
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 23N1220
Zadanie 1.
Anestetykiem wziewnym NIE jest:

A .  podtlenek azotu,
B.  halotan,
C.  desfluran,
D.  midazolam.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013 T I, str. 21 tabela 3.2 oraz str. 75

Zadanie 2.
Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

A . w  rozkurczu  po  podaniu  roztworów  o  dużej  zawartości
potasu,

B.  w skurczu po gwałtownym schłodzeniu mięśnia sercowego,
C.  w skurczu po zastosowaniu kardiowersji,
D.  w rozkurczu po zastosowaniu defibrylacji.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 2, str. 1305

Zadanie 3.
Nadmierne  przygięcie  głowy  u  pacjenta  poddawanego  zabiegowi
neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

A.  upośledzenia odpływu żylnego,
B.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego,
C.  niedokrwienia rdzenia kręgowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 2. str. 1207

Zadanie 4.
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 5.
D o zabiegu artroskopii stawu barkowego najskuteczniejszą metodą
z wymienionych znieczuleń jest blokada:

A.  zwoju gwiaździstego,
B.  splotu szyjnego,
C.  splotu ramiennego,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Anestezjologia  dla  pielęgniarek.  Praktyczne  zasady
postępowania.  T.  Szreter,  P.  Witt,  Medisfera,  2010,  strona  155;  Larsen
Anestezjologia, wydanie II pod red. A. Kübler str.660, Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner 2013.

Zadanie 6.
U  pacjenta  z  penetrującym  urazem  serca  należy  wykonać
następującą diagnostykę:

A.  rtg klatki piersiowej,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  echokardiografię,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Gaiser  Robert  R..,  Ochroch  Andrew  E.,  Weiss  Stuart  J.,.  (red.
wyd.  pol.)  Drobnik  L:  Anestezja.  Znieczulenie  w  położnictwie,
torakochirurgii  i  kardiochirurgii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2011, str. 467

Zadanie 7.
D o  przyczyn  pooperacyjnych  incydentów  neurologicznych  u
pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

A.  zatorowość,
B.  hipoperfuzja mózgowia,
C.  śródoperacyjne niedociśnienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Znieczulenie  w  położnictwie,  torakochirurgii  i  kardiochirurgii,
Leon Drobnik, Elselveier Urban &Partner Wrocław, Wydanie I, 2011, str. 390

Zadanie 8.
Właściwości anestetyczne mają następujące grupy związków:

A.  gazy obojętne – wodór, argon, ksenon,
B.  podtlenek azotu,
C.  etery,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Anestetyczne  środki  wziewne.  Przewodnik.  M.  Rawicz,  Wydanie  I,
Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2007, str. 11



Zadanie 9.
Podczas  stosowania  znieczulenia  z  niskimi  przepływami  i
mieszaniny  powietrza  z  tlenem,  stężenie  tlenu  w  świeżym  gazie
powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

A .  50%,
B.  35%,
C.  30%,
D.  25%.

Literatura:  Larsen  R.  ,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 1, str. 489

Zadanie 10.
Warunki  niezbędne  do  spełnienia  podczas  znieczulenia
nasiękowego wewnątrznaczyniowego to:

A.  kaniulacja żyły obwodowej,
B.  założenie mankietu uciskowego,
C.  żadne z powyższych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 109

Zadanie 11.
Kwasica  oddechowa  przewlekła,  w  pełni  skompensowana
charakteryzuje  s ię  następującymi  wartościami  równowagi
kwasowo-zasadowej:

A . pH - podwyższone, pCO2 - podwyższone, HCO3 – obniżone,
BE – podwyższone,

B . p H  -  prawidłowe,  pCO2  -  podwyższone,  HCO3  –
podwyższone, BE – podwyższone,

C . pH – w normie, pCO2 - obniżone, HCO3 – prawidłowe, BE –
obniżone,

D . p H - podwyższone, pCO2 - obniżone, HCO3 – prawidłowe,
BE – podwyższone.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.277,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013.

Zadanie 12.
Który  lek  jest  przeciwwskazany podczas  znieczulenia  pacjenta  do
zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

A.  midazolam,
B.  tiopental,
C.  ketamina,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  Larsen  R.  ,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.3.
U&P, Wrocław 2013, T 1, str. 71



Zadanie 13.
Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi
i z powrotem to?

A.  wentylacja,
B.  dyfuzja,
C.  perfuzja,
D.  dystrybucja.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, t 1, str. 249

Zadanie 14.
Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

A .  wraz z wiekiem,
B.  wraz ze spadkiem temperatury ciała,
C.  w ciąży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T I, str. 30

Zadanie 15.
Podstawowe  zapotrzebowanie  na  płyny  u  dziecka  od  1  do  10  kg
wynosi:

A .  2 ml/kg m.c.,
B.  4 ml/kg m.c.,
C.  6 ml/kg m.c.,
D.  8 ml/kg m.c.,

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 16.
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 17.
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 18.
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 19.
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 20.
Czas działania midazolamu podanego drogą doustną wynosi średnio
około:

A.  20 min.,
B.  40 min.,
C.  60 min.,
D.  120 min.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 33

Zadanie 21.
Nadciśnienie  płucne  rozpoznaje  się,  gdy  skurczowe  ciśnienie  w
tętnicy płucnej wynosi:

A .  10 mmHg,
B.  20 mmHg,
C.  30 mmHg,
D.  >40 mmHg.

Literatura:  Znieczulenie  w  położnictwie,  torakochirurgii  i  kardiochirurgii,
Leon Drobnik, Elselveier Urban &Partner Wrocław, Wydanie I, 2011, str. 408



Zadanie 22.
Najczęstszą  przyczyną  pooperacyjnej  niewydolności  krążenia
jest:

A .  hipotensja,
B.  hipertensja,
C.  zaburzenia rytmu serca,
D.  niewydolność mięśnia sercowego.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T II, str. 848

Zadanie 23.
W  ostatniej  dekadzie  rośnie  l iczba  pacjentów,  którzy  przewlekle
stosują leczenie przeciwkrzepliwe. Związane jest to z:

A .  upowszechnieniem procedur inwazyjnych na sercu,
B.  szybszą i lepszą diagnostyką udarów niedokrwiennych,
C.  szybszą i lepszą diagnostyką zatorów tętnic,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 28

Zadanie 24.
W przypadku znieczulenia miejscowego do intubacji u przytomnego
pacjenta, zastosowanie mają:

A.  środki hamujące wydzielanie śliny,
B.  tampony z lidokainą,
C.  adrenalina,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Gaiser  Robert  R..,  Ochroch  Andrew  E.,  Weiss  Stuart  J.,.  (red.
wyd.  pol.)  Drobnik  L:  Anestezja.  Znieczulenie  w  położnictwie,
torakochirurgii  i  kardiochirurgii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2011, str. 160

Zadanie 25.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  miejscowego  działa
najkrócej?

