w  medycynie
szkolnej NIE należą/ży:

A.  obserwacja ukierunkowana i nieukierunkowana,
B.  analiza dokumentacji,
C.  pomiary,
D.  wywiad.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece  zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin  2008,
s.56



Zadanie 48.
Otyłość rozpoznajemy u dzieci i młodzieży, gdy:

A . wartość  wskaźnika  BMI  odpowiada  wartości  równej  lub
większej od 97 centyla,

B . wartość  wskaźnika  BMI  odpowiada  wartości  równej  lub
większej od 95 centyla,

C . wartość  wskaźnika  BMI  odpowiada  wartości  równej  lub
większej od 85 centyla a mniejszej niż 95 centyl,

D . wartość  wskaźnika  odpowiada  wartości  równej  lub
większej od 75 centyla a mniejszej niż 95 centyl.

Literatura:  Jodkowska M.,  Woynarowska B.,  Oblacińska A.:  Test  przesiewowy
do  wykrywania  zaburzeń  w  rozwoju  fizycznym  u  dzieci  młodzieży  w  wieku
szkolnym. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007, s. 13

Zadanie 49.
Zadania  pielęgniarki  szkolnej  wynikają  m.  in.  ze  standardów
postępowania  oraz  umowy  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych,
która jest zawarta z:

A .  dyrekcją szkoły,
B.  radą rodziców,
C.  organem założycielskim,
D.  wojewódzkim oddziałem NFZ.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008,  s.
20

Zadanie 50.
Listy  uczniów  danej  szkoły  objętych  opieką  pielęgniarki
szkolnej  należy  potwierdzać  podpisaną  przez  dyrektorów  szkół
informacją  o  l iczbie  uczniów  objętych  opieką  przez
świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ:

A.  do 5 każdego miesiąca,
B.  co kwartał,
C . dwa  razy  w  roku  do  dnia  7  marca  oraz  do  dnia  7

października,
D.  raz w roku.

Literatura: Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 69/2013/DSOZ
z  dnia  27  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  warunków  zawierania  i
realizacji  umów  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna.



Zadanie 51.
W  szkołach  specjalnych  dla  dzieci  i  młodzieży  -  l iczba  uczniów
przypadająca  na  jedną  pielęgniarkę  szkolną  zależy  od  rodzaju  i
stopnia  niepełnosprawności  uczniów  oraz  specyfiki  danej  szkoły.
W szkołach typu C nie powinna ona przekraczać:

A.  20 uczniów,
B.  25 uczniów,
C.  30 uczniów,
D.  35 uczniów.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  24  września  2013  r.  w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Załącznik nr 4. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248).

Zadanie 52.
Test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza jest wykonywany u
dziecka na etapie edukacji:

A .  rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
B.  klasy III szkoły podstawowej,
C.  klasa V szkoły podstawowej,
D . ostatniej  klasa  szkoły  ponadgimnazjalnej  do  ukończenia

19 roku życia.
Literatura:  Obwieszczenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  17  grudnia  2015  r.  w
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w
sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotne
Dz.U. 2016 poz. 86

Zadanie 53.
Pielęgniarka  podczas  wzajemnego  poznawania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę:

A .  „obcego”,
B.  „nauczyciela”,
C.  „źródła informacji”,
D.  „konsultanta”.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1

Zadanie 54.
Kserostomia jest to:

A .  przetoka ślinowa,
B.  zwężenie stomii,
C.  zespół suchości jamy ustnej,
D.  przepuklina okołostomijna.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011, s.327-328, 340



Zadanie 55.
Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to:

A . uczucie  dyskomfortu  ,  pełność  w  żołądku,  bóle  w
nadbrzuszu,

B.  krwisto – śluzowa biegunka, bóle brzucha i gorączka,
C . objawy  skórne,  zapalenie  trzustki,  zapalenie  stawów,

zapalenie dróg żółciowych,
D.  krwawienia, świąd, nietrzymanie stolca i ból.

Literatura:  Pączek  L.,  Mucha  K.,  Foroncewicz  B.:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 56.
Pielęgniarka  stawiając  diagnozę  pielęgniarską  w  chorobach
reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

A . ocenę  napięcia  skóry,  wilgotności  błon  śluzowych,
stopień wypełnienia żył szyjnych,

B . aktywność pacjenta, sprawność, umiejętność samoobsługi,
stan psychiczny,

C . wartość  tętna,  wartość  ciśnienia  tętniczego,  i lość
wydalanego moczu,

D.  aktywność fizyczną, otyłość, stres psychospołeczny.
Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-Żywko  L.:  Diagnozy  i  interwencje
pielęgniarskie. PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 57.
Lęk  przed  otwartą  przestrzenią,  obecnością  tłumu,  sytuacją,  z
której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

A.  akatyzja,
B.  agarofobia,
C.  fobia społeczna,
D.  arachnofobia.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1

Zadanie 58.
Podstawowym  lekiem  pierwszego  stopnia  drabiny  analgetycznej
jest:

A .  Tramadol,
B.  Morfina,
C.  Paracetamol,
D.  Kodeina.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.413.



Zadanie 59.
Najczęstszą postacią otępienia jest:

A .  otępienie z ciałami Lewy’ego,
B.  otępienie naczynioruchowe,
C.  choroba Alzheimera,
D.  otępienie mieszane.

Zadanie 60.
W  chorobach  zapalnych  stawów  ból  jest  najsilniejszy  w
godzinach:

A.  porannych, po przebudzeniu się lub późna nocą,
B.  wieczornych przed udaniem się na spoczynek,
C.  przedpołudniowych i południowych,
D . pora  doby  nie  ma  wpływu  na  wystąpienie  dolegliwości

bólowych.
Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011

Zadanie 61.
Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

A.  tachykardia i wzmożone pocenie,
B.  przyrost masy ciała i marznięcie,
C.  suchość skóry,
D.  prawidłowe A i B.

Zadanie 62.
Jednym  z  kryterium  rozpoznania  przewlekłej  choroby  nerek  jest
wskaźnik  przesączania  kłębuszkowego  (GFR).  Wartość  wskaźnika
GFR świadcząca o przewlekłej chorobie nerek wynosi:

A .  >90 ml/min/1,73 m²,
B.  89 – 75 ml/min/1,73 m²,
C.  74 – 60 ml/min/1,73 m²,
D.  < 60 ml/min/1,73 m².

Zadanie 63.
U  pacjenta  z  cukrzycą  typu  2–go  w  1  fazie  klinicznej
neuroartropatii Charcota stopa jest:

A . „gorąca”,  czerwona,  obrzęknięta  przypominająca
zapalenie tkanek,

B . z  sinawym  zabarwieniem,  brak  wyczuwalnego  tętna,
występuje martwica lub zgorzel,

C . zdeformowana,  dochodzi  do  zniszczenia  stawów,
owrzodzenie w okolicy łuku stopy,

D . z e  zmianami  troficznymi  oraz  z  osłabieniem  lub
zniesieniem odruchów ścięgnistych.



Zadanie 64.
Zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  przeprowadzania  i  organizacji
szczepień,  odstęp  między  dwiema  różnymi  szczepionkami
zawierającymi żywe drobnoustroje powinien być nie krótszy niż:

A .  2 tygodnie,
B.  4 tygodnie,
C.  6 tygodni,
D.  8 tygodni.

Literatura:  Dz.  U.  Ministra  Zdrowia,  z  dnia  31  października  2017r.;
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO; Załącznik do komunikatu Głównego
Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  31  października  2017  r.  (poz.  108)  w  sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

Zadanie 65.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego NIE
jest:

A .  ciąża i okres karmienia,
B . ostre  stany  zapalne  i  niedokrwienne  choroby

kardiologiczne,
C.  alkoholizm i narkomania,
D.  choroby przewlekłe.

Literatura:  Rutkowska  E.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych.  Podręcznik  dla  zawodowych  studiów  licencjackich  w
zakresie pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

Zadanie 66.
Wynik  badania  wskaźnika  kostka  -  ramię  sugerujący  przewlekłe
niedokrwienie kończyn to:

A.  poniżej 0,9,
B.  0,9 – 1,2,
C.  1,2 – 2,0,
D.  powyżej 2,0.

Literatura:  Czupryna  A.,  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Wybrane  zagadnienia
pielęgniarstwa specjalistycznego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 170

Zadanie 67.
Nadciśnienie „białego fartucha” jest to:

A .  nadciśnienie w populacji pracowników medycznych,
B . podwyższenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  w  pomiarach

gabinetowych  przy  prawidłowych  wynikach  pomiarów  w
warunkach domowych,

C.  brak spadku ciśnienia w godzinach nocnych,
D . brak  efektów  leczenia  nadciśnienia  (nadciśnienie

„oporne”).



Zadanie 68.
U  pacjentki  przyjmującej  leki  psychotropowe,  w  związku  z
wystąpieniem  niepokoju  ruchowego  z  lękiem  i  niemożnością
siedzenia należy podejrzewać:

A.  zespół Retta,
B.  akatyzję,
C.  zespół neurasteniczny,
D.  ADHD.

Zadanie 69.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

A .  spirometria,
B.  bronchofiberoskopia,
C.  mediastinoskopia,
D.  torsakoskopia.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011

Zadanie 70.
Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

A.  leki nasenne,
B.  leki przeciwpsychotyczne,
C.  leki przeciwwymiotne,
D.  leki przeczyszczające.

Literatura:  Szermer  P.(red):  Leczenie  objawowe  w  stanach  terminalnych.
JAIM, Kraków 2002 str.32.

Zadanie 71.
Według  skali  VAS,  ból  mieszczący  sie  w  przedziale  7-10,  należy
traktować jako ból:

A .  umiarkowany,
B.  bardzo silny,
C.  brak bólu,
D.  słaby.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.412.

Zadanie 72.
Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego:

A.  Stefania Wołynka,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Zofia Szlenkierówna,
D.  Wanda Żurawska.



Zadanie 73.
Celem opieki paliatywnej jest:

A .  ustalenie ostatecznego rozpoznania,
B.  poprawa jakości życia,
C.  całkowite wyleczenie,
D.  zapobieganie stanom bezpośredniego zagrożenia życia.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.401.

Zadanie 74.
W 10 roku życia matka może wykonać szczepienie przypominające
swojemu dziecku, szczepionką przeciw:

A.  krztuścowi,
B.  grypie,
C.  ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu,
D.  odrze, śwince i różyczce.

Literatura:  Dz.  U.  Ministra  Zdrowia,  z  dnia  31  października  2017r.;
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO; Załącznik do komunikatu Głównego
Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  31  października  2017  r.  (poz.  108)  w  sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

Zadanie 75.
Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

A.  leukocytoza nie występuje fizjologicznie,
B . niska  temperatura  otoczenia,  brak  aktywności  fizycznej,

wiek,
C . wysiłek  fizyczny,  po  posiłku,w  czasie  gorączki,  w

czasie ciąży i porodu,
D.  na czczo, po spoczynku.

Literatura:  Koper  A.:  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. PZWL, Warszawa 2011.

Zadanie 76.
Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest
objaw:

A.  Kerniga,
B.  Blumberga,
C.  Raynauda,
D.  Goldflama.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011



Zadanie 77.
Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

A.  nudności i wymioty,
B.  utrata łaknienia,
C.  zmniejszenie objętości wydalanego moczu,
D.  ziemistobrunatny odcień skóry.

Zadanie 78.
Głównym  czynnikiem  etiologicznym  choroby  wrzodowej  żołądka
jest:

A .  Bacillus anthracis,
B.  Mycobacterium tuberculosis,
C.  Helicobobacter pylori,
D.  Clostridium perfringens.

Literatura:  Pączek  L.,  Mucha  K.,  Foroncewicz  B.:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 79.
Dla  rozwoju  pielęgniarstwa  psychiatrycznego  istotne  znaczenie
miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

A.  M. King,
B.  J. Watson,
C.  H. Peplau,
D.  M. Leininger.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1

Zadanie 80.
Celem  Narodowego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  NIE
jest:

A . promocja  zdrowia  psychicznego  i  zapobieganie
zaburzeniom psychicznym,

B . zapewnienie  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki,

C . zmniejszenie l iczby zgonów z powodu chorób zależnych od
stylu życia,

D . rozwój  badań  naukowych  i  systemu informacji  z  zakresu
zdrowia psychicznego.

Literatura: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.



Zadanie 81.
Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu
krokowego:

A.  AFP,
B.  PSA,
C.  CA15-3,
D.  CEA.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.69.

Zadanie 82.
Występujące u pacjenta omamy będą objawiały s ię w następujący
sposób:

A.  spostrzeganie nieistniejących przedmiotów lub zjawisk,
B . fałszywe  spostrzeżenia  istniejących  przedmiotów  lub

zjawisk,
C . zaburzenia  syntezy  zmysłowej  dotyczące  procesu

spostrzegania,
D . niepokój ruchowy z lękiem lub pobudzeniem i niemożność

siedzenia,
Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1

Zadanie 83.
Obecność świeżej krwi w stolcu:

A . świadczy  o  krwawieniu  z  górnego  odcinka  przewodu
pokarmowego,

B.  może być objawem nowotworu jelita grubego/odbytnicy,
C . nigdy  nie  jest  niepokojąca,  gdyż  świadczy  o  zaparciu

stolca,
D . nigdy  nie  jest  niepokojąca,  o  i le  nie  towarzyszą  je j

bóle brzucha.
Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 265.