A.  Prokaina,
B.  Lidocaina,
C.  Etidocaina,
D.  Mepivacaina.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, t 1, str. 168



Zadanie 26.
U  dzieci  w  ocenie  przedoperacyjnej  należy  zwrócić  uwagę  na
przebyte  choroby  zakaźne.  W  przypadku  odry  znieczulenie  jest
dopuszczalne:

A.  w trakcie trwania choroby,
B.  5 dni po wystąpieniu zmian skórnych,
C.  10 dni po wystąpieniu zmian skórnych,
D.  14 dni po wystąpieniu zmian skórnych.

Literatura:  Krajewska-Kułak  E.,  Rolka  H.,  Jankowiak  B.  (red.):  Standardy
anestezjologicznej  opieki  pielęgniarskiej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2014 str. 26

Zadanie 27.
Niewydolność oddechowa po NZK może być spowodowana:

A.  niedrożnością oddechową,
B.  aspiracją treści żołądkowej podczas resuscytacji,
C .  prawidłowa odpowiedź a i b,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

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 28.
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 29.
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 30.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
NAJKRÓTSZE działanie wykazuje:

A.  pankuronium,
B.  alkuronium,
C.  atrakurium,
D.  miwakurium.

Literatura:  Larsen  R.  ,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013 t. 1, str. 118

Zadanie 31.
Objawem  klinicznym  zatorowości  płuc  jest  nagłe  wystąpienie
objawów:

A.  wzrost CRP,
B.  hipertensja,
C.  duszność,
D.  ból głowy.

Literatura:  Gaiser  Robert  R..,  Ochroch  Andrew  E.,  Weiss  Stuart  J.,.  (red.
wyd.  pol.)  Drobnik  L:  Anestezja.  Znieczulenie  w  położnictwie,
torakochirurgii  i  kardiochirurgii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2011, str. 461

Zadanie 32.
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 33.
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 34.
D o  czynników  predysponujących  w  kardiomiopatii  restrykcyjnej
należą:

A.  uwarunkowania genetyczne,
B.  dodatni wywiad rodzinny,
C.  ekspozycja na leki kardiotoksyczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Gaiser  Robert  R..,  Ochroch  Andrew  E.,  Weiss  Stuart  J.,.  (red.
wyd.  pol.)  Drobnik  L:  Anestezja.  Znieczulenie  w  położnictwie,
torakochirurgii  i  kardiochirurgii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2011, str. 404

Zadanie 35.
Istotne dla postępowania anestezjologicznego zaburzenia EKG to:

A.  blok odnogi pęczka Hisa,
B.  cechy przerostu prawej komory,
C.  zespół Wolffa-Parkinsona-White’a,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

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

Zadanie 36.
Celem zakładania dostępu żylnego obwodowego jest:

A .  farmakoterapia,
B.  przetaczanie krwi,
C.  przetaczanie osocza
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 352

Zadanie 37.
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 38.
Do oceny przepływu tkankowego w trakcie znieczulenia należą:

A.  wygląd błon śluzowych,
B.  temperatura,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, strona 414

Zadanie 39.
Stosując  blokadę  zwoju  gwiaździstego  uzyskamy  brak  bólu  w
obrębie:

A.  twarzy,
B.  nerki,
C.  łydki,
D.  krocza.

Literatura:  Anestezjologia  dla  pielęgniarek.  Praktyczne  zasady
postępowania. T. Szreter, P. Witt, Medisfera, 2010, strona 158

Zadanie 40.
N a  blok  operacyjny  przewieziony  60-letni  pacjent  we  wstrząsie
hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek
2  godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w
trybie  natychmiastowym.  Ucisk  na  chrząstkę  pierścieniowatą
określa się manewrem:

A.  Heimlicha,
B.  Sellicka,
C.  Esmarcha,
D.  Seldingera.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013 T I, str. 508

Zadanie 41.
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 42.
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 43.
Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

A .  tachykardia i zaburzenia rytmu serca,
B.  bradykardia,
C . si lny  skurcz  naczyń  ze  zmniejszeniem  przepływu

obwodowego,
D.  zwiększenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen.

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

Zadanie 44.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

A.  atracurium,
B.  pancuronium,
C.  wecuronium,
D.  miwacurium.

Literatura:  Larsen  R.  ,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 1, str. 123

Zadanie 45.
Skala Mallampatiego określa:

A.  ocenę warunków intubacji dotchawiczej,
B.  ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
C.  odległość pomiędzy krtanią a brzegiem żuchwy,
D.  ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, tom I, str. 526

Zadanie 46.
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;  Anestezjologia  dla  pielęgniarek.  Praktyczne
zasady postępowania. T. Szreter, P. Witt, Medisfera, 2010, strona 148

Zadanie 47.
U  dziecka  z  astmą,  w  celu  zmniejszenia  reaktywności  dróg
oddechowych, do znieczulenia stosuje się:

A .  ketaminę,
B.  anestetyki wziewne,
C.  lidokainę dożylnie i miejscowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Znieczulenie  w  położnictwie,  torakochirurgii  i  kardiochirurgii,
Leon Drobnik, Elselveier Urban &Partner Wrocław, Wydanie I, 2011, str. 357

Zadanie 48.
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 49.
8-letnie  dziecko  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do  planowej
operacji  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego,  dotychczas
leczone  hemodializą.  Który  z  leków  zwiotczających  będzie
optymalny dla dziecka?

A.  Wekuronium,
B.  Pankuronium,
C.  Atracurium,
D.  Suksametonium.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, str.433.

Zadanie 50.
Spośród  wymienionych  anestetyków  dożylnych,  preparatem
pobudzającym układ krążenia jest:

A .  tiopental,
B.  propofol,
C.  ketamina,
D.  etomidat.

Literatura:  Larsen  R.:  Anestezjologia.  Wydawnictwo  Medyczne  Urban  &
Partner, Wrocław 2013 str. 69



Zadanie 51.
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 52.
14-letnia  dziewczynka,  przygotowana  do  zabiegu  usunięcia  guza
jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano
niedoczynność  tarczycy.  Pacjentka  dotychczas  leczona
preparatami  hormonalnymi  tarczycy.  Jakie  jest  prawidłowe
postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

A.  odstawić terapię na tydzień przed operacją,
B.  wyrównać i kontynuować terapię śród- i pooperacyjnie,
C.  to nie ma znaczenia dla przebiegu znieczulenia,
D.  można podać podczas znieczulenia.

Literatura:  Larsen  R,  Kübler  A.  Anestezjologia,  T  1.  Wydawnictwo  U&P,
Wrocław 2013 str. 418

Zadanie 53.
Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

A . zwiększenie  ciśnienia  śródgałkowego,  odruchy
oczno-sercowe,

B.  hipotermia złośliwa, pooperacyjne nudności i wymioty,
C . odruchy oczno-sercowe, pooperacyjne nudności i wymioty,

silny ból,
D . odruchy  oczno-sercowe,  hipertermia  złośliwa,

pooperacyjne wymioty.
Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 2, str. 1251 - 1252

Zadanie 54.
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 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.
Wskazaniem  do  wprowadzenia  kaniuli  do  światła  tętnicy  i
prowadzenia  bezpośredniego  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
przed rozpoczęciem znieczulenia u dziecka jest:

A .  zakwalifikowanie pacjenta jako ASA IV i wyżej,
B . przewidywana  utrata  krwi  podczas  operacji  ponad  50%

przybliżonej  objętości  krwi  krążącej  EBV  (estimated
blood volume),

C.  przewidywana szybka utrata krwi krążącej ponad 10% EBV,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Szreter  T.  Anestezjologa  Dziecięca.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
Warszawa 2013 str. 130.

Zadanie 57.
Mankiet  do  mierzenia  ciśnienia  tętniczego  u  dziecka  powinien
obejmować:

A.  1/3 długości przebiegu tętnicy na ramieniu,
B.  1/2 długości przebiegu tętnicy na ramieniu,
C.  2/3 długości przebiegu tętnicy na ramieniu,
D.  1/4 długości przebiegu tętnicy na ramieniu.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, str. 1130.

Zadanie 58.
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 59.
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 60.
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 61.
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 62.
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 63.
Pierwsze  użycie  przetoki  tętniczo-żylnej  po  je j  wytworzeniu
jest możliwe po:

A.  7 dniach,
B.  2 tygodniach,
C.  3 tygodniach,
D.  powyżej 6 tygodni.

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

Zadanie 64.
Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

A.  z problemów technicznych,
B . z  niewłaściwej  aplikacji  określonego  modelu

(parametrów) hemodializy,
C . n ie  obserwuje  się  ostrych  powikłań  podczas  zabiegu

hemodializy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Rutkowski  B.  (red):  Leczenie  nerkozastępcze.  Wydawnictwo
CZELEJ, Lublin 2007, (s.150)

Zadanie 65.
D o  najważniejszych,  ostrych  problemów  związanych  z  zabiegiem
hemodializy należą:

A.  kurcze mięśniowe,
B.  hemoliza,
C.  hipoksemia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

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

Zadanie 66.
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 67.
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 68.
Zalecane podstawowe monitorowanie i  badania przed zgłoszeniem
pacjenta do leczenia ECMO obejmuje:

A . parametry  wentylacji  t j . :  TV,  f ,  FiO2,  PIP,  Podatność
statyczną  płuc,  PEEP  notowanie  nie  rzadziej  niż  raz  na
godzinę,

B.  RTG klatki piersiowej,
C . wykonywanie  tomografii  płuc  jako  podstawową  technikę

radiologiczną ich obrazowania,
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 69.
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 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.
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 72.
Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

A.  dwuwęglany,
B.  fosforany,
C.  hemoglobina,
D.  białka.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013 T, I, str. 273

Zadanie 73.
Odruch oczno – sercowy może objawiać się:

A .  tachykardią,
B.  bradykardią zatokową aż do asystolii,
C .  blokiem przedsionkowo - komorowym,
D.  prawidłowa B i C.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 2, str. 1247



Zadanie 74.
Procedura  rozpoznania  śmierci  mózgu  przebiega  w  etapach.  Etap
I. obejmuje:

A.  angiografię naczyń mózgowych,
B . badanie wykluczające przetrwanie odruchów, których łuk

przebiega przez pień mózgu,
C.  słuchowe lub czuciowe potencjały wywołane,
D.  serię „stwierdzeń i wykluczeń”.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014 str. 284-85.

Zadanie 75.
Które  z  poniższych  płynów  NIE  są  zalecane  we  wstępnej
płynoterapii u chorych z ciężką sepsą?

A.  preparaty hydroksylowanej skrobi,
B.  krystaloidy,
C.  albuminy,
D.  hipertoniczne roztwory NaCl.

Literatura:  Rybicki  Z.  Intensywna Terapia  Dorosłych,  t.  2.  MAK MED,  Lublin
2015 str. 70,71,80.

Zadanie 76.
Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:

A .  8,35 - 9,45,
B.  7,35 - 7,45,
C.  6,45 - 6,55,
D.  4,25 - 5,15.

Zadanie 77.
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 78.
Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku
w ampułce jest:

A .  0,1 mg,
B.  0,01 g,
C.  0,1 g,
D.  1 g.

Zadanie 79.
Największe zmiany spowodowane unieruchomieniem pacjenta dotyczą
układu  krążenia  i  oddechowego.  Występują  one  w  ciągu
pierwszych:

A.  pierwszym dniu pobytu w OIT,
B.  czterech dni pobytu w OIT,
C.  ośmiu dni pobytu w OIT,
D.  dziesięciu dni pobytu w OIT.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014 str. 273-74.

Zadanie 80.
Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

A.  IRDS,
B.  DIC,
C.  ARDS,
D.  MODS.

Literatura: Rybicki Z; Intensywna terapia, t  1 i  2 Wyd. Makmed, Lublin 2015
str. 166

Zadanie 81.
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 82.
Test Allena służy do:

A.  oceny sprawności krążenia w obrębie ręki,
B.  wykalibrowania linii tętniczej,
C.  pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
D.  identyfikacji położenia wkłucia centralnego.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T I, str. 744



Zadanie 83.
Wentylacja minutowa jest to:

A . i lość  powietrza,  jaka  zostaje  uruchomiona  podczas
normalnego oddechu,

B . i lość  powietrza,  jaka  pozostaje  w  płucach  po
maksymalnym wydechu,

C . i lość  powietrza,  która  wdychana  jest  do  płuc  w  ciągu
minuty,

D . objętość  gazu,  jaka  może  zostać  wprowadzona  do  płuc
maksymalnym wdechem po zakończeniu normalnego wdechu.

Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 1, str. 711

Zadanie 84.
Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) jest to:

A . i lość  powietrza,  jaka  pozostaje  w  płucach  po  normalnym
wydechu,

B . ilość powietrza, jaka po maksymalnym wdechu może zostać
wydalona z płuc maksymalnym wydechem,

C . całkowita  i lość  powietrza,  jaka  znajduje  s ię  w  płucach
po maksymalnym wdechu,

D . i lość  powietrza,  jaka  pozostaje  w  płucach  nawet  po
maksymalnym wydechu.

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

Zadanie 85.
Wskaż  twierdzenie  NIEPRAWDZIWE  dotyczące  zespołu  ciasnoty
wewnątrzbrzusznej:

A .  występuje wyłącznie w formie przewlekłej,
B.  wyróżniamy postać pierwotną i wtórną,
C . występuje  gdy  IAP  przekracza  20  mmHg  z  towarzyszącą

dysfunkcją narządową,
D . prowadzi  do  spadku  powrotu  żylnego  i  w  konsekwencji

obniżenia rzutu serca.
Literatura:  Rybicki  Z.  Intensywna Terapia  Dorosłych,  t.  2.  MAK MED,  Lublin
2015 str. 221.

Zadanie 86.
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 87.
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 88.
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 89.
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 90.
Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

A.  blokery kanału wapniowego np. Diltiazem,
B.  antagoniści receptora Beta np. Metoprolol,
C.  preparaty naparstnicy np. Digoxin,
D.  nitraty np. Nitrogliceryna.

Literatura:  Marino  PL.:  Intensywna  terapii.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,
Wrocław 2009 str. 297-99.