Zadanie 84.
Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

A.  Gravesa-Basedowa,
B.  de Quervaina,
C.  Hashimoto,
D.  Riedla,

Literatura:Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika 2014/2015. Kompendium
Medycyny Praktycznej.Medycyna Praktyczna, Kraków 2014



Zadanie 85.
Obserwacja  pacjenta  w  kierunku  wystąpienia  działania
niepożądanego preparatów żelaza podawanych drogą domięśniową
dotyczy:

A . martwicy  mięśnia,  przebarwienia  skóry,  długotrwałego
bólu w miejscu wstrzyknięcia, reakcji anafilaktycznej,

B . gorączki,  zakażenia  bakteryjnego,  ostrego  uszkodzenia
płuc, przeciążenia układu krążenia,

C.  bólów stawów, bólów głowy, metalicznego smaku w ustach,
D.  gorączki, nudności, zasłabnięcia, reakcji alergicznej.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011

Zadanie 86.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

A . wyrabianie  umiejętności  samodzielnego  wypełniania  ról
społecznych,

B.  wykonywanie wszystkich ról za pacjenta,
C.  kształtowanie postaw wycofania się ze społeczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Rutkowska  E.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych.  Podręcznik  dla  zawodowych  studiów  licencjackich  w
zakresie pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

Zadanie 87.
Zgodnie  z  kalendarzem  szczepień  szczepienie  przeciw  BŁONICY,
TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)
podawane jest:

A .  w 1 miesiącu życia,
B.  w 2 miesiącu życia,
C.  w 3 miesiącu życia,
D.  w 4 miesiącu życia.

Literatura:  Dz.  U.  Ministra  Zdrowia,  z  dnia  31  października  2017r.;
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO; Załącznik do komunikatu Głównego
Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  31  października  2017  r.  (poz.  108)  w  sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

Zadanie 88.
Szczepienie przeciwko GRUŹLICY i WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY
typu B po urodzeniu dziecka odbywa się w ciągu:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  48 godzin,
D.  72 godzin.

Literatura: DzU. Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017r.; KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO; Załącznik do komunikatu Głównego
Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  31  października  2017  r.  (poz.  108)  w  sprawie



Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018.

Zadanie 89.
W  reumatoidalnym zapaleniu  stawów (RZS)  początkowe  zapalenie
zazwyczaj dotyczy:

A . stawów  nadgarstkowych,  śródręczno-paliczkowych  oraz
śródstopno-paliczkowych,

B.  dużych stawów: biodrowych, barkowych, kolanowych,
C . stawu  barkowo-obojczykowego  i  stawu

mostkowo-obojczykowego,
D.  stawów nadgarstkowych oraz śródstopno-paliczkowych,

Literatura:  Pączek  L.,  Mucha  K.,  Foroncewicz  B.:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 90.
Decydującą  rolę  w  patofizjologii  choroby  zakrzepowo–zatorowej
odgrywa triada Virchofa. W jej skład wchodzą elementy:

A . uszkodzenie  błony  zewnętrznej  żyły,  zwolnienie
przepływu krwi, nadmierna krzepliwość krwi,

B . uszkodzenie śródbłonka naczyniowego żyły, przyśpieszony
przepływ krwi, nadmierna krzepliwość krwi,

C . uszkodzenie  śródbłonka  naczyniowego  żyły,  zwolnienie
przepływu  krwi,  zmiany  reologiczne  krwi,  t j .
nadpłytkowość, wysokie stężenie fibrynogenu,

D . uszkodzenie  warstwy  mięśniowej  żyły,  przyśpieszenie
przepływu  krwi,  zmiany  reologiczne  krwi,  t j .
nadpłytkowość, wysokie stężenie fibrynogenu.

Literatura:  Walewska  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2010, s. 316

Zadanie 91.
Osobie  dotkniętej  przemocą  w  rodzinie  udziela  s ię  bezpłatnej
pomocy w formie:

A . poradnictwa  medycznego,  psychologicznego,  prawnego,
socjalnego,  zawodowego, rodzinnego, badania lekarskiego
i wydania zaświadczenia,

B . ustalenia  przyczyn i  rodzaju  uszkodzeń ciała  związanych
z  użyciem  przemocy  w  rodzinie  oraz  wydania
zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,

C . wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o rodzaju
przemocy,

D . udzielenia  porady  medycznej,  psychologicznej,
socjalnej.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  października  2010  r.
w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń
ciała  związanych  z  użyciem  przemocy  w  rodzinie  (Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  201,
poz. 1334)



Zadanie 92.
Pielęgniarka  wykonując  pomiar  stężenia  glukozy  w  pełnej  krwi
włośniczkowej musi pamiętać, iż wartości są o:

A.  10-15% wyższe niż w osoczu,
B.  20-25%% niższe niż w osoczu,
C.  10-15% niższe niż w osoczu,
D.  20-25% wyższe niż w osoczu,

Zadanie 93.
Dieta w przewlekłym zapaleniu trzustki powinna być:

A.  wysokokaloryczna 2500-300kcal/dz i wysokobiałkowa,
B.  niskokaloryczna 1000-1500 kcal/dz i niskobiałkowa,
C.  wysokowęglowodanowa i wysoko-tłuszczowa,
D.  niskowęglowodanową i wysoko-tłuszczowa.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011.

Zadanie 94.
Preferowanym  miejscem  świadczenia  specjalistycznej  opieki
paliatywnej jest:

A .  hospicjum,
B.  dom pacjenta,
C.  szpital,
D.  ambulatorium.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.402.

Zadanie 95.
W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi
zalecić:

A . dietę  niskowęglowodanową  (pieczywo,  makarony,
ziemniaki, inne produkty zbożowe),

B . dietę  wysokobiałkową  (  sery  żółte  i  topione,  żółtka
jaj, śledzie, sery typu Feta),

C . dietę  wysoko  węglowodanową  (makarony,  ryż,  kasze  i
ziemniaki),

D . dietę  bogato-resztkową  (  otręby  pszenne,  brązowy  ryż
chleb  pełnoziarnisty)  surowe  warzywa,  nasiana,  orzechy,
płyny w ilości 2,5l płynów dziennie.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011



Zadanie 96.
Samobadanie piersi należy wykonywać:

A . o d  20.rż.,  co  miesiąc,  tydzień  po  zakończeniu
miesiączki,

B . o d  30.rż.,  co  miesiąc,  tydzień  po  zakończeniu
miesiączki,

C.  od 20.rż., co tydzień,
D.  od 30.rż., co tydzień.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.68.

Zadanie 97.
Zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  u  osoby  z  zaburzeniami
psychicznymi jest uzasadnione gdy:

A.  pacjent zagraża własnemu zdrowiu i życiu,
B . pacjent  w  sposób  gwałtowny  niszczy  przedmioty  w

znajdujące się w jego otoczeniu,
C.  pacjent zagraża zdrowiu i życiu innych osób,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535

Zadanie 98.
Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

A.  polidypsja,
B.  anuria,
C.  polinuria,
D.  hipostenuria.

Zadanie 99.
Pacjenci  z  niewydolnością  nerek  powinni  ograniczyć  spożywanie
warzyw  i  owoców,  które  mają  dużą  zawartość  sol i  mineralnych.
Należą do nich:

A.  brokuły, maliny, arbuzy,
B.  dynia, pory, ananas,
C.  kapusta biała i czerwona, banany,
D.  kalafior, szparagi, czarne jagody.



Zadanie 100.
Według  CCS  I I I  klasa  nasilenia  dławicy  piersiowej,  to
dolegliwości występujące:

A . przy  gwałtowniejszym  lub  dłużej  trwającym  wysiłku
fizycznym, związanym z pracą lub rekreacją,

B . p o  przejściu  100–200  m  po  terenie  płaskim  lub  przy
wchodzeniu  po  schodach  na  jedno  piętro  w  normalnym
tempie i w zwykłych warunkach,

C . przy  szybkim  chodzeniu  po  płaskim  terenie  lub  szybkim
wchodzeniu po schodach przy wchodzeniu pod górę,

D . p o  przejściu  >200  m  po  terenie  płaskim  i  przy
wchodzeniu  po  schodach  na  więcej  niż  jedno  piętro  w
normalnym tempie i w zwykłych warunkach.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 101.
Do głównych objawów podmiotowych chorób żył NIE należy/ą:

A.  kurcze łydek,
B.  uczucie ciężkości żył,
C.  obrzęki kończyn dolnych,
D.  owrzodzenie podudzi.

Literatura:  Walewska  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2010, s. 317

Zadanie 102.
Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

A . niewidome  i  słabowidzące,  niesłyszące  i  słabosłyszące,
głuchonieme,

B.  niewidome z uszkodzonym narządem ruchu,
C . z  zaburzeniami  osobowości  i  zachowania,  psychicznie

chore,
D.  z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu.

Literatura:  Kilańska  D.  (red.):  Pielęgniarstwo  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej, t. 1. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010

Zadanie 103.
Kompensacja to:

A . zdolność zastępowania na drodze odtwarzania utraconych
funkcji,

B . proces  dostosowania  się  organów  i  narządów  oraz  ich
funkcji do warunków zmieniającego się środowiska,

C . odradzanie  s ię  uszkodzonych  lub  utraconych  części
ciała, narządów, tkanek i komórek,

D.  przyjecie aktualnego stanu psychofizycznego.
Literatura:  Rutkowska  E.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych.  Podręcznik  dla  zawodowych  studiów  licencjackich  w



zakresie pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002

Zadanie 104.
W  trakcie  doustnego  testu  tolerancji  glukozy  pielęgniarka
rozpuszcza 75g glukozy w:

A.  50-100ml wody,
B.  250-300ml wody,
C.  100-150ml wody,
D.  150-200ml wody.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 105.
U  mężczyzn  wprowadzenie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  może
utrudniać:

A.  powiększony gruczoł krokowy,
B.  zwężenie cewki moczowej,
C.  zwężenie szyi pęcherza moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kózka  M,  Płaszewska-Żywko  L:  Procedury  pielęgniarskie,  PZWL
2011 (dodruk), str. 167.

Zadanie 106.
Przyczyną przednerkową ostrego uszkodzenia nerek (AKI) jest:

A .  marskość wątroby z wodobrzuszem,
B.  zespół hemolityczno-mocznicowy,
C.  toczeń rumieniowaty układowy,
D.  pęcherz neurogenny.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1524

Zadanie 107.
Trening fizyczny podejmowany w celu pielęgnowania, usprawniania
i umacniania zdrowia to:

A.  hipokineza.
B.  rehabilitacja,
C.  kinezyprofilaktyka,
D.  fizykoterapia.

Literatura:  Rutkowska  E.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych.  Podręcznik  dla  zawodowych  studiów  licencjackich  w
zakresie pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2002



Zadanie 108.
Skierowanie  do  szpitala  psychiatrycznego  wydawane  jest  w  dniu
badania, a jego ważność wygasa po upływie:

A.  7 dni,
B.  21 dni,
C.  14 dni,
D.  30 dni.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia
psychicznego Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535

Zadanie 109.
Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

A .  rozszerzenie oskrzeli,
B .  nawilżenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli,
C .  zwężenie oskrzeli,
D.  zapobieganie niedodmie.

Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-Żywko  L.:  Procedury  pielęgniarskie.  PZWL,
Warszawa 2013

Zadanie 110.
Matka  15  miesięcznego  dziecka,  podaje  w  wywiadzie  przebycie
zachorowania  dziecka  na  różyczkę,  matka  wie  również,  że  nie
jest  to  przeciwwskazanie  do  szczepienia  i  chciałaby  zaszczepić
dziecko na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ, po upływie jakiego czasu
od wyzdrowienia może zostać wykonane szczepienie?

A.  8 tygodni,
B.  6 tygodni,
C.  4 tygodni,
D.  2 tygodni.

Literatura:  Dz.  U.  Ministra  Zdrowia,  z  dnia  31  października  2017r.;
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO; Załącznik do komunikatu Głównego
Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  31  października  2017  r.  (poz.  108)  w  sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

Zadanie 111.
Do objawów przewlekłego niedokrwienia kończyn NIE należy:

A . bó l  objętej  chorobą  kończyny  dolnej,  pojawiający  się  w
czasie chodzenia, a ustępujący w spoczynku,

B . bóle  lokalizujące  się  w  okolicy  bioder  i  pośladków  albo
w  okolicy  mięśni  łydki  w  zależności  od  miejsca,  w
którym znajduje się istotne zwężenie tętnic,

C . bóle  spoczynkowe  kończyn  dolnych  zmniejszające  się  po
opuszczeniu  chorej  kończyny  dolnej,  najczęściej  poza
krawędź łóżka,

D . bóle  spoczynkowe  kończyn  dolnych  zmniejszające  się  po
uniesieniu chorej kończyny dolnej.