Zadanie 91.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:

A.  wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem

dodatnim,
D . synchronizowaną  wentylację  przerywanym  ciśnieniem

dodatnim.
Literatura:  Larsen  R.,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T I, str. 494

Zadanie 92.
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 93.
Prawidłowa wartość wskaźnika wstrząsowego Allgowera wynosi:

A .  0,2 - 0,3,
B.  0,5 - 0,7,
C.  12 - 14,
D.  18 - 25.

Literatura:  Kruszyński  Z.:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  położnicza.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 str. 206.

Zadanie 94.
Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą
pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

A .  zaniżony,
B.  zawyżony,
C . zaniżony  lub  adekwatny,  w  zależności  od  ułożenia

kończyny,
D.  nie będzie różnicy w pomiarze.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, str. 16



Zadanie 95.
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 96.
Pierwszym objawem cukrzycy u dzieci bywa często:

A.  kwasica ketonowa,
B.  zaburzenia elektrolitowe,
C.  gorączka,
D.  zaburzenia świadomości.

Literatura:  Szreter.  T.:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s.68

Zadanie 97.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

A.  wahania glikemii,
B.  zaburzenia oddychania,
C.  zaburzenia elektrolitowe,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Literatura:  Szreter  T.:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s.53

Zadanie 98.
Podczas leczenia tlenem, każdorazowa zmiana FiO2 u noworodków
wymaga kontroli:

A .  etCO2 po ok. 15 minutach,
B.  gazometrii krwi tętniczej po ok. 15 minutach,
C.  saturacji i temperatury ciała,
D.  temperatury ciała.

Literatura: Borkowski W., Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, Warszawa 2007, s.354

Zadanie 99.
Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

A .  częstoskurcz komorowy,
B.  migotanie przedsionków,
C.  tachykardia zatokowa,
D.  zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego.

Literatura:  Szreter  T.:  Anestezjologia  i  intensywna  terapia  u  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s.63



Zadanie 100.
Niedotlenie  u  dzieci  jest  najczęstszym  mechanizmem
doprowadzającym  do  zatrzymania  czynności  serca.  Najczęściej
bywa wywołane przez:

A.  uduszenie,
B.  uraz,
C.  zatrucie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  T.  Szreter  Intensywna  terapia  dzieci,  strona  55,  Wydanie  I,
Warszawa 2002

Zadanie 101.
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 102.
U dzieci z ostrą niewydolnością nerek konieczne jest:

A .  monitorowanie podstawowych parametrów wydolności nerek,
B.  zapobieganie hipowolemii,
C.  zapobieganie hipotonii,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  T.  Szreter  Intensywna  terapia  dzieci,  strona  197,  Wydanie  I,
Warszawa 2002

Zadanie 103.
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 104.
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 105.
Znieczulenie  zewnątrzoponowe  wiąże  się  z  możliwością
wystąpienia powikłań wczesnych, do których zalicza się:

A . podpajęczynówkowe wstrzyknięcie  środka znieczulającego
z całkowitym znieczuleniem podpajęczynówkowym,

B.  nakłucie żyły w przestrzeni zewnątrzoponowej,
C . prowadzi  do natychmiastowego załamania funkcji  układu

krążenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.592,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2005.

Zadanie 106.
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 107.
W  analgezji  pooperacyjnej  u  9  latka  z  miernym  urazem  tkanek
przy  natężeniu  bólu  ocenionym  na  4  -  6  pkt.  (wg  NRS),  kiedy
czas  trwania  dolegliwości  bólowych  jest  krótszy  niż  3  dni  -  NIE
należy w:

A . 1  dobie  -  stosować  technik  analgezji  miejscowej
(ostrzyknięcie linii cięcia),

B.  2 - 3 dobie - podawać metamizolu doustnie,
C . 1  dobie  -  podawać  małych  dawek  opiodów  (Nalbufina)  -

metodą  analgezji  kontrolowanej  przez  pielęgniarkę
(NCA),

D . 2  -  3  dobie  -  podawać  drogą  doustną  paracetamolu  lub
NLPZ.

Literatura:  H.  Misiołek  i  wsp.,  Postępowanie  w  bólu  pooperacyjnym  —



wytyczne 2014, [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014; 4: 255;

Zadanie 108.
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 109.
Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

A.  proste analgetyki,
B.  słabe opioidy,
C.  silne opioidy,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

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.
Znieczulenie  zewnątrzoponowe  wiąże  się  z  możliwością
wystąpienia powikłań późnych, do których zalicza się:

A .  zaburzenia czynności pęcherza moczowego,
B.  bóle głowy,
C . powikłania  neurologiczne  takie  jak:  krwiak  przestrzeni

zewnątrzoponowej,  ropień  przestrzeni  zewnątrzoponowej,
uraz  korzeni  nerwowych,  zespół  tętnicy  rdzeniowej
przedniej,  zapalenie  pajęczynówki  i  zapalenie  rdzenia,
zespół ogona końskiego,

D.  prawidłowe są odpowiedzi (A), (B) i (C).
Literatura:  Larsen  Anestezjologia,  wydanie  II  pod  red.  A.  Kübler  str.
593-594, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2005.



Zadanie 112.
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 113.
Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy
jest:

A .  nawodnienie doustne i dożylne,
B.  podawanie leków przeciwbólowych działających objawowo,
C . wykonanie  zewnątrzoponowej  "łaty"  z  własnej  krwi

pacjenta,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji na wznak.

Literatura:  Larsen  R.  ,  Kübler  A.  (red.  wyd.  pol.):  Anestezjologia,  wyd.  3.
U&P, Wrocław 2013, T 1, str. 608

Zadanie 114.
Najcięższą postacią ostrej niewydolności oddechowej jest:

A .  zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS,
B.  hiperwentylacja,
C.  ostry nieżyt górnych dróg oddechowych,
D.  zawał serca.

Literatura: Plantz S.H., Wipfler E.J.: NMS Medycyna Ratunkowa. Wyd. Urban &
Partner, Wrocław 2008 str. 139-147

Zadanie 115.
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



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.
Wskaż,  które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczące  odmy  prężnej
jest prawdziwe:

A . chory  jest  w  stanie  ogólnym  ciężkim,  z  zaburzeniami
oddechowymi,  niekiedy  stwierdza  się:  niskie  ciśnienie
tętnicze  oraz  ściszone  szmery  oddechowe  po  stronie
chorej,

B . wczesnym  i  pewnym  objawem  odmy  jest  przesunięcie
tchawicy po stronie chorej,

C.  chory może nie mieć żadnych dolegliwości,
D . rozpoznanie odmy prężnej na podstawie wywiadu i badania

fizykalnego,  bez  wyniku  badania  radiologicznego  klatki
piersiowej  nie  jest  wskazaniem  do  podjęcia  i
natychmiastowego leczenia.

Literatura: Wytyczne PRE z 2015r. str 208

Zadanie 118.
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci należy rozpocząć od:

A.  udrożnienia dróg oddechowych,
B.  2 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D . 3 0  uciśnięć  klatki  piersiowej,  następnie  5  oddechów

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



Zadanie 119.
Kardiowersja  polega  na  przepływie  prądu  stałego  przez  klatkę
piersiową chorego w odstępie 40 ms po załamku R w zapisie EKG,
c o  powoduje  rozładowanie  elektryczne  serca  i  umożliwia  powrót
rytmu zatokowego. Do powikłań kardiowersji należy:

A . uszkodzenie  mięśnia  sercowego,  a  nawet  martwica,
szczególnie po wielu szybko powtarzanych wyładowaniach
energii,

B .  zaburzenia krążenia mózgowego i zatory tętnicze,
C . sporadycznego rytmu konwertowanego, który zmienia się w

bardziej  niebezpieczny  jak:  częstoskurcz  komorowy,
migotanie komór lub asystolia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Wojciech  Gaszyński:  Intensywna  terapia  i  wybrane  zagadnienia
medycyny  ratunkowej.  Repetytorium,  str.  52,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL
2010.

Zadanie 120.
Ocena czy dziecko oddycha powinna być oparta na:

A.  wysłuchaniu oddechu dziecka,
B.  zaobserwowaniu ruchów oddechowych klatki piersiowej,
C . wyczuciu  prądu  powietrza  oddechu  dziecka  na  własnym

policzku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Wytyczne PRE 2015 str. 286



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 24N1020
Zadanie 1.
Przeszczepy izogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 137

Zadanie 2.
Jakich leków przeciwbólowych NIE należy stosować po izolowanych
urazach czaszki?

A.  opioidów,
B.  leków adjuwantowych,
C.  NLPZ,
D.  koanalgetyków.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I.,  s.121,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 3.
W  odniesieniu  do  leczenia  przeciwbólowego  po  zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

A . zalecane  jest  stosowanie  morfiny  i  barbituranów  w  celu
ułatwienia odpoczynku,

B . w  starszym  wieku  charakterystyczne  jest  zwiększone
odczuwanie bólu,

C . wrażliwość  na  leki  przeciwbólowe  obniża  się  i  skraca
ich czas działania,

D . zaleca  się  regularne  stosowanie  małych  dawek  leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 1065

Zadanie 4.
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 5.
Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

A.  cukrzyca typu II,
B.  zakażenia uogólnione,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D.  choroby serca.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 141

Zadanie 6.
Leki  przeciwbólowe  we  wczesnym  okresie  pooperacyjnym  można
podawać  różnymi  drogami.  Preferowaną  drogą  podawania  leków
jest:

A .  droga dożylna,
B.  droga domięśniowa,
C.  droga podskórna,
D.  droga doodbytnicza.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 117

Zadanie 7.
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 2009.

Zadanie 8.
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 9.
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 10.
Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

A . zwiększenie  i lości  wydzielanego  moczu,  dyskomfort  i  ból
w  okolicy  lędźwiowej,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . zmniejszenie  i lości  wydzielanego  moczu,  powiększenie  i
bolesność  przeszczepu,  z łe  samopoczucie,  gorączka,
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

C . stała  i lość  wydzielanego  moczu,  krwiomocz,  obniżenie
temperatury  ciała,  apatia,  obniżenie  ciśnienia
tętniczego krwi,

D . wydzielanie  moczu  z  zawartością  krwi,  bóle  i
powiększenie  obwodu  brzucha,  niestabilne  ciśnienie
tętnicze krwi, wzrost temperatury ciała.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 147

Zadanie 11.
Przeszczepianie  tkanki  allogennej  to  przeniesienie  tkanki  lub
narządu:

A.  biorcy z jednego miejsca organizmu w drugie,
B.  między osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  między osobnikami dwóch różnych gatunków,
D . między  osobnikami  tego  samego  gatunku  chociaż

odmiennymi genetycznie.
Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 137

Zadanie 12.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego NIE
jest:

A .  deficyt neurologiczny,
B.  brak zgody pacjenta,
C.  zaburzenie krzepnięcia,
D.  zakażenia lub krwiak w miejscu planowanego nakłucia.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2014, str. 65

Zadanie 13.
Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

A.  sen,
B.  brak bólu,
C.  zwiotczenie mięśni,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.  (red.):  Anestezjologia  i  intensywna
opieka.  Klinika  i  pielęgniarstwo.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2014, str. 57



Zadanie 14.
Całkowita  objętość  krwi  stanowi  6,0-6,6%  beztłuszczowej  masy
ciała, śmiertelna może być utrata:

A.  10% objętości krwi,
B.  20% objętości krwi,
C.  30% objętości krwi,
D.  40% objętości krwi.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  (red)  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo, s. 205, PZWL Warszawa 2007, 2008, 2010

Zadanie 15.
Celem badania podmiotowego NIE jest:

A . uzyskanie  informacji  o  pacjencie  i  jego  dolegliwościach
somatycznych,  psychicznych,  o  jego  sytuacji  rodzinnej,
społecznej,

B . zrozumienie  istoty  schorzenia  i  pomoc  choremu w  czasie
procesu leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji,

C . określenie  zasad  współpracy  z  pacjentem  w  czasie
diagnozowania i leczenia,

D . stwierdzenie  nieprawidłowych  granic  powiększonych
narządów wymagających podjęcia działań leczniczych.

Literatura:  Dyk  D.  (red.):  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie,  s.19,
Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 16.
Badanie fizykalne w przypadku ostrego brzucha dotyczy:

A.  całego chorego,
B.  okolicy od spojenia łonowego do łuków żebrowych,
C . okolicy  od  spojenia  łonowego  do  wyrostka

mieczykowatego,
D.  od linii międzysutkowej do spojenia łonowego.

Literatura:  J.  Kulig,  W.  Nowak:  Ostry  brzuch,  s.36,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, 2007.

Zadanie 17.
Choroba  tętnic  obwodowych  może  być  przyczyną  objawowego
niedokrwienia  kończyn  podczas  wysiłku.  Stan  ten  należy
różnicować ze zwężeniem kanału kręgowego, które także wywołuje
ból, ale:

A .  zwiększa się on po pochyleniu do przodu,
B.  zmniejsza się on po pochyleniu do przodu,
C.  zwiększa się po pochyleniu do boku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Bickley  L.S.:  Kieszonkowy  przewodnik  Batesa  po  badaniu
przedmiotowym i podmiotowym, s. 199, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań
2014.



Zadanie 18.
W ortopedii kolejność badania przedmiotowego jest następująca:

A.  oglądanie, palpacja, opukiwanie,
B.  oglądanie, obmacywanie, osłuchiwanie,
C.  oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie,
D.  oglądanie, badanie dotykiem, poruszanie.

Literatura:  Allan  M.A.,  Marsh  J.:  Wywiad  i  badanie  przedmiotowe,  s.  114,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004.

Zadanie 19.
Wywiad lekarski/pielęgniarski określany bywa również:

A.  anagenezą,
B.  anamnezą,
C.  analektą,
D.  anastomozą.

Literatura:  Dyk  D.  (red.):  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie,  s.19,
Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 20.
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 21.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 984

Zadanie 22.
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 23.
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 24.
Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym
jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

A . bó l  okolicy  narządu  operowanego,  wysokie  RR,
tachykardia,

B.  gorączka, wysokie RR, nieżyt górnych dróg oddechowych,
C . nieżyt  górnych  dróg  oddechowych,  z łe  samopoczucie,

nudności,
D . bó l  okolicy  narządu  operowanego,  gorączka,  obniżony

nastrój.
Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  PZWL
Warszawa 2007.