Literatura:  Walewska  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,



Warszawa 2010, s. 303

Zadanie 112.
Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

A.  komunikacja,
B.  empatia,
C.  wsparcie,
D.  obecność.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.416.

Zadanie 113.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  koronarografii
jest:

A .  zaawansowana niewydolność nerek,
B.  świeży udar,
C.  brak zgody pacjenta,
D.  krwawienie z przewodu pokarmowego.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 114.
W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta?

A.  w celu określanie stopnia przytomności,
B.  w celu kwalifikacji chorego po do zabiegu,
C . w  celu  określania  stopnia  zaawansowania  klinicznego

nowotworu,
D.  w celu oceny siły mięśniowej.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 115.
Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

A . udział  rodziny  w  pielęgnacji  chorego  i  opiece  nad  osobą
chorą,

B.  nieradzenie sobie w roli opiekuna,
C . zmiana  pełnienia  ról  społecznych  i  wynikających  z  nich

zadań,
D.  pogorszenie sytuacji ekonomicznej.

Literatura:  Kilańska  D.  (red.):  Pielęgniarstwo  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej, t. 1. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010



Zadanie 116.
Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

A.  kolka nerkowa oraz krwiomocz,
B.  bezmocz lub wielomocz,
C.  nykturia,
D.  białkomocz >300mg/dobę.

Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 422.

Zadanie 117.
Zespół  nadpobudliwości  psychoruchowej  z  zaburzeniami
koncentracji uwagi to:

A .  DSM IV,
B.  schizofrenia,
C.  ADHD,
D.  zespół Aspergera

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1

Zadanie 118.
Terapeutyczny wskaźnik INR w czasie leczenia acenokumarolem z
powodu utrwalonego migotania przedsionków powinien wynosić:

A .  poniżej 1.0,
B.  pomiędzy 1.0-2.0,
C.  pomiędzy 2.0-3.0,
D.  pomiędzy 3.0-4.0.

Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 73.

Zadanie 119.
Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

A .  zapalenie tętnic wieńcowych,
B.  miażdżyca tętnic wieńcowych,
C.  miażdżyca żył wieńcowych,
D.  zakrzepica tętnicza.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 120.
Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest:

A .  rodzina, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi,
B.  instytucje rządowe i pozarządowe,
C.  pracownicy ochrony zdrowia,
D.  fundacje, domy pomocy społecznej.

Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-Żywko  L.:  Modele  opieki  pielęgniarskiej



nad chorym dorosłym. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2010



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 49N2218
Zadanie 1.
Położna  korzysta  z  ochrony  przewidzianej  dla  funkcjonariuszy
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca
1997  r .  -  Kodeks  karny  podczas  i  w  związku  z  wykonywaniem
czynności polegających na:

A . prowadzeniu  działalności  edukacyjno-zdrowotnej  w
zakresie przygotowania do życia w rodzinie,

B . wykonywanie  pracy  na  rzecz  doskonalenia  zawodowego
położnych,

C . sprawowaniu  opieki  nad  kobietą  w  przebiegu  ciąży
fizjologicznej,

D . kierowaniu  i  zarządzaniu  zespołami  pielęgniarek  lub
położnych.

Literatura: Dziennik Ustaw Nr 174, Poz.1039 Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej

Zadanie 2.
Metoda  pracy  środowiskowej  oparta  o  możliwości  tkwiące  w
jednostce dla poprawy jej indywidualnej kondycji to metoda:

A.  grupowa,
B.  indywidualnego przypadku,
C.  środowiskowa,
D.  jednostkowa.

Literatura: Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina – zdrowie – choroba. Wydawnictwo
CZELEJ Sp. z o. o., Lublin 2001, str. 100.

Zadanie 3.
Każdy wpis położnej w dokumentacji medycznej musi być opatrzony
podpisem  oraz  danymi  identyfikującymi,  która  to  identyfikacja
zawiera:

A.  nazwisko imię, tytuł położna,
B . nazwisko  imię,  tytuł  położna,  nr  prawa  wykonywania

zawodu, uzyskane specjalizacje,
C.  nazwisko imię, nr dyplomu, tel. kontaktowy,
D . nazwisko  imię,  tytuł  położna,  nr  dyplomu  ukończenia

kształcenia na kierunku położnictwo.
Literatura:. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w
sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej
przetwarzania



Zadanie 4.
Położna  posiadająca  pełne  uprawnienia  zawodowe  podejmując
świadomie  i  dobrowolnie  profesjonalne  działania  na  rzecz
pacjentów ponosi:

A .  osobistą odpowiedzialność za swoje działania,
B . ograniczoną odpowiedzialność w przypadku pracy na rzecz

osób o ograniczonej zdolności prawnej,
C . częściową  odpowiedzialność,  pełną  odpowiedzialność

przejmuje wyłącznie w przypadku, gdy podopiecznym jest
osoba małoletnia,

D . odpowiedzialność  pełną  tylko  w  przypadku  braku
zlecenia.

Literatura: Dziennik Ustaw Nr 174, Poz.1039 Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej. Dz.U.2007.210.1540.

Zadanie 5.
Zgodnie  z  zasadami  trójstopniowej  organizacji  opieki
okołoporodowej  kobiety  z  zagrażającym  porodem  przedwczesnym
powinny być kierowane do ośrodków opieki:

A .  I stopnia,
B.  II stopnia,
C.  II i III stopnia,
D.  tylko i wyłącznie III stopnia.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz,  Położnictwo  i  ginekologia,  PZWL,  Warszawa
2007 str. 65.

Zadanie 6.
W  indywidualnej  dokumentacji  pielęgnacyjnej  noworodka  położna
rodzinna:

A . dokonuje  wpisów  z  każdej  wizyty  opisując  podstawowe
dane  o  stanie  zdrowia  noworodka  oraz  zalecenia
dotyczące pielęgnacji,

B . wpisuje  tylko  datę  wizyty  z  adnotacją  „patronaż
położnej,

C . n ie  ma  obowiązku  dokonywać  wpisów,  jest  to  wyłącznie
dokumentacja lekarska pediatry,

D.  dokonuje wpisów do karty uodpornienia.
Literatura: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w
sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej
przetwarzania.  §  42.  5.  Historia  zdrowia  i  choroby  w  części  dotyczącej
opieki środowiskowej



Zadanie 7.
Wpis dokonany w dokumentacji medycznej:

A . możemy  usunąć  jeżeli  w  danym  miejscu,  nie  ma  innych
wpisów,

B . możemy  wymazać  korektorem  jeżeli  był  to  błąd
ortograficzny,

C . możemy usunąć (wymazać korektorem) jeżeli dokonuje tego
osoba,  która  ten  wpis  zrobiła  i  opatrzy  go  swoim
komentarzem,

D.  nie może być z niej usunięty.
Literatura: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w
sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej
przetwarzania

Zadanie 8.
Położna  wykonująca  indywidualną  praktykę  lub  indywidualną
specjalistyczną praktykę może zatrudniać:

A.  położną, która posiada prawo wykonywania zawodu,
B . pielęgniarkę,  która  ukończyła  kurs  specjalistyczny  z

zakresu  opieki  na  osobami  niezdolnymi  do  samodzielnej
egzystencji i samoopieki,

C.  rejestratorkę medyczną,
D.  lekarza na stanowisko kierownika.

Literatura:  Karkowska  D.:  Prawo  medyczne  dla  pielęgniarek.  Wolters  Kluwer
Polska SA, Warszawa 2013, str. 356

Zadanie 9.
Położna  realizuje  zlecenia  lekarskie  w  procesie  diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji (zaznacz FAŁSZYWE):

A . w przypadku uzasadnionych wątpliwości położna ma prawo
domagać  się  od  lekarza,  który  wydał  zlecenie,  by
uzasadnił potrzebę jego wykonania,

B . położna  ma  prawo  do  uzyskania  pełnej  informacji  o
celowości,  planowanym  przebiegu  i  dających  się
przewidzieć skutkach eksperymentu medycznego, w którym
ma uczestniczyć,

C . położna  wykonuje  tylko  zlecenia  lekarskie  zapisane  w
dokumentacji medycznej bez względu na okoliczności,

D . w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  położna  może
odmówić  uczestniczenia  w  eksperymencie,  podając
przełożonemu przyczynę odmowy na piśmie.

Literatura: Dziennik Ustaw Nr 174, Poz.1039 Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej.



Zadanie 10.
Do zadań położnej środowiskowej/rodzinnej NIE należy:

A.  profilaktyka chorób gruczołu piersiowego,
B . kierowanie  do  pielęgniarskiej  długoterminowej  opieki

domowej,
C.  opieka w schorzeniach onkologii ginekologicznej,
D.  opieka nad kobietą po plastyce pochwy.

Literatura:Dz.U.2005.214.1816  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20
października  2005  r.  w  sprawie  zakresu  zadań  lekarza,  pielęgniarki  i
położnej  podstawowej  opieki  zdrowotnej  (Dz.  U.  z  dnia  28  października
2005r.)

Zadanie 11.
Położna POZ może objąć opieką wg NFZ:

A.  max. 6000 (+10%) osób płci żeńskiej,
B.  max. 6000(+10%) kobiet w wieku rozrodczym,
C.  min. 6000 (+10%) osób płci żeńskiej,
D . wszystkie kobiety z danego rejonu, w którym zamieszkuje

6000 osób płci żeńskiej.
Literatura:  Zarządzenie  Prezesa  NFZ  zarządzenie  w  sprawie  określenia
warunków  zawierania  i  realizacji  umów  o  udzielanie  świadczeń  w  rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna.

Zadanie 12.
Dokumentację  indywidualną  położnicy  po  zakończonej  opiece
należy złożyć w:

A.  Poradni K , gdzie znajduje się dokumentacja ciąży,
B . przychodni,  gdzie  jest  zadeklarowana  do  lekarza

rodzinnego położnica,
C . jednostce  organizacyjnej,  która  zawarła  kontrakt  na

świadczenia położnej POZ,
D.  Poradni dziecięcej razem z "kartą szczepień”.

Literatura:  Dz.U.2012.159.  USTAWA  z  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach
pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta.  Rozdział  7  Prawo  pacjenta  do
dokumentacji medycznej D. Karkowska Komentarz do art.23 ustawy o prawach
pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  http://lex.online.wolterskluwer.pl
01.01.2012

Zadanie 13.
W  procesie  pielęgnowania  możemy  wyodrębnić  logiczność  i
następstwo czasowe, które dzieli się na etapy:

A.  analiza, wywiad, planowanie i ocena,
B.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie i ocenianie,
C.  wywiad, rozpoznanie, realizacja i ocena,
D.  planowanie, realizowanie i ocenianie.

Literatura:  Górajek-Jóźwik  J.:  Wprowadzenie  do  diagnozy  pielęgniarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, str. 34-39.



Zadanie 14.
Osobie  posiadającej  prawo  wykonywania  zawodu  położnej
przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym:

A.  licencjat położnictwa,
B.  mgr położnictwa,
C.  położna, położny,
D.  położna środowiskowo- rodzinna.

Literatura: Dziennik Ustaw Nr 174, Poz.1039 Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej.

Zadanie 15.
Definicja „samoopieki zdrowotnej” (self-care) określa:

A . udzielanie  świadczeń  głównie  tym  pacjentom,  którzy
zgłaszają się po poradę,

B . ukierunkowanie  działań  zdrowotnych  na  chorobę,  np.
program profilaktyka raka piersi, itp.,

C . proces  na  rzecz  wzmacniania  własnego  zdrowia,
zapobiegania chorobom, wykrywania chorób i  leczenie na
poziomie  podstawowym  istniejącego  systemu  ochrony
zdrowia,

D . rolę  świadczeń  udzielanych  przez  specjalistów  z  różnych
dziedzin medycyny na poziomie podstawowym.

Literatura:  Kilańska  D.  (red.):  Pielęgniarstwo  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, str.19

Zadanie 16.
Liczba  zgonów  kobiet  w  związku  z  ciążą,  porodem  i  połogiem  do
42 dnia połogu na 100 tys żywych urodzeń, to umieralność:

A.  okołoporodowa,
B.  matek,
C.  kobiet,
D.  prekoncepcyjna.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.  (red.):  Położnictwo  t.  1  –  4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, str.67

Zadanie 17.
Położna zobowiązana jest udzielić świadczeń w dniu zgłoszenia:

A.  w uzasadnionych medycznie przypadkach,
B.  jeżeli to jest dzień wypisu ze szpitala,
C.  na zlecenie pracownika socjalnego,
D.  jeżeli jest to 10 dzień od wypisu ze szpitala.

Literatura:  Dz.U.2013.1248  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  24
września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października 2013 r.)



Zadanie 18.
Położna  POZ  realizuje  kompleksową  pielęgnacyjną  opiekę
położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

A . opiekę nad niemowlęciem do ukończenia szóstego miesiąca
życia,

B . prowadzenie  działań  profilaktycznych  u
świadczeniobiorców  z  grup  ryzyka  zdrowotnego
(prowadzenie grup dyspanseryjnych),

C.  organizację grup wsparcia,
D . opiekę  nad  osobami  płci  żeńskiej,  które  mają  złożoną

„deklarację wyboru położnej POZ ” do położnej w każdym
okresie jej życia.