Zadanie 25.
Grupa opatrunków alginianowych, alginianowo-wapniowych posiada
właściwości:

A . chłonne,  hemostatyczne,  hipoalergiczne,  utrzymujące
wilgotne środowisko gojenia,

B . chroniące,  osuszające,  powodujące  eliminację
drobnoustrojów  ze  środowiska  rany,  zmniejszające
aktywność proteaz,

C . upłynniające  martwicę,  przeciwbakteryjne,  osuszające,
chłodzące,

D . oczyszczające,  poprzez  zdolność  tzw.  sekwestracji
( izolacji)  wysięku  i  bakterii  wewnątrz  włókien,
przeciwdrobnoustrojowe o szerokim zakresie bójczym.

Literatura:  Szewczyk  M.T.,  Jawień  A.  (red.)  Leczenie  ran  przewlekłych.
PZWL, Warszawa 2012: s. 106



Zadanie 26.
Który  z  wymienionych  czynników  ryzyka  odleżyn  należy  do
czynników wewnątrzpochodnych?

A.  akinezja i/lub immobilność,
B.  wilgoć, maceracja,
C.  siły mechaniczne i statyczne,
D.  czynniki socjalne i ekonomiczne.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.(red.):  Leczenie  ran  przewlekłych,  s.98,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zadanie 27.
Do właściwych metod profilaktyki odleżyn należy:

A.  codzienna kontrola glukozy we krwi włośniczkowej,
B.  ograniczanie ucisku na tkanki chorego,
C.  stosowanie hipotermii,
D.  codzienna zmiana bielizny pościelowej.

Literatura:  Szewczyk  M.  (koordynator  zaleceń):  Zalecenia  profilaktyki  i
leczenia odleżyn. „Leczenie Ran” 2010, 7 (3–4): 79–106

Zadanie 28.
Do powikłań pooperacyjnych późnych zaliczymy:

A.  ból głowy,
B.  retencje moczu,
C.  chorobę zakrzepowo- zatorową,
D.  ból okolicy lędźwiowej.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa str.191 2006 r., 2012 r.

Zadanie 29.
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,  PZWL
Warszawa 2006, 2012, str. 191 tabela VII.2.



Zadanie 30.
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 2006 r. str.365

Zadanie 31.
Przygotowując  pacjenta  do  operacji  na  jelicie  grubym,  trzy  dni
przed zabiegiem zastosujemy dietę:

A .  bogatobiałkową,
B.  ścisłą,
C.  bezresztkową,
D.  normalną.

Literatura:  Fibak  J.(red)  Chirurgia.  Podręcznik  dla  studentów,  PZWL,
Warszawa2006, str.482

Zadanie 32.
Termoablacja  to  metoda  mająca  na  celu  miejscowe  niszczenie
tkanek  guza  nowotworowego  np.  w  przypadku  raka  wątroby  za
pomocą:

A.  prądu o niskiej częstotliwości,
B.  zamrażania w niskiej temperaturze,
C.  zastosowania argonu,
D.  prądu o wysokiej częstotliwości.

Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
310, PZWL Warszawa 2006.

Zadanie 33.
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 2006 str.379



Zadanie 34.
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 35.
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 36.
Leczeniem  z  wyboru  chorych  z  zespołem  Cushinga
ACTH-niezależnym, jest:

A .  operacja usunięcia jednego lub obu nadnerczy,
B.  mikrochirurgicznym usunięciu gruczolaka przysadki,
C.  naświetlanie promieniowaniem jonizującym,
D.  brachyterapia (igły radowe).

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia.  Tom  I,  s.470,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.



Zadanie 37.
Zgodnie  z  klasyfikacją  rany  operacyjnej  wg  stopnia
zanieczyszczenia rany czyste skażone:

A . t o  stare  rany  pourazowe  ze  zmianami  martwiczymi  lub
rany  w  obszarze  rozwiniętego  zakażenia  (perforacja
jelita, nacięcie ropni),

B . powstają  w  wyniku  cięcia  otwierającego  światło  dróg
oddechowych, pokarmowych, rozrodczych, układu moczowego
w warunkach kontrolowanych i bez istniejącej infekcji,

C . t o  otwarte,  świeże  zranienia,  duże  złamania,  otwarcie
przewodu pokarmowego z rozlaniem zawartości oraz cięcie
w miejscu z ostrym nieropnym procesem zapalnym,

D . powstają  w  wyniku  cięcia  w  miejscu  bez  infekcji  i  bez
otwierania  światła  dróg  oddechowych,  pokarmowych,
rozrodczych, układu moczowego, są pierwotnie zamknięte,
a  jeżeli  konieczne  jest  założenie  drenu,  to  jest  to
drenaż zamknięty.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.
II,  PZWL,  Warszawa  2012:  s.  83  Literatura:  Noszczyk  W.  (red.)  Chirurgia.
PZWL, Warszawa 2009: s. 222

Zadanie 38.
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 39.
Podstawowym  celem  przygotowania  chorego  do  zabiegu
operacyjnego, jest:

A . zapobieganie  następstwom  znieczulenia  i  powikłaniom
pooperacyjnym,

B . zmniejszenie  ryzyka  operacyjnego  i  zapobieganie
zakażeniom szpitalnym,

C . bezpieczne  przeprowadzenie  zabiegu  operacyjnego  i
zapobieganie zakażeniom szpitalnym,

D . bezpieczne  przeprowadzenie  zabiegu  operacyjnego  i
zmniejszenie ryzyka powikłań pooperacyjnych.

Literatura:  E.  Walewska  (red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego,  s.
108, PZWL Warszawa 2006.



Zadanie 40.
Do skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn NIE należy:

A.  skala Norton,
B.  skala Torrance’a,
C.  skala CBO,
D.  skala Braden.

Literatura:  Szewczyk  M.  (koordynator  zaleceń):  Zalecenia  profilaktyki  i
leczenia odleżyn. „Leczenie Ran” 2010, 7 (3–4): 79–106

Zadanie 41.
D o  podstawowych  objawów  klinicznych  niedoczynności  tarczycy
należą:

A.  biegunki,
B.  sucha, pogrubiała, łuszcząca się skóra,
C.  nadmierne pobudzenie psychoruchowe,
D.  podwyższona tempertura ciała i wzmożona potliwość.

Literatura: Noszczyk W. (red.) Chirurgia. PZWL, Warszawa 2009: s. 437

Zadanie 42.
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,  PZWL
Warszawa 2006, 2012, str. 363.

Zadanie 43.
Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

A . wzrost  temperatury  ciała  >39  st .  C,  tachypnoë,
bradykardia,

B . wzrost  temperatury  ciała  >39  st .  C,  przyśpieszenie
czynności serca, pobudzenie psychoruchowe,

C . zaburzenia  świadomości,  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi, temperatura ciała nie przekracza 38 st. C,

D.  zaburzenia świadomości, bradykardia, wymioty.
Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R  (red.):  Pielęgniarstwo  w  chirurgii,
s.45, Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa 2006



Zadanie 44.
Podstawowym  kryterium  edukacyjnym,  przy  wypisie  pacjenta  z
wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

A . całkowite  uruchomienie  fizyczne  pacjenta,  akceptacja
stomii,

B . zagojenie  s ię  rany  pooperacyjnej  i  prawidłowy  wygląd
stomii,

C.  prawidłowe funkcjonowanie stomii jelitowej,
D . umiejętność  samodzielnej  pielęgnacji  stomii  i  zmiany

sprzętu stomijnego.
Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R  (red.):  Pielęgniarstwo  w  chirurgii,
s.67, Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa 2006

Zadanie 45.
Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do
barku, świadczyć może to o:

A.  uszkodzeniu trzustki,
B . podrażnieniu nerwu przeponowego w przypadku pęknięcia

wątroby lub śledziony,
C.  pęknięciu dwunastnicy,
D.  niedrożności jelita grubego.

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. 195

Zadanie 46.
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 47.
Pielęgniarka  oceniając  wg  skali  Glasgow  stan  świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

A.  otwarcie oczu, odpowiedź słowną, odpowiedź ruchową,
B.  głębokość snu, szerokość źrenic,
C.  stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D.  stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.
II, PZWL, Warszawa 2012: s. 221



Zadanie 48.
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 2006, 2012, str.236

Zadanie 49.
Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

A.  prężna,
B.  zamknięta,
C.  podskórna,
D.  otwarta.

Literatura:  Walewska  E.(  red):  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  ,
PZWL, Warszawa 2006, 2012, str.235

Zadanie 50.
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 51.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaburzeń ukrwienia kończyny,
B.  obrzęku,
C.  porażenia nerwu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.
II, PZWL, Warszawa 2006, 2012: s. 252



Zadanie 52.
Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

A.  mięśni,
B.  ścięgien,
C.  stawów,
D.  mięśni i ścięgien.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.
II, PZWL, Warszawa 2012: s. 241

Zadanie 53.
Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C . narażonych  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  płuc  w

okresie poopercyjnym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.
II, PZWL, Warszawa 2006, 2012: str. 178, 179

Zadanie 54.
Do powikłań będących następstwem długotrwałego braku aktywności
ruchowej, NIE należą:

A.  przykurcze mięśniowe,
B.  wstrząs pourazowy,
C.  odwapnienie kości,
D.  odleżyny.

Literatura:  E.  Walewska  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.
PZWL, Warszawa 2012: s. 270

Zadanie 55.
Pacjenta  znajdującego  się  w  półśpiączce  pielęgniarka  oceni  wg.
skali śpiączki Glasgow (GSG) na:

A.  5-8 punktów,
B.  9-12 punktów,
C.  13- 15 punktów,
D.  3-4 punkty.

Literatura:  Walewska  E.  (  red).  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego  ,
PZWL, Warszawa 2006, 2012, str.221

Zadanie 56.
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 57.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego powinien nosić gorset:

A .  całą dobę, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C . tylko  kiedy  pozostaje  w  domu,  zdejmować  go  na  czas

wychodzenia z domu (spacer, zakupy, itp.),
D.  tylko kiedy wychodzi z domu (spacer, zakupy, itp.).

Literatura:  Walewska  E.  (pod  red.).:  Podstany  Pielęgniarstwa
chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2006 s.194.

Zadanie 58.
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 59.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

A.  tetraplegii,
B .  paraplegii,
C .  porażenia mięśni brzucha,
D.  porażenia mięśni między żebrowych.

Literatura:  Ślusarz  R.,  Szewczyk  M.,  (  red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, Wyd. Borgis, Warszawa 2006, str55

Zadanie 60.
Odtworzenie  prawidłowego  ustawienia  odłamów  (w  znieczuleniu
ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez
wyciąg szkieletowy nazywa się:

A .  repozycją,
B.  zabiegiem Sudecka,
C.  unieruchomieniem,
D.  zabiegiem Kochera.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.



II, PZWL, Warszawa 2012: s. 248

Zadanie 61.
W  opiece pooperacyjnej ważne jest odpowiednie ułożenie pacjenta
p o  zabiegu  operacyjnym  neurochirurgicznym.  Po  zabiegu
operacyjnym na  kręgosłupie  szyjnym pacjent  jest  ułożony  (wskaż
zdanie niewłaściwe):

A .  zawsze zabezpieczony jest w kołnierz ortopedyczny,
B.  z głową i tułowiem pod kątem 30 st.,
C.  płasko (bez poduszek),
D.  tak, aby głowa i tułów znajdowały się w jednej osi.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s.7. Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006.

Zadanie 62.
P o  wykonanym  badaniu  angiograficznym  pacjent  ma  założony
opatrunek  uciskowy  w  pachwinie.  Aby  zapobiec  wytworzeniu  się
krwiaka  w  miejscu  nakłucia,  opatrunek  uciskowy  utrzymuje  się
przez okres:

A.  1-2 godzin,
B.  3-8 godzin,
C.  8-12 godzin,
D.  24 godziny.

Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.  (red.):  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego,  s.  209 Wydawnictwo Continuo,
2012.

Zadanie 63.
Z  powodu  deficytów  neurologicznych  wśród  pacjentów  oddziału
neurochirurgii,  pielęgniarka  może  spotkać  się  z  powikłaniami,
takimi jak niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia połykania,
B.  zakażenia dróg moczowych,
C.  zakrzepica żył głębokich,
D.  biegunka.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s.8. Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006.



Zadanie 64.
W  opiece  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  tętniakiem
śródczaszkowym  bardzo  ważny  jest  systematyczny  pomiar
parametrów  życiowych,  a  szczególnie  ciśnienia  tętniczego.  Nagły
wzrost  lub  spadek  ciśnienia  tętniczego  u  pacjenta  może
spowodować:

A.  obrzęk mózgu,
B.  nudności i wymioty,
C.  wzrost tętna,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
neurochirurgii, s.46 Wydawnictwo Medyczne „Borgis”. Warszawa 2006

Zadanie 65.
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, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.

Zadanie 66.
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 67.
Jaka czynność u pacjenta z niedowładem utrudnia mu samoobsługę?

A.  kąpiel pod prysznicem zamiast w wannie,
B . rozpoczynanie  ubierania  od  strony  silniejszej,  a

rozbierania od strony słabszej,
C . ułożenie  najpotrzebniejszych  rzeczy,  często  używanych,

w zasięgu chorego,
D . posługiwanie  s ię  (kubkami,  sztućcami)  z  dużymi

uchwytami, długimi rączkami, kubkami niekapkami.
Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.  (red.):  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego,  s.  192 Wydawnictwo Continuo,
2012.