Literatura:  USTAWA  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych.  Art.28.  Rozporządzenie
Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  października  2005  r.  w  sprawie  zakresu  zadań
lekarza,  pielęgniarki  i  położnej  podstawowej  opieki  zdrowotnej.  Zakres
zadań położnej POZ

Zadanie 19.
Wskaźnikami określającymi jakość opieki okołoporodowej są:

A . umieralność niemowląt, wskaźnik małej urodzeniowej masy
ciała, umieralność matek, zachorowalność noworodków na
zapalenie płuc,

B . umieralność  okołoporodowa,  umieralność  niemowląt,
wskaźnik  małej  urodzeniowej  masy  ciała,  umieralność
matek,

C . umieralność okołoporodowa, wskaźnik małej urodzeniowej
masy ciała, umieralność matki, wskaźnik zachorowalności
rodzących,

D . umieralność  okołoporodowa,  umieralność  niemowląt,
wskaźnik małej  urodzeniowej masy ciała,  wskaźnik i lości
infekcji u płodów na 100tyś urodzeń.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz,  Położnictwo  i  ginekologia,  PZWL,  Warszawa
2007 str. 66- 67.

Zadanie 20.
Trójstopniowy  system  opieki  położniczej  został  stworzony  w
celu:

A . racjonalnego  wykorzystania  możliwości  bazy  (szpitale,
przychodnie), personelu, sprzętu i aparatury medycznej,

B.  właściwej alokacji środków finansowych przez NFZ,
C.  stworzenia możliwości prowadzenia badań naukowych,
D . wyodrębnienia placówek do prowadzenia szkoleń z zakresu

położnictwa dla lekarzy i położnych.
Literatura:  G.H.  Bręborowicz,  Położnictwo  i  ginekologia,  PZWL,  Warszawa
2007 str. 63



Zadanie 21.
Położna  prowadząca  zajęcia  dla  przyszłych  rodziców  musi  mieć
ukończone:

A.  kurs dokształcający prowadzenie szkoły rodzenia,
B.  kurs szczepień ochronnych,
C.  szkolenie dla doradców laktacyjnych,
D.  nie jest wymagane dodatkowe szkolenie dla położnych.

Literatura: Dziennik Ustaw Nr 174, Poz.1039 Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej. Dz.U.2007.210.1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7
listopada  2007  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych  przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Zadanie 22.
Podczas  diagnostyki  niepłodności  konieczne  jest  pobranie
nasienia mężczyzny do badania. Co poradzisz mężczyźnie:

A . należy  pobrać  nasienie  po  2-5  dniach  abstynencji
płciowej,

B . należy  pobrać  nasienie  po  10  dniach  abstynencji
płciowej,

C.  należy pobrać nasienie po 1 dniu abstynencji płciowej,
D . nasienie  może  przynieść  niezależnie  od  tego,  kiedy

współżył płciowo.
Literatura:  Opala  T.(red.):  Ginekologia.  Podręcznik  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zadanie 23.
Porada genetyczna powinna mieć charakter:

A .  informacyjny i dyrektywny,
B.  wspierający i dyrektywny,
C.  informacyjny i wspierający,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007.

Zadanie 24.
W okresie okołoowulacyjnym wydzielenie LH do krwi następuje na
ok.  12  godzin  przed  jajeczkowaniem  i  powoduje  wzrost
podstawowej temperatury ciała:

A.  oba zdania są prawdziwe,
B.  oba zdania są fałszywe,
C.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
D.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007.



Zadanie 25.
W  czasie  okołoowulacyjnym  w  szyjce  macicy  ujście  zewnętrzne
ulega  niewielkiemu  rozwarciu  i  wzmaga  się  wydzielanie  śluzu
oraz szyjka:

A.  unosi się i staje się miękka,
B.  obniża się i staje się miękka,
C.  unosi się i staje się twardsza,
D.  obniża się i staje się twardsza.

Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007.

Zadanie 26.
Skrócenie  fazy  lutealnej  poniżej  10  dni  w  cyklu  miesiączkowym
świadczy o:

A.  niewydolności ciałka żółtego,
B.  zbyt małej ilości estrogenów,
C.  zbyt wysokiej ilości progesteronu,
D.  dokonanej zbyt wcześnie owulacji.

Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007.

Zadanie 27.
W postępowaniu z noworodkiem w porodzie ,,do wody'' NIE należy:

A . wydobyć  noworodka  nad  powierzchnię  wody  potylicą  w
pozycji pionowej,

B . odpępnić  noworodka  dopiero  po  urodzeniu  łożyska  jeśli
nie ma niezgodności serologicznej,

C . wydobyć  noworodka  nad  powierzchnię  wody  potylicą
skierowaną do lustra wody,

D . bezpośrednio  po  urodzeniu  dziecko  należy  ułożyć  na
powłokach  brzusznych  matki,  ochronić  przed  utratą
ciepła i przystawić do piersi.

Literatura:  Iwanowicz-Palus  G.  (red.):  Alternatywne  metody  opieki
okołoporodowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.63.

Zadanie 28.
Trening autogenny Schultza to:

A.  relaks ograniczony tylko do pewnych grup mięśniowych,
B . skoncentrowany  na  całkowitym  odprężeniu,  które  jest

wynikiem  racjonalnych  i  systematycznych  ćwiczeń
prowadzących do rozluźnienia wszystkich mięśni,

C . ćwiczenia  wzmacniające  mięśnie  i  ich  elastyczność
pozwalające  na  utrzymanie  prawidłowej  ruchomości
stawów,

D . świadome  odprężenie  prowadzące  do  obniżenia  stresu,
zmęczenia, znużenia fizycznego i psychicznego.

Literatura:  Ćwiek  D.  (red):  Szkoła  Rodzenia.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,



Warszawa 2010, s.84.

Zadanie 29.
Celem edukacji przedporodowej jest:

A .  promocja zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży,
B . oddziaływanie  na  tworzenie  s ię  więzi  między  rodzicami  i

dzieckiem,
C.  przygotowanie kobiety lub pary małżeńskiej do porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bień  A.:  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 350.

Zadanie 30.
Wykonywanie regularnych ćwiczeń w ciąży prowadzi do:

A.  poprawy krążenia,
B.  zmniejszenia przyrostu masy ciała,
C.  dotlenia kobietę i dziecko,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Ćwiek  D.  (red):  Szkoła  Rodzenia.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010, s.18.

Zadanie 31.
Do założeń porodu aktywnego należy:

A . pozycja  ciała,  którą  rodząca  wybiera  spontanicznie,
która w danym momencie przynosi jej największą ulgę,

B . efektywny  odpoczynek  przez  wykorzystanie  w  pełni
przerwy  między  skurczami,  pełny  relaks,  spokojny
oddech,

C . szybszy  i  bardziej  dynamiczny  poród,  aktywna  praca
rodzącej w czasie skurczów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Iwanowicz-Palus  G.  (red.):  Alternatywne  metody  opieki
okołoporodowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 22-23.

Zadanie 32.
Podczas porodu miednicowego, gdy pod spojeniem łonowym ukazuje
się bark przedni, główka płodu:

A.  jest jeszcze wysoko nad wchodem miednicy,
B . wstawia  się  szwem  strzałkowym  w  wymiar  prosty

płaszczyzny wchodu,
C . wstawia  się  szwem  strzałkowym  w  wymiar  poprzeczny

płaszczyzny wchodu,
D . szew  strzałkowy  dokonuje  rotacji  w  cieśni  miednicy  do

wymiaru prostego.
Literatura:  Troszyński  M.:  Położnictwo.  Ćwiczenia.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2009.



Zadanie 33.
Niepowściągliwe wymioty ciężarnych rozpoznaje się wtedy, gdy:

A . poranne  wymioty  nie  ustępują  do  2  godzin  po  wstaniu  z
łóżka,

B . występują wymioty 5 lub więcej razy dziennie, 5% spadek
masy ciała i ketonuria,

C . mają  one  największe  nasilenie  około  9 .  tygodnia  ciąży  i
trwają do około 20. tygodnia,

D . pojawia  się  zgaga,  uczucie  palenia  za  mostkiem  i
cofania się treści pokarmowej do przełyku.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
264.

Zadanie 34.
Cechą charakterystyczną wczesnych objawów HELLP jest:

A .  hemoglobinuria,
B.  podwyższone stężenie heptoglobiny,
C.  ból w lewym nadbrzuszu,
D.  ból w prawym nadbrzuszu.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
410.

Zadanie 35.
Zalecaną  formą  komunikacji  z  pacjentką  niesłyszącą  na  sal i
porodowej jest:

A .  język migowy, język migany,
B.  daktylografia,
C.  fonogesty,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Mazurkiewicz  B.,  Dmoch-Gajzlerska  E.:  Opieka  położnicza  nad
pacjentkami niepełnosprawnymi. PZWL, Warszawa 2012, s. 112.

Zadanie 36.
Małowodzie  rozpoznaje  się,  gdy  i lość  płynu  owodniowego  w
badaniu  ultrasonograficznym  –  AFI  (Amniotic  Fluid  Index)
wynosi:

A .  ≤20 cm,
B.  ≤15 cm,
C.  ≤10 cm,
D.  ≤5 cm.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
129.



Zadanie 37.
Wskaż  BŁĘDNĄ  odpowiedź.  U  kobiet  ciężarnych  przyjmujących
narkotyki częstym powikłaniem może być:

A . zapalenie  przyzębia  -  bakteriemia  -  zapalenie
wsierdzia,

B.  anoreksja,
C.  poród przedwczesny,
D.  większe ryzyko choroby zatorowo-zakrzepowej.

Literatura:  Greer  I.A.,  Nelson-Piercy  C.,  Walters  B.:  Choroby
internistyczne  i  inne  zaburzenia  zdrowotne  w  ciąży.  Red.  wydania  polskiego
M. Dębska i R. Dębski. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 38.
U  pacjentek  z  pojedynczym  epizodem  zakrzepicy  w  okresie  ciąży
właściwym postępowaniem jest:

A . jednorazowe  podanie  dożylnie  heparyny
niefrakcjonowanej,

B . podawanie do końca ciąży heparyny drobnocząsteczkowej w
dawce  profilaktycznej,  a  po  porodzie  zastosowanie
leczenia przeciwzakrzepowego przez okres 4-6 tygodni,

C . podawanie  w  czasie  ciąży  heparyny  niefrakcjonowanej  w
dawce  profilaktycznej  przez  okres  4  tygodni  od  chwili
wystąpienia objawów zakrzepicy,

D . zastosowanie  dopiero  po  porodzie  dziecka  leczenia
przeciwzakrzepowego, przez okres 4-6 tygodni.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
473.

Zadanie 39.
Przyrost  masy  ciała  kobiety  w  ciąży  bliźniaczej  z  prawidłowym
przedciążowym BMI powinien wynosić:

A .  17-30 kg,
B.  14-23 kg,
C.  11-13 kg,
D.  9-10 kg.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
100.



Zadanie 40.
Podczas  badania  wewnętrznego  rodzącej  dochodzisz  do  kolców
kulszowych,  ale  nie  dochodzisz  do  promontorium.  Świadczy  to  o
tym, że główka jest:

A .  nieustalona we wchodzie miednicy kostnej,
B.  ustalona we wchodzie miednicy kostnej,
C.  ustalona w próżni,
D.  w płaszczyźnie wychodu.

Literatura:  Troszyński  M.:  Położnictwo.  Ćwiczenia.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2009.

Zadanie 41.
Badanie  stężenia  białka  C-reaktywnego  NIE  ma  znaczenia  w
ocenie:

A.  diagnostyki porodu przedwczesnego,
B.  wad genetycznych płodu,
C.  zakażeń wewnątrzmacicznych,
D.  zakażeń subklinicznych.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, s.110.

Zadanie 42.
W  I I  i  I I I  trymestrze  ciąży  przemiana  węglowodanów  pogarsza
się, a zapotrzebowanie na insulinę zwiększa się:

A .  pierwsza część zdania jest prawdziwa, a druga fałszywa,
B.  pierwsza część zdania jest fałszywa, a druga prawdziwa,
C . obie  części  zdania  są  prawdziwe  i  pozostają  w  logicznym

związku,
D.  obie części zdania są fałszywe.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, s.244.

Zadanie 43.
Specjalistycznego  leczenia  psychiatrycznego  potrzebuje  kobieta
po porodzie, u której rozpoznano:

A.  baby blues i depresję poporodową,
B.  baby blues i psychozę poporodową,
C.  depresję poporodową i psychozę poporodową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Greer  I.A.,  Nelson-Piercy  C.,  Walters  B.:  Choroby
internistyczne  i  inne  zaburzenia  zdrowotne  w  ciąży.  Red.  wydania  polskiego
M.  Dębska  i  R.  Dębski.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław  2009.
Bręborowicz  G.H.:  Ciąża  wysokiego  ryzyka.  Ośrodek Wydawnictw Naukowych,
Poznań 2010.



Zadanie 44.
N a  podstawie  badania  USG  między  28.  a  36.  tygodniem  ciąży  za
łożysku nisko usadowione uważa się łożysko:

A.  pokrywające ujście wewnętrzne szyjki macicy,
B.  sięgające do ujścia wewnętrznego,
C . znajdujące  się  w  odległości  2  cm  od  ujścia

wewnętrznego,
D.  będące w odległości 5 cm od ujścia wewnętrznego.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
50.

Zadanie 45.
Obniżone  stężenie  AFP  –  α-fetoproteiny  w  surowicy  krwi  matki  i
w płynie owodniowym może świadczyć o:

A.  ciąży mnogiej,
B.  wrodzonym zespole nerczycowym,
C.  triosomii płodu,
D.  wodogłowiu izolowanym.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, s. 108.

Zadanie 46.
Zabiegu Credégo NIE wykonuje się, jeśli:

A .  macica jest w skurczu,
B.  jest pusty pęcherz moczowy,
C.  macica znajduje się pod prawym łukiem żebrowym,
D.  nie ma zagięcia trzonu w stosunku do części pochwowej.

Literatura:  Troszyński  M.:  Położnictwo.  Ćwiczenia.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2009.

Zadanie 47.
Leczenie  farmakologiczne  tocznia  rumieniowatego  układowego  u
kobiety w ciąży polega na stosowaniu:

A.  leków przeciwzakrzepowych i leków przeciwpłytkowych,
B . kwasu  acetylosalicylowego  i  leków

parasympatykolitycznych,
C . kortykosterydów  i  niesteroidowych  leków

przeciwzapalnych,
D . leków  parasympatykolitycznych  i  leków

przeciwhistaminowych.
Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
397.



Zadanie 48.
Ciężarne  chorujące  na  padaczkę  powinny  otrzymywać
substytucyjnie:

A .  kwas foliowy w ilości 0,4 mg/dobę,
B.  witaminę B i kwas foliowy w ilości 0,4 mg/dobę,
C.  kwas foliowy w ilości 2-4 mg/dobę,
D.  witaminę B i kwas foliowy w ilości 2-4 mg/dobę.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Ciąża  wysokiego  ryzyka.  Ośrodek  Wydawnictw
Naukowych, Poznań 2010.

Zadanie 49.
P o  przeszczepieniu  nerki  decyzję  o  zajściu  w  ciążę  powinno  się
podejmować:

A.  przynajmniej po upływie dwóch lat po transplantacji,
B.  przynajmniej po upływie trzech lat po transplantacji,
C . przynajmniej  po  upływie  czterech  lat  po

transpalantacji,
D . ciąża  po  transplantacji  nerki  jest  przeciwwskazana  z

powodu leczenia immunosupresyjnego.
Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
276-277.

Zadanie 50.
Profilaktyka  konfliktu  serologicznego  polega  na  podaniu
immunoglobuliny dla ciężarnej:

A .  z wysokim mianem przeciwciał anty D,
B . Rh-ujemnej,  z  dodatnim  wynikiem  testu

antyglobulinowego,
C . Rh-ujemnej,  u  której  nie  stwierdza  się  obecności

przeciwciał anty-D,
D.  najwcześniej po 72h po porodzie.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
140.

Zadanie 51.
Manewr McRoberts’a w dystocji barkowej polega na:

A.  przyjęciu przez rodzącą pozycji kolankowo-łokciowej,
B . okrężnym przesunięciu tylnego barku po łuku łonowym od

strony zagłębienia krzyżowo biodrowego,
C . uniesieniu kończyn dolnych rodzącej  aż na brzuch celem

wyprostowania  kąta  między  kością  krzyżową  a
kręgosłupem,

D . ucisku  na  tylną  powierzchnię  przedniego  barku  lub
tylnego  barku  albo  uchwycenie  od  strony  łopatki  i
rotacja barków w kierunku brzuszka płodu.



Literatura:  Bręborowicz  G.H.(red.):  Położnictwo.  Podręcznika  dla  położnych
i pielęgniarek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Zadanie 52.
Zespół HELLP NIE charakteryzuje się:

A .  hemolizą, obniżeniem stężenia haptoglobiny,
B.  podwyższoną aktywnością transaminaz,
C.  podwyższonym poziomem trombocytów,
D.  trombocytopenią.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
410.

Zadanie 53.
Niskie stężenie laktogenu łożyskowego (hPL) może być objawem:

A.  niewydolności podwzgórza matki,
B.  zakażenia wewnątrzmacicznego,
C.  aberracji chromosomowych,
D.  zagrażającego porodu przedwczesnego.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, s. 108.

Zadanie 54.
Badania  laboratoryjne  w  celu  rozpoznania  zespołu
antyfosfolipidowego wykonywane w co najmniej dwóch oznaczeniach
należy wykonywać w odstępach:

A.  2-tygodniowych,
B.  4-tygodniowych,
C.  8-tygodniowych,
D.  12-tygodniowych.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
350.

Zadanie 55.
Nadciśnienie tętnicze przewlekłe to:

A . podwyższone  ciśnienie  tętnicze  występujące  po  20.
tygodniu ciąży z towarzyszącym białkomoczem,

B . występujący  nagle  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi  lub
nagle występujący białkomocz,

C . nadciśnienie  rozpoznane  przed  ciążą  lub  przed
ukończeniem 20.  tygodnia  ciąży  i  utrzymujące  się  dłużej
niż 6 tygodni po porodzie,

D . nadciśnienie rozpoznane przed ukończeniem 30. tygodnia
ciąży  i  utrzymujące  się  dłużej  niż  4  tygodni  po
porodzie.

Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo



Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.260.

Zadanie 56.
N a  położniczą  izbę  przyjęć  zgłosiła  s ię  ciężarna  w  23.  tygodniu
ciąży  (wg  reguły  Naegelego  oraz  USG)  zgłaszając  8  skurczów  na
godzinę.  Po  badaniu  wewnętrznym  stwierdzono  skrócenie  szyjki
macicy do 0,5 cm, rozwarcie 3 cm i zachowane błony płodowe. Co
rozpoznano:

A.  poronienie zagrażające,
B.  poronienie w toku,
C.  poród przedwczesny zagrażający,
D.  poród przedwczesny w toku.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.(red.):  Położnictwo.  Podręcznika  dla  położnych
i  pielęgniarek.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2002.  Kalita  J.(red.):
Wybrane  zagadnienia  intensywnego  nadzoru  położniczego.  Wyd.  Przegląd
Lekarski, Kraków 2001.

Zadanie 57.
W I trymestrze ciąży następuje poprawa tolerancji węglowodanów,
a zapotrzebowanie na insulinę ulega zmniejszeniu:

A . obie  części  zdania  są  prawdziwe  i  pozostają  w  logicznym
związku,

B.  pierwsza część zdania jest prawdziwa, a druga fałszywa,
C.  pierwsza część zdania jest fałszywa, a druga prawdziwa,
D.  obie części zdania są fałszywe.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, s.244.

Zadanie 58.
D o  niedokrwistości  niedoborowej  u  kobiet  w  ciąży  NIE  należy
niedokrwistość:

A.  megaloblastyczna,
B.  z niedoboru żelaza,
C.  w przebiegu chorób zapalnych,
D.  hemolityczna.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Paszkowski  T.  (red.):  Położnictwo  t.  2.
Medycyna matczyno-płodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.
330.



Zadanie 59.
W  I trymestrze ciąży leczeniem z wyboru w raku szyjki macicy IB
i IIA jest:

A .  odroczenie leczenia do III trymestru ciąży,
B.  radioterapia,
C . rozszerzone  usunięcie  macicy  z  węzłami  chłonnymi  i

ewentualne leczenie uzupełniające,
D . konizacja  chirurgiczna  z  późniejszą  systematyczną

kontrolą kolposkopową.
Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Ciąża  wysokiego  ryzyka.  Ośrodek  Wydawnictw
Naukowych, Poznań 2010, s. 1057.

Zadanie 60.
D o najczęstszych przyczyn niedoborów żelaza  i  niedokrwistości  u
ciężarnych zalicza się:

A .  obfite krwawienia miesiączkowe przed zajściem w ciążę,
B.  istnienie ognisk zakażenia, np. próchnica zębów,
C . nieznaczne,  ale  długotrwałe  krwawienia  z  dróg  rodnych

podczas ciąży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 321-322.

Zadanie 61.
Oksytocyna  w  organizmie  ciężarnej  rozkładana  jest  przez
oksytocynazę łożyskową, a je j  czas półtrwania w krążeniu wynosi
około 30-40 minut. Wskaż właściwą odpowiedź:

A.  pierwsze zdanie prawdzie, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie fałszywe, drugie prawdzie,
C.  oba zdania są prawdziwe,
D.  oba zdania są fałszywe.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Ciąża  wysokiego  ryzyka.  Ośrodek  Wydawnictw
Naukowych, Poznań 2010.

Zadanie 62.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowego  wyniku  badania
cytologicznego u kobiety w ciąży według systemu Bethesda – HSIL
(w badaniu cytologicznym CIN2/CIN3) wymaz należy powtarzać:

A.  co 4 tygodnie,
B.  co 8 tygodni,
C.  co 12 tygodni,
D.  po 6 miesiącach.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, s.68.



Zadanie 63.
U  dzieci  z  obniżonym  napięciem  mięśniowym  zaleca  się  podczas
karmienia:

A.  zastosowanie chwytu tancerza,
B.  zastosowanie chwytu filiżankowego,
C.  pozycję „fasolki” do karmienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.:
Karmienie  piersią  w  teorii  i  praktyce.  Wyd.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2012.

Zadanie 64.
W  Oddziale  Intensywnej  Terapii  Noworodka mleko  kobiece  świeżo
odciągnięte  powinno  być  przechowywane  w  chłodziarce  w
temperaturze 4°C przez okres:

A.  do 12 godzin,
B.  do 24 godzin,
C.  do 48 godzin,
D.  do 96 godzin.

Literatura:  Helwich  E.,  Katarzyna  Borszewska-Kornacka  M.,  Królak-Olejnik
B.,  Nehring-Gugulska  M.,  Bernatowicz-Łojko  U.,  Zawitkowski  P.,  Nowicka  K.,
Pawlus  B.,  Kostuch  M.,  Baszczeska  J.:  Program  wczesnej  stymulacji  laktacji
dla  ośrodków  neonatologicznych  i  położniczych  III  poziomu  referencyjnego.
Standardy Medyczne. Pediatria 2014, T.11, s. 30.

Zadanie 65.
Galaktogeneza jest uwarunkowana dużym stężeniem:

A.  progesteronu,
B.  prolaktyny,
C.  oksytocyny,
D.  estradiolu.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 108.

Zadanie 66.
W okresie laktacji NIE zaleca się szczepienia matki przeciwko:

A.  nagminnemu zapaleniu przyusznic,
B.  żółtej febrze,
C.  grypie,
D.  HPV.

Literatura:  Helwich  E.,  Katarzyna  Borszewska-Kornacka  M.,  Królak-Olejnik
B.,  Nehring-Gugulska  M.,  Bernatowicz-Łojko  U.,  Zawitkowski  P.,  Nowicka  K.,
Pawlus  B.,  Kostuch  M.,  Baszczeska  J.:  Program  wczesnej  stymulacji  laktacji
dla  ośrodków  neonatologicznych  i  położniczych  III  poziomu  referencyjnego.
Standardy Medyczne.  Pediatria  2014,  T.  11,  50.  Bręborowicz  G.  H.,  Markwitz
W.  (red.):  Położnictwo  t.  1.  Fizjologia  ciąży.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2012, s. 186.



Zadanie 67.
Według  kategorii  ryzyka  stosowania  leków  podczas  laktacji  wg.
Hale'a, leki należące do grupy L5 to:

A.  leki przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią,
B . leki  które  powinny  być  podane  tylko  wtedy,  gdy

korzystny  efekt  przewyższa  ryzyko,  które  niesie  dla
karmionego dziecka,

C . leki,  dla  których  istnienie  ryzyka  po  ich  zastosowaniu
jest mało prawdopodobne,

D . leki  które  nie  wykazały  ryzyka  dla  dziecka,  ani
możliwości odległego działania szkodliwego.

Literatura:  Hale  T.W.:  Medications  and  mothers’  milk.  2012.  Fifteenth
edition.  Hale  Publishing.  Omówienie  polskie:  Laktacyjny  Leksykon  Leków.
Centrum Nauki o Laktacji.

Zadanie 68.
Matce,  która  będzie  odciągać  pokarm  dla  dziecka  w  oddziale
intensywnej  opieki  neonatologicznej,  należy  udzielić
informacji, iż przed odciąganiem pokarmu:

A.  musi przetrzeć piersi, umyć ręce, założyć rękawiczki,
B . umyć  ręce  mydłem  przez  15s,  wytrzeć  jednorazowym

ręcznikiem,  paznokcie  powinna mieć  krótkie,  bez  tipsów,
bez biżuterii,

C . musi  umyć  piersi  i  ręce  przed  każdym  odciąganiem,
paznokcie powinna mieć krótkie, bez tipsów,

D . umyć  ręce  mydłem  przez  30s,  wytrzeć  jednorazowym
ręcznikiem, założyć jałowe rękawiczki.

Literatura:  Helwich  E.,  Katarzyna  Borszewska-Kornacka  M.,  Królak-Olejnik
B.,  Nehring-Gugulska  M.,  Bernatowicz-Łojko  U.,  Zawitkowski  P.,  Nowicka  K.,
Pawlus  B.,  Kostuch  M.,  Baszczeska  J.:  Program  wczesnej  stymulacji  laktacji
dla  ośrodków  neonatologicznych  i  położniczych  III  poziomu  referencyjnego.
Standardy Medyczne. Pediatria 2014, T.11, s. 30.

Zadanie 69.
Dzieci  matek  weganek  karmione  piersią  są  kilkakrotnie  bardziej
narażone na wystąpienie zaburzeń związanych z niedoborem:

A.  witaminy B12,
B.  kwasów DHA,
C.  folianów,
D.  żelaza.

Literatura:  Breast-feeding:  A  Commentary  by  the  ESPGHAN  Committee  on
Nutrition.  Journal  of  Pediatric  Gastroenterology  and  Nutrition  2009,  49,  1,
s. 5.



Zadanie 70.
Nasilenie żółtaczki u noworodka wskazujące na poziom bilirubiny
9-12 mg/dl,  oceniane na podstawie zabarwienia powłok skórnych
według schematu Kramera jest wtedy, gdy zażółcona jest skóra:

A.  tylko twarzy i twardówek,
B.  tylko twarzy i twardówek oraz od obojczyka do pępka,
C.  od pępka do kolan,
D.  skóra dłoni i stóp.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 232.

Zadanie 71.
Do odruchów fizjologicznych noworodka NIE należy objaw:

A.  „oczu lalki”,
B.  szarfy,
C.  toniczny szyjny symetryczny,
D.  toniczny szyjny asymetryczny.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 32

Zadanie 72.
W okresie noworodkowym obowiązkowym testem przesiewowym jest
test w kierunku wykrycia:

A.  wrodzonego zespołu przewężeń,
B.  wrodzonej dysplazji stawów biodrowych,
C.  zespołu Marfana,
D.  rozszczepu kręgosłupa.

Literatura: A. Bałanda, Opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszaw 2009, str. 92.

Zadanie 73.
Przyczyny  wcześniactwa  są  złożone  i  można  je  podzielić  na
(wskaż BŁĘDNĄ grupę w podziale):

A .  matczyne,
B.  łożyskowe,
C.  płodowe,
D.  ojcowskie.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 75



Zadanie 74.
Cechą typową dla skóry wcześniaków jest:

A . zasadowe  pH  oraz  niedostateczne  wytwarzanie  wolnych
kwasów tłuszczowych,

B.  kwasowe pH,
C.  duża ilość kolagenu i elastyny,
D . mała przenikalność dla stosowanych zewnętrznych środków

chemicznych (maści, kremów, itp.).
Literatura:  A.B.  Pilewska-Kozak,  Opieka  nad  wcześniakiem,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszaw 2009, str.46.

Zadanie 75.
Do przyczyn matczynych wcześniactwa NIE zaliczamy:

A.  łożyska przodującego,
B . zakażeń  wewnątrzmacicznych,  zapalenie  owodni  i

zapalenie pochwy,
C.  niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  ciąży wielopłodowej.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 75-77.

Zadanie 76.
Drażniąc zewnętrzną powierzchnię stopy noworodka w wyniku czego
następuje  zgięcie  grzbietowe  palucha  i  zgięcie  podeszwowe
pozostałych palców sprawdzamy odruch:

A.  Moro,
B.  Babińskiego,
C.  Galanta,
D.  podparcia.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 548

Zadanie 77.
Dzieci,  które  położone  na  brzuchu  mają  trudności  z  uniesieniem
głowy czy wysunięciem kończyn górnych do przodu, tak aby się do
na nich podeprzeć mają:

A.  opóźnione napięcie mięśniowe,
B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  niesymetryczne napięcie mięśniowe.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 552.



Zadanie 78.
Podczas  skrętu  głowy  noworodka  na  bok  występuje  ruch  gałek
ocznych  odwrotny  do  ruchu  głowy.  Zachowanie  to  jest  określane
jako objaw:

A.  lalki,
B.  zachodzącego słońca,
C.  oczny symetryczny,
D.  synchroniczny oczu.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 549.

Zadanie 79.
Surowiczo-krwotoczny  obrzęk  tkanek  miękkich  nad  okostną  w
następstwie  uciśnięcia  naczyń  krwionośnych  części  przodującej
głowy to:

A.  krwiak podokostnowy,
B.  przedgłowie,
C.  krwiak podczepcowy,
D.  obrzęk potyliczny.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 55.

Zadanie 80.
Płody  i  noworodki  z  hipotrofią  mają  masę  ciała  poniżej  10
centyla  w  stosunku  do  masy  należnej  do  danego  tygodnia  ciąży.
Obowiązująca terminologia jest następująca:

A.  IUGR- intrauterine or fetal growth restriction,
B.  wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu,
C.  noworodek mały do wieku ciążowego (SGA),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 85.

Zadanie 81.
Profilaktyka wad dyzrafii (związane z nieprawidłowym zamykaniem
cewy nerwowej) polega na przyjmowaniu:

A . przez  przyszłą  matkę  kwasu  foliowego,  w  dawce  4  mg
dziennie  na  1  miesiąc  przed  planowaną  ciążą  i  w
pierwszych 18 tygodniach ciąży,

B . przez  przyszłą  matkę  kwasu  foliowego,  w  dawce  0,4  mg
dziennie  na  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i  w
pierwszych 12 tygodniach ciąży,

C . przez ciężarną kwasu foliowego, w dawce 0,4 mg dziennie
przez cały okres ciąży,

D . przez  noworodka  kwasu  foliowego,  w  dawce  0,4  mg
dziennie.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,



Warszawa 2008, str. 253-255.

Zadanie 82.
Składniki pożywienia, które przechodzą przez przewód pokarmowy
w  formie  niezmienionej  i  są  wykorzystywane  przez  bakterie,  tak
ż e  pobudzają  wzrost  i  aktywność  prawidłowej  f lory  bakteryjnej
to :

A.  probiotyki,
B.  prebiotyki,
C.  anabolityki,
D.  witaminy.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 120.

Zadanie 83.
Głównym mechanizmem utraty ciepła przez noworodka po urodzeniu
jest:

A .  konwekcja,
B.  promieniowanie,
C.  parowanie,
D.  przewodzenie.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 39

Zadanie 84.
62-letnia  pacjentka  cierpi  na  osteoporozę.  Chciałaby  wiedzieć,
co ją spowodowało. Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź:

A . osteoporoza  postmenopauzalna  jest  związana  z  ustaniem
endokrynnej funkcji jajnika,

B.  estrogeny stabilizują metabolizm kostny,
C.  estrogeny skracają czas przeżycia osteocytów,
D . skutkiem  niedoboru  estrogenów  jest  zmniejszenie

mineralizacji kości.
Literatura:  Opala  T.(red.):  Ginekologia.  Podręcznik  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zadanie 85.
Jakie jest pH pochwy noworodków płci żeńskiej?

A.  zasadowe,
B.  kwasowe,
C.  obojętne,
D . zależy  od  tego,  jaką  dietę  stosowała  matka  pod  koniec

ciąży.
Literatura:  Niemiec  T.(red.):  Zakażenia  w  położnictwie  i  ginekologii.  T.  1.
Wyd. Via Medica, Gdańsk 2009.



Zadanie 86.
W okresie premenapauzalnym obserwuje się:

A .  niedobór progesteronu i niedobór estrogenów,
B.  niedobór progesteronu i hiperestrogenizm,
C.  hiperprogesteronizm i niedobór estrogenów,
D.  hiperprogesteronizm i hiperestrogenizm.

Literatura:  Opala  T.(red.):  Ginekologia.  Podręcznik  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zadanie 87.
Klasyfikacja chorób sromu według Friedricha to zmiany:

A . czerwone,  zmiany  białe,  zmiany  ciemne,  owrzodzenia,
guzy,

B.  białe, zmiany żółte, zmiany ciemne, owrzodzenia, guzy,
C.  jasne, zmiany ciemne, owrzodzenia, nacieki, guzy,
D.  czerwone, zmiany brązowe, guzy, owrzodzenia, nacieki.

Literatura:  Olejek  A.,  Kozak  I.,  Oleś  E.:  Zakażenia  sromu.  W:  Niemiec  T.
(red.):  Zakażenia  w  położnictwie  i  ginekologii,  t.1.  Wydawnictwo  Via
Medica, Gdańsk 2009 str. 90.

Zadanie 88.
Jak najszybciej rozpoznasz zakażenie bakteryjne pochwy:

A . pobierzesz treść pochwy i sprawdzisz za pomocą papierka
lakmusowego,

B . pobierzesz  treść  pochwy  „wymazówką”  na  podłożu
agarowym,  którą  oddasz  do  oceny  bakteriologicznej  do
laboratorium,

C . pobierzesz  treść  pochwy  „wymazówką”,  materiał
naniesiesz  na  szkiełko  podstawowe  i  dodasz  kilka  kropli
10% KOH,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  Niemiec  T.(red.):  Zakażenia  w  położnictwie  i  ginekologii.  T.  1.
Wyd. Via Medica, Gdańsk 2009.

Zadanie 89.
Objawy zespołu pokastracyjnego po zabiegu operacyjnym występują
pomiędzy:

A.  7 a 30 dniem,
B.  14 a 34 dniem,
C.  21 a 30 dniem,
D.  30 a 42 dniem.

Literatura: Sioma-Markowska U., Machura M.: Zadania położnej w opiece nad
kobietą  w  okresie  okołomenopauzalnym.  W:  Sipiński  A.  (red.):  Opieka  w
ginekologii. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2012. str. 129.



Zadanie 90.
D o  poradni  zgłosiła  s ię  26-cio  letnia  kobieta  z  zamiarem
wykonania  rozmazu  cytologicznego  na  następnej  wizycie.  Dziś
chciałaby  się  dowiedzieć,  jak  powinna  się  do  tego  zabiegu
przygotować.  Wskaż  informację,  której  NIE  powinnaś  je j
udzielić:

A .  powinna się zgłosić w ostatnich dniach miesiączki,
B . powinna  się  zgłosić  co  najmniej  4  dni  po  użyciu

tabletek dopochwowych,
C . powinna  się  zgłosić  co  najmniej  24  godziny  po  stosunku

płciowym,
D.  w dniu badania nie powinna wykonywać irygacji pochwy.

Literatura:  Rekomendacje  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  dotyczące
standardu postępowania w gabinetach ginekologicznych pobierających rozmaz
cytologiczny. 11 marca 2013 r. GinPolMedProject 1 (27) 2013.

Zadanie 91.
Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWIDŁOWE dotyczące zespołu napięcia
przedmiesiączkowego:

A . zespół  napięcia  przedmiesiączkowego  to  dolegliwości
ogólne i miejscowe występujące w pierwszej fazie cyklu,

B . zespół  napięcia  przedmiesiączkowego  u  dziewcząt
występuje rzadko, zwykle kilka lat po menarche,

C . zespół  napięcia  przedmiesiączkowego  związany  jest  z
niedoczynnością  ciałka  żółtego  i  nadczynnością
estrogenną,

D . główne  objawy  zespołu  napięcia  przedmiesiączkowego  to:
uczucie pełności w dole brzucha, bolesny obrzęk sutków,
zmienność nastroju, nudności.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.).:  Położnictwo  i  Ginekologia,  tom  2,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.



Zadanie 92.
Współwystępowanie  w  rodzinie  zachorowań  na  raka  jajnika  z
innymi  nowotworami  stało  s ię  podstawą  do  wyróżnienia  trzech
najczęstszych zespołów dziedzicznych:

A . zespołu  dziedzicznego  raka  sromu  i  jajnika,  zespołu
dziedzicznego  raka  jajnika  specyficznego  narządowo  i
zespołu Lyncha,

B . zespołu  dziedzicznego  raka  piersi  i  jajnika,  zespołu
dziedzicznego  raka  jajnika  specyficznego  narządowo  i
zespołu Lyncha,

C . zespołu  dziedzicznego  raka  kosmówki  i  jajnika,  zespołu
dziedzicznego  raka  sutka  specyficznego  narządowo  i
zespołu Lyncha,

D . zespołu  dziedzicznego  raka  pochwy  i  jajnika,  zespołu
dziedzicznego  raka  sutka  specyficznego  narządowo  i
zespołu Lyncha.

Literatura:  Nowak–Markwitz  E.,  Kędzia  W.,  Spaczyński  M.:  Epidemiologia  i
etiologia  nowotworów  narządów  płciowych.  (W:)  Słomko  Z.  (red.):
Ginekologia. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 str. 647.

Zadanie 93.
Okres ciszy hormonalnej dotyczy:

A.  wieku dziecięcego do 7. - 8. roku życia,
B.  wieku od 8. do 12/13. roku życia,
C.  okresu do ukończenia 4. tygodnia życia po urodzeniu,
D.  tylko okresu do ukończenia 4. roku życia.

Literatura:  Pschyrembel  W.  (red.)  Ginekologia  praktyczna.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 94.
Dokonując  oględzin  zewnętrznych  narządów  rodnych  dziewczynki
określisz płeć:

A.  genotypową,
B.  hormonalną,
C.  fenotypową,
D.  psychiczną.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia.  Tom  2  –
Ginekologia. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zadanie 95.
Często  występującym objawem fizycznym w początkowej  reakcji  z
powodu urazu psychicznego związanego z gwałtem kobiety jest:

A .  podwyższona temperatura skóry,
B.  drżenie i obniżona temperatura skóry,
C.  stępienie uczuć,
D.  poczucie winy.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.2.  PZWL,  Warszawa  2008,  s.
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Zadanie 96.
Późne  powikłania  po  zakończeniu  radioterapii  pojawiają  się
pomiędzy:

A.  3. a 12. miesiącem,
B.  4. a 18. miesiącem,
C.  6. a 24. miesiącem,
D.  32. a 48. miesiącem.

Literatura:  Kędzia  W.:  Rak  szyjki  macicy.  (W:)  Słomko  Z.  (red.):
Ginekologia. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 str. 667.

Zadanie 97.
Bakterie z grupy Lactobacillus wpływają ochronnie na środowisko
pochwy poprzez:

A.  produkcję kwasu mlekowego i octowego,
B . hamowanie namnażania mikroorganizmów chorobotwórczych

m. in. poprzez wytwarzanie nadtlenku wodoru (H2O2),
C . wydzielanie  substancji  uszkadzających  komórki  bakterii

patogennych tzw. Bakteriocyn,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Niemiec  T.(red.):  Zakażenia  w  położnictwie  i  ginekologii.  T.  1.
Wyd. Via Medica, Gdańsk 2009.

Zadanie 98.
Zespół  Steina-Leventhala  stanowi  najczęstszą  przyczynę
niepłodności kobiecej, znany jest również pod nazwą:

A.  zespół policystycznych jajników,
B.  zespół Mayera-Rokitankley'ego-Küstnera-Hausera,
C.  zespół napięcia przedmiesiączkowego,
D.  zespół bólowy miednicy mniejszej.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.1.  PZWL,  Warszawa  2008,  s.
105.

Zadanie 99.
W  profilaktyce zakrzepicy żył  głębokich heparynę należy podawać
podskórnie:

A.  2 godziny przed operacją,
B . 2  godziny  przed  operacją  i  pooperacyjnie  co  8-12

godzin,
C.  4 godziny przed operacją,
D.  4 godziny przed operacją i pooperacyjnie co 6-8 godzin.

Literatura:  Clarke-Pearson  D.L.,  Lee  P.S.,  Spillman  M.A.,  Lutman  C.V.:
Ocena  przedoperacyjna  i  postępowanie  pooperacyjne.  (W:)  Berek  J.S.,  Novak
E.: Ginekologia, t. 2. Wyd. MediPage, Warszawa 2008 str. 772.



Zadanie 100.
Kiła II okresu rozwija się:

A . 1-2  tygodnie  od  zakażenia  i  nie  wiąże  się  z  bakteriemią
we krwi pacjentów,

B . 5-6  tygodni  od  zakażenia  i  nie  wiąże  się  z  bakteriemią
we krwi pacjentów,

C . 9-10  tygodni  od  zakażenia  i  wiąże  się  z  bakteriemią  we
krwi pacjentów,

D . 1 5  tygodni  od  zakażenia  i  wiąże  się  z  bakteriemią  we
krwi pacjentów.

Literatura:  Majewski  S.,  Młynarczyk  B.:  Zakażenia  przenoszone  drogą
płciową:  kiła,  rzeżączka  i  opryszczka  genitalna.  W:  Niemiec  T.  (red.):
Zakażenia w położnictwie i ginekologii, t.1. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk
2009 str. 104.

Zadanie 101.
We wczesnym okresie pooperacyjnym może wystąpić wstrząs:

A.  neurogenny,
B.  hipowolemiczny,
C.  obturacyjny,
D.  anafilaktyczny.

Literatura: Sioma-Markowska U., Sipiński A., Kazimierczak M.: Przygotowanie
kobiety  do  operacji  ginekologicznej  i  zasady  pielęgnowania  po  zabiegu
operacyjnym.  W:  Sipiński  A.  (red.):  Opieka  w  ginekologii.  „Śląsk”
Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2012. str.183.

Zadanie 102.
W okresie postmenopauzalnym estrogeny:

A.  hamują utratę masy kostnej,
B.  powodują utratę masy kostnej,
C . przyczyniają  się  pośrednio  do  częstszych  złamań  główki

kości udowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Opala  T.(red.):  Ginekologia.  Podręcznik  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zadanie 103.
W  okresie  postmenopauzalnym  u  kobiet  łatwiej  jest  o  zakażenia
pochwy. Jest to wynikiem:

A.  zmniejszenie stężenia estrogenów,
B.  spadku glikogenu w komórkach nabłonka pochwy,
C.  mniejszej liczby pałeczek kwasu mlekowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Niemiec  T.(red.):  Zakażenia  w  położnictwie  i  ginekologii.  T.  1.
Wyd. Via Medica, Gdańsk 2009.



Zadanie 104.
Antygen rakowo-płodowy (CEA) to antygen nieswoisty, który może
występować w raku:

A.  trzonu macicy,
B.  sromu,
C.  pochwy,
D.  sutka.

Literatura:  Chuchracki  M.,  Nehyba-Humbla  I.:  Markery  nowotworowe  w  raku
sutka.  (W:)  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008 str. 1221.

Zadanie 105.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  dróg  rodnych  u  noworodków
płci żeńskiej jest:

A . uszkodzenie  błony  dziewiczej  i/lub  łechtaczki
spowodowane  przez  palec  badającego  podczas
rozpoznawania  położenia  miednicowego  –  uraz
okołoporodowy,

B.  krwawienie wywołane guzami hormonalnie czynnymi,
C . krwawienie  z  odstawienia  z  miernie  wyrosłej  i  tylko

częściowo wydzielniczo zmienionej  błony śluzowej  macicy
w skutek działania hormonów matczynych,

D . krwawienie spoza narządów płciowych (pęcherz moczowy,
jelita) sugerujące krwawienia z dróg rodnych.

Literatura:  Pschyrembel  W.  (red.)  Ginekologia  praktyczna.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 106.
Test niestresowy uznamy za niereaktywny jeśli stwierdzi się:

A . brak  ruchów  płodu  i  akceleracji,  zmniejszoną  zmienność
częstości uderzeń,

B . wystąpiły  co  najmniej  2  akceleracje  o  ok.  15  ud./min,
trwające ponad 15 sekund, skojarzone z ruchami płodu,

C . amplituda  zmienności  długoterminowej  wynosi  okresowo
przynajmniej  10  ud./min,  zmienność  jest
krótkoterminowa,

D . podstawowa  częstość  uderzeń  mieści  s ię  w  zakresie
normokardii.

Literatura:  Bień  A.:  (red.):  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, str. 134



Zadanie 107.
Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWIDŁOWE dotyczące oceny noworodka
według skali Apgar:

A . ocena  wg  skali  Apgar  może  być  dokonana  na  klatce
piersiowej  matki,  jeżeli  nie  występują  przeciwwskazania
zdrowotne,

B . ocenę  stanu  ogólnego  noworodka  należy  wykonać
trzykrotnie:  w  1. ,  5 .  i  10.  minucie  życia  -  u
noworodków  urodzonych  w  stanie  dobrym  (8  -  10  pkt
Apgar),

C . ocenę  stanu  ogólnego  noworodka  należy  wykonać
czterokrotnie:  w  1. ,  3. ,  5 .  i  10.  minucie  życia  -  u
noworodków  urodzonych  w  stanie  średnim  (4  -  7  pkt
Apgar) i ciężkim (0 - 3 pkt Apgar),

D . ocenie  podlega  5  objawów,  za  każdy  z  nich  noworodek w
zależności  od  stanu  może  otrzymać  0 ,  1  lub  2  punkty,
uzyskując maksymalnie 10 punktów.

Literatura:  Salamończyk  M.,  Łozińska-Czerniak  A.,  Dmoch-Gajzlerska  E:
Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem. Wydawnictwo
lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 108.
Zaznacz  stwierdzenie  NIEPRAWIDŁOWE  dotyczące  oddychania  w
okresie noworodkowym:

A . fizjologicznie  pod  względem  czasu  trwania  wydech
stanowi 1/5 wdechu,

B . prawidłowa kolejność faz oddychania to: wdech – wydech
– przerwa,

C.  liczba oddechów wynosi 16 – 22/min.,
D . występuje  brzuszny  tor  oddychania,  klatka  piersiowa

jest nieznacznie ruchoma.
Literatura:  Obuchowicz  A.  (red.),  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w
pediatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 109.
Przygotowując  pacjentkę  do  wykonania  prenatalnego  badania
metodą rezonansu magnetycznego należy przekazać je j informację,
i ż :

A .  bezpośrednio przed badaniem powinna coś zjeść,
B.  przed badaniem powinna wypić około 1litr płynów,
C . przed  badaniem  nie  powinna  spożywać  napojów

zawierających kofeinę,
D.  przed badaniem powinna być na czczo.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Wielgoś  M.  (red.):  Położnictwo  t.  4.
Diagnostyka  biofizyczna  i  biochemiczna  w  medycynie  perinatalnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 239.



Zadanie 110.
Linia pomiaru obwodu głowy noworodka po urodzeniu przebiega:

A.  około 1 cm powyżej brwi,
B.  na wysokości brwi,
C.  około 1 cm poniżej brwi,
D.  w dowolnym miejscu czoła.

Literatura:  Borkowski  W.M.:  Opieka  nad  pielęgniarska  nad  noworodkiem.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2007, str. 135.

Zadanie 111.
Parametry oceniane w biofizycznym profilu płodu obejmują:

A.  ruchy płodu i napięcie mięśniowe,
B . ruchy oddechowe płodu oraz i lość wydalanego przez płód

moczu – objętość płynu owodniowego,
C.  akcję serca płodu, test niestresowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dmoch-Gajzlerska E.:  USG dla położnych.  PZWL, Warszawa 2014,
124

Zadanie 112.
Badanie  ginekologiczne  zewnętrzne  i  wewnętrzne  składa  się  z
następujących etapów:

A . oglądanie,  badanie  we  wziernikach,  badanie  dwuręczne
zestawione,

B.  wywiad, oglądanie, badanie we wziernikach,
C.  ogladanie, wywiad, badanie przez odbytnicę,
D.  wywiad, oglądanie, opukiwanie, osłuchiwanie.

Literatura: Bień A.: Opieka nad ciężarną, PZWL, Warszawa, str. 61.

Zadanie 113.
Pomiar  przezierności  karkowej  NT  w  ciąży  należy  wykonać
pomiędzy:

A.  9.-10. tygodniem,
B.  11.-13. tygodniem,
C.  14.-15. tygodniem,
D.  16.-18.tygodniem.

Literatura: Dmoch -Gajzlerska E.: USG dla położnych. PZWL, Warszawa 2014,
str. 69.

Zadanie 114.
Graniczną  wartością  długości  szyjki  macicy  ocenianej  za  pomocą
ultrasonografii dopochwowej w 24. tygodniu ciąży jest:

A .  25 mm,
B.  28 mm,
C.  31 mm,
D.  34 mm.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Wielgoś  M.  (red.):  Położnictwo  t.  4.



Diagnostyka  biofizyczna  i  biochemiczna  w  medycynie  perinatalnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 175.

Zadanie 115.
Najdokładniejszą  metodą  oceny  wieku  ciążowego  w  I  trymestrze
ciąży jest:

A .  wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD),
B.  pomiar długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL),
C.  obwód głowy płodu (HC),
D.  długość kości udowej płodu (FL).

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Wielgoś  M.  (red.):  Położnictwo  t.  4.
Diagnostyka  biofizyczna  i  biochemiczna  w  medycynie  perinatalnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 138.

Zadanie 116.
Tachykardia  płodu  stwierdzona  w  badaniu  USG  w  I  trymestrze
ciąży może być wczesnym markerem dla:

A.  triosomii 13. pary chromosomów i zespołu Turnera,
B.  aneuploidii,
C .  triosomii 18. pary chromosomów i triploidii,
D.  triosomii 21. pary chromosomów.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Wielgoś  M.  (red.):  Położnictwo  t.  4.
Diagnostyka  biofizyczna  i  biochemiczna  w  medycynie  perinatalnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 138.

Zadanie 117.
U  kobiet  karmiących  piersią  antykoncepcję  polegającą  na
domięśniowym wstrzykiwaniu progestagenów można rozpocząć:

A.  2 tygodnie po porodzie,
B.  3-4 tygodnie po porodzie,
C.  5-6 tygodni po porodzie,
D . nie  zaleca  się  stosowania  te j  metody  antykoncepcyjnej  w

czasie laktacji.
Literatura: Skałba P.:  Endokrynologia ginekologiczna. PZWL, Warszawa 2008,
s. 199.

Zadanie 118.
W  jakim  czasie  od  zakończenia  leczenia  Chlamydia  trachomatis
kobiecie  ciężarnej  należy  obligatoryjnie  zalecić  wykonanie
kontrolnego  badania  diagnostycznego  potwierdzającego  całkowite
wyleczenie infekcji:

A .  po tygodniu,
B.  po dwóch tygodniach,
C.  po trzech tygodniach,
D.  po czterech tygodniach.

Literatura:  Rekomendacje  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  dotyczące
zakażeń  Chlamydia  trachomatis  w  położnictwie  i  ginekologii.  Ginekol.  Pol.,



78 (7), 2007, s. 575.

Zadanie 119.
Przeciwwskazaniem okresowym do szczepienia BCG noworodka NIE
jest:

A .  masa ciała między 2000 a 2500 g,
B.  wiek ciążowy poniżej 32 tygodnie,
C.  choroby skóry,
D.  choroby o ciężkim przebiegu, np. wylew śródczaszkowy.

Literatura: Bałanda A (red.): Opieka nad noworodkiem, PZWL, Warszawa 2009,
str. 85-86

Zadanie 120.
W  czasie  ciąży  przeciwwskazane  jest  wykonywane  szczepienia
przeciwko:

A.  ospie wietrznej,
B.  wzw typu B,
C.  tężcowi,
D.  grypie.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Markwitz  W.  (red.):  Położnictwo  t.  1.
Fizjologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 190.



BLOK PODSTAWOWY
Zadanie 121.
O d  1  stycznia  2016  roku,  samodzielnie  ordynować  leki
zawierające  określone  substancje  czynne,  mogą  pielęgniarki  i
położne, które ukończyły:

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

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

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

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

Literatura:  Ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  15  lipca  2011
r.:

Zadanie 122.
Pielęgniarka  ma  prawo  odmówić  wykonania  zlecenia  lekarskiego,
tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

A .  sumieniem,
B.  zakresem posiadanych kwalifikacji,
C .  sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji,
D . sumieniem  lub  aktualną  wiedzą  naukową  w  dziedzinie

pielęgniarstwa.
Literatura:  Ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  15  lipca  2011
r .

Zadanie 123.
Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej
Polskiej  zawiera  szereg  sformułowań  odnoszących  się  do  cech
charakteru  jakie  powinna  posiadać  pielęgniarka/położna  i  są  to
m.in.:

A .  życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość,
B.  życzliwość, dobroduszność, naiwność,
C.  wyrozumiałość, konformizm, życzliwość,
D.  cierpliwość, małostkowość, życzliwość.

Literatura:  Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej
Polskiej  (Uchwała  nr  9  IV  Krajowy  Zjazd  Pielęgniarek  i  Położnych  9.12.2003
r.)

Zadanie 124.
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

A.  pacjent i jego rodzina,
B . pacjent,  jego  przedstawiciel  ustawowy,  bądź  osoba  przez

niego upoważniona,
C . pacjent  i  jego  najbliższa  rodzina  (małżonek,  rodzice  i

dzieci),
D.  tylko osoba upoważniona przez pacjenta.

Literatura: Ustawa o prawach pacjenta art.26.

Zadanie 125.
Pielęgniarka,  położna  nie  udzieliła  pomocy  osobie,  która  nagle
zasłabła  na  ulicy,  lecz  szybko  oddaliła  s ię  z  miejsca
zdarzenia.  Zachowanie  takie  naraża  ją  na  poniesienie
odpowiedzialności:

A .  pracowniczej i karnej,
B.  karnej i zawodowej,
C.  pracowniczej,
D.  pracowniczej, karnej i zawodowej.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  1  lipca  2011  r.  o  samorządzie  pielęgniarek  i
położnych.

Zadanie 126.
Normy  etyki  zawodowej  zawarte  w  Kodeksie  etyki  zawodowej
pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  mają  za
zadanie:

A.  służyć jedynie jako podstawa karania,
B.  być bezrefleksyjnie stosowane,
C.  chronić interesy zawodowe tylko pielęgniarek,
D.  stać na straży bezpieczeństwa pacjenta.



Literatura:  Wrońska  I.,  Mariański  J.:  Etyka  w  pracy  pielęgniarskiej.  Wyd.
Czelej, Lublin 2002, s. 205.

Zadanie 127.
Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

A.  słów,
B.  gestów i min,
C.  wysokości tonów,
D.  ubioru i innych atrybutów.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 9

Zadanie 128.
Który  model  komunikacji  w  grupie  sprzyja  efektywnemu
komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

A .  koła,
B.  gwiazdy,
C.  łańcucha,
D.  raka.

Literatura:  Kwiatkowska  A.,  Krajewska-Kułak  E.,  Panek  W.
(red.).Komunikowanie  interpersonalne  w  pielęgniarstwie.  Wyd.  Czelej,
Lublin, 2003, str. 121.

Zadanie 129.
Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

A . z a  pomocą  środków  masowego  przekazu  od  nadawcy  do
odbiorcy,

B.  za pomocą telefonu bądź smartfonu,
C.  za pomocą e-maila bądź listu,
D.  nadawcy przez inną osobę.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 9

Zadanie 130.
WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera
informacje  na  temat  kiedy  i  dlaczego  należy  je  wykonać.
Informacje,  kiedy  należy  wykonać  5  momentów  higieny  rąk,
dotyczą sytuacji:

A . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z
otoczeniem  pacjenta,  po  kontakcie  z  pacjentem,  po
kontakcie  z  otoczeniem  pacjenta,  przed  czystą,
aseptyczną procedurą,

B . przed kontaktem z pacjentem, po kontakcie z  pacjentem,
przed  czystą,  aseptyczną  procedurą,  po  wykonaniu
czystej  aseptycznej  procedury,  po  kontakcie/narażeniu
na płyny ustrojowe,

C . przed kontaktem z pacjentem, po kontakcie z  pacjentem,
p o  kontakcie  z  otoczeniem  pacjenta,  przed  czystą,
aseptyczną  procedurą,  po  kontakcie/narażeniu  na  płyny
ustrojowe,

D . przed kontaktem z pacjentem, po kontakcie z  pacjentem,
p o  kontakcie  z  otoczeniem  pacjenta,  po  wykonaniu
aseptycznej  procedury,  po  kontakcie/narażeniu  na  płyny
ustrojowe.

Literatura:  Wytyczne  WHO  dotyczące  higieny  rąk  w  opiece  zdrowotnej  -
podsumowanie” Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta
„Higiena rąk to bezpieczna Opieka” WHO 2009, s. 28

Zadanie 131.
Model  transformacji  demograficznej  zakłada,  że  wartości
kluczowych  parametrów  opisujących  populację,  które  kształtują
jej strukturę demograficzną zmieniają się:

A .  w zależności od etapu rozwoju społeczno-gospodarczego,
B . tylko w zależności  od poprawy warunków bytowania oraz

postępu w medycynie,
C . tylko  w  zależności  od  stabilizacji  w  ruchach

naturalnych  ludności  przy  niskim  poziomie  umieralności
i rozrodczości,

D . tylko  w  zależności  od  współczynnika  dzietności  i
długości trwania życia.

Literatura: J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.) Epidemiologia w zdrowiu



publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s. 116

Zadanie 132.
Zakażenie  szpitalne,  to  zakażenie,  które  wystąpiło  w  związku  z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

A . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych
w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po  udzieleniu
świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  nie  dłuższym  niż
najdłuższy okres jej wylęgania,

B . nie  pozostawała  w  momencie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych  w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po
udzieleniu  świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  dłuższym
niż najdłuższy okres jej wylęgania,

C . nie  pozostawała  w  momencie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych  w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po
udzieleniu  świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  nie
dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania,

D . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych
w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po  udzieleniu
świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  dłuższym  niż
najdłuższy okres jej wylęgania.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  roku  o  zapobieganiu  oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 roku poz. 947)

Zadanie 133.
Podstawowe  wskaźniki  modelu  PATH  obejmują  m.  in.  wskaźniki
efektywności  (skuteczności  i  wydajności),  do  których  zalicza
się:

A . średni  czas  pobytu  (ostry  zawał,  udar,  pozaszpitalne
zapalenie płuc, złamanie kości udowej),

B.  ciągłość opieki medycznej,
C.  zakłucia personelu medycznego,
D . odsetek  przyjęć  po  zabiegach  w  trybie  jednodniowym  m.

in. zaćmy czy artroskopii.
Literatura:  Kautsch  M.,  Zarządzanie  w  opiece  zdrowotnej.  Nowe  wezwania.
wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 38.

Zadanie 134.
Przy  formułowaniu  obowiązków  pracowniczych,  świadomość
hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi s ię
do zasady:

A.  przystosowalności,
B.  należytej szczegółowości,
C.  nepotyzmu,
D.  doskonalenia kadr.

Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Wyd. Czelej, Lublin 2014 s. 292-294.

Zadanie 135.
Proces,  w  którym  dobre  lub  złe  wrażenie  dotyczące  jednego
przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

A .  efekt aureoli,
B.  stereotyp,
C.  nastawienie,
D.  wpływ emocji.

Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Wyd. Czelej, Lublin 2014 s. 262.

Zadanie 136.
Kierowanie  przez  delegowanie  uprawnień  przynosi  konkretne
korzyści, do których zaliczamy:

A.  oszczędzanie czasu kierownika,
B . oszczędzanie  czasu  pracownika  oraz  jego  lepszą

motywację,
C.  rozwój przedsiębiorczości na etapie podstawowym,
D.  efektywniejszą satysfakcję pracownika i przełożonego.

Literatura:  pod  red.  Ksykiewicz-Dorota  A.  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie
PZWL str. 87



Zadanie 137.
Czynniki  wewnętrzne  warunkujące  szybkość  adaptacji  zawodowej
pielęgniarki, to:

A .  osobowość, kwalifikacje zawodowe, stan fizyczny,
B.  kwalifikacje zawodowe, warunki fizyczne otoczenia,
C . przejrzysta  struktura  organizacyjna,  osobowość

przełożonego,
D . stan  fizyczny,  stan  wyposażenia  organizacji  w  aparaturę

medyczną.
Literatura:  Ksykiewicz-Dorota  A.  (red.):  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie.
Wyd. Czelej, Lublin 2014 s. 225-226.

Zadanie 138.
Praktyka  pielęgniarska  oparta  na  dowodach  naukowych  NIE
obejmuje:

A . rozwiązywania  problemów  klinicznych  poprzez  decyzje
oparte na wynikach badań,

B.  uczestniczenia w konferencjach naukowych,
C.  analizowania wyników publikacji naukowych,
D.  samodzielnego wykonywania zleceń lekarskich.

Literatura:  Gotlib  J,  Belowska  J,  Panczyk  M,  Dykowska  G,  Wójcik  G.
Evidence-based  Medicine  i  Evidence-based  Nursing  Practice  -  przegląd
polskiego  piśmiennictwa  naukowego.  Problemy  Pielęgniarstwa  2014;  22  (2):
223–227.

Zadanie 139.
Evidence-Based  Medicine  (EBM),  uznaje  s ię  na  podstawie
literatury przedmiotu, że jest to:

A . świadome,  jasne  i  przemyślane  zastosowanie  najlepszego
aktualnie  dowodu  na  podstawie  analiz  medycznych
czasopism anglojęzycznych,

B . nieświadome,  jasne  i  przemyślane  zastosowanie
najlepszego  aktualnego  dowodu  w  podejmowaniu  decyzji
dotyczących pacjentów danego oddziału,

C . przemyślane  zastosowanie  eksperymentu  badawczego,  w
celu  podjęcia  jak  najlepszej  decyzji  dotyczącej
konkretnego pacjenta,

D . świadome,  jasne  i  przemyślane  zastosowanie  najlepszego
aktualnego  dowodu  w  podejmowaniu  decyzji  dotyczących
konkretnego pacjenta.

Literatura:  Kędra  E.:  Praktyka  pielęgniarska  oparta  na  faktach  –  wymóg  czy
konieczność?  „Problemy  Pielęgniarstwa”,  2011,  t.  19  (3);  391–395,  s.392.  W
polskiej  literaturze  przedmiotu  zaproponowano  już  wiele  definicji:
„praktyka  medyczna  oparta  na  wiarygodnych  i  aktualnych  publikacjach”,
„medycyna  oparta  na  dowodach”.  Żadna  z  nich  nie  oddaje  jednak  w  pełni
istoty  tego,  czym  jest  EBM  (...)  Literatura:  Gotlib  J.,  Belowska  J.,
Panczyk  M.,  Dykowska  G.,  Wójcik  G.:  Evidence  based  Medicine  i  evidence
based  nursing  practise  –  przegląd  polskiego  piśmiennictwa  naukowego.
„Problemy Pielęgniarstwa”, 2014;22(2) s. 224.

Zadanie 140.
Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

A . ustaleniu  czasu,  warunków  i  okoliczności,  w  jakich
powstał,

B.  uzupełnieniu analizy wewnętrznej,
C . określeniu  wpływu,  jaki  wywarł  dokument  na  przebieg

określonych wydarzeń,
D.  dokładnym poznaniu treści dokumentu.

Literatura:  Lenartowicz  H.,  Kózka  M.  Metodologia  badań  w  pielęgniarstwie.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2010, s.101.