Zadanie 68.
W odniesieniu do kompresjoterapii, FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

A . stosowanie  kompresjoterapii  leczniczej  wymaga  oceny
wskaźnika  kostka-ramię  i  określenia  przeciwwskazań  do
jej stosowania,

B . kompresjoterapia  zmniejsza  występujące  w  przewlekłej
niewydolności  nadciśnienie  żylne  poprzez  redukcję
refluksu żylnego,

C . stosowanie  kompresjoterapii  wiąże  się  z  wytwarzaniem
konkretnych  wartości  ciśnień  międzypowierzchniowych,
wywieranych  na  tkanki  (5  różnych  stopni  ucisku  w
zakresie 10-60 mmHg),

D . kompresjoterapia  z  zastosowaniem  specjalistycznych
bandaży  powinna  obejmować  kończynę  od  kostki  do
guzowatości piszczeli.

Literatura:  M.  Szewczyk,  A.  Jawień  (red.)  Pielęgniarstwo  angiologiczne.
Termedia,  Poznań  2010:  s.  141;  Walewska  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa
chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2012: s.321

Zadanie 69.
U  pacjenta  z  ostrym zespołem wieńcowym podczas  koronorografii
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 70.
Jaki  stopień  kompresjoterapii  użyjemy  w  leczeniu  owrzodzeń
żylnych:

A.  klasa A – 10-20mmHg,
B.  klasa I - 21-30mmHg,
C.  klasa II – 31-40mmHg,
D.  klasa III- 41-50mmH.

Literatura:  Szewczyk  M.,  Jawień  A.(red.)  Leczenie  ran  przewlekłych  .  PZWL
,Warszawa 2012 str. 44



Zadanie 71.
W  opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane
jest:

A . częste mycie kończyn w temperaturze nie przekraczającej
37˚C - w letniej wodzie,

B.  ochrona kończyny przed urazami,
C.  ogrzewanie kończyny termoforem o wysokiej temperaturze,
D.  noszenie wygodnego obuwia.

Literatura:  Walewska  E.  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  Wyd.
II, PZWL, Warszawa 2012: s.309-310

Zadanie 72.
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 73.
Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno
być oceniane i rozpoczynać się:

A . między  I  a  I I  kością  śródstopia,  za  kostką
przyśrodkową,  w  szczycie  dołu  podkolanowego,  poniżej
więzadła pachwinowego,

B . n a  tętnicy  grzbietowej  stopy,  w  szczycie  dołu
podkolanowego,  na  tętnicy  udowej  wspólnej,  za  kostką
przyśrodkową,

C . n a  tętnicy  udowej  wspólnej,  tętnicy  podkolanowej,
tętnicy piszczelowej tylnej, tętnicy grzbietowej stopy,

D . poniżej  więzadła  pachwinowego,  między  I  a  I I  kością
śródstopia,  za  kostką  przyśrodkową,  na  tętnicy
podkolanowej

Literatura: Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wyd. PZWL,
Warszawa 2012, s. 305



Zadanie 74.
Leczenie  uciskowe  polegające  na  noszeniu  opasek  lub  pończoch
elastycznych o stopniowanym ucisku powinno być zakładane:

A.  w pozycji stojącej,
B.  w pozycji siedzącej,
C.  w pozycji leżącej,
D.  niezależnie od pozycji.

Literatura:  Noszczyk  W.:  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.  Wyd.  PZWL,
Warszawa 1998, s. 650.

Zadanie 75.
Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

A .  uczuciem pełności po jedzeniu,
B.  bólem w okolicy krzyżowo - lędźwiowej,
C.  bólem brzucha o nieokreślonym charakterze,
D.  wzrostem temperatury ciała.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2012, str.307

Zadanie 76.
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 77.
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 78.
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 79.
Jednym  ze  sposobów  zapobiegania  chorobom  żył  w  porze  nocnej
jest  unoszenie  kończyn  dolnych  tak  wysoko,  aby  znalazły  s ię
wyżej serca. Najkorzystniejsze dla pacjenta będzie:

A .  podłożenie pod stopy poduszki,
B.  podłożenie pod kolana kocy,
C.  podłożenie pod podudzia wałków,
D . uniesienie  części  łóżka,  na  której  spoczywają  kończyny

dolne o około 10-15 cm.
Literatura:  Noszczyk  W.:  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.  Wyd.  PZWL.
Warszawa 1998, s. 669.

Zadanie 80.
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 81.
Trzy  elementy  decydujące  w  patofizjologii  żylnej  choroby
zakrzepowo-zatorowej nazywamy triadą:

A.  Cushinga,
B.  Virchova,
C.  Charcota,
D.  Becka.

Literatura:  Walewska  E.(red)  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2012, str.333

Zadanie 82.
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 83.
Niedostateczna  edukacja  lub  je j  brak  w  odniesieniu  do  chorych
stosujących  doustne  środki  przeciwkrzepliwe  może  prowadzić  do
niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

A.  wzrost ryzyka powikłań krwotocznych,
B . wzrost  ryzyka  urazów  (wpływ  leku  na  sprawnośc

motoryczną, prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn),
C.  wzrost ryzyka otyłości,
D.  obniżenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Literatura:  M.  Szewczyk,  A.  Jawień  (red.)  Pielęgniarstwo  angiologiczne.
Termedia,  Poznań  2010:  s.  135-136;  Najczęściej  działaniem  niepożądanym
leczenia  doustnymi  koagulantami  jest  krwawienie.  Literatura:  T.  Pasierski,
Z .  Gaciong,  A.  Torbicki,  J.  Szmidt  (red.)  Angiologia.  PZWL,  Warszawa  2004:
s. 165



Zadanie 84.
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 85.
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 86.
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 87.
Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z
przyczyn naczyniowych, polega na:

A . oddziaływaniu  na  psychikę  chorego  w  celu  uzyskania
akceptacji poniesionej straty,

B . umożliwieniu  osiągnięcia  jak  największej
samodzielności,

C . dbałości  o  prawidłowe  ułożenie  kikuta,  aby
przeciwdziałać  narastaniu  obrzęku,  bólu  i  tworzeniu  się
przykurczów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura:  M.  Szewczyk,  R.  Ślusarz  (red.)  Pielęgniarstwo  w  chirurgii.
Borgis, Warszawa 2006: s. 38-39

Zadanie 88.
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 89.
Częste oddawanie moczu bez trudności,  np. w stanach zapalnych
pęcherza to:

A.  anuria,
B.  oliguria,
C.  pollakisuria,
D.  poliuria.

Literatura: Borkowski A., Urologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006, str.15

Zadanie 90.
Ultrasonografia  przezodbytnicza  TRUS  z  biopsją  gruczołu
krokowego:

A.  jest rutynowym badaniem w łagodnym rozroście stercza,
B . jest wykonywana w przypadku nieprawidłowości w badaniu

per rectum lub podwyższeniu PSA,
C.  służy do oceny stopnia powiększenia gruczołu krokowego,
D.  żadne z powyższych.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 185.

Zadanie 91.
N a  izbę  przyjęć  trafił  pacjent  z  objawami  silnego,  tępego  bólu
w  okolicy  lędźwiowej,  promieniującego  do  podbrzusza  i
wewnętrznej  strony  uda.  Chory  był  niespokojny,  zwymiotował  i
uskarżał  s ię  na  wcześniejsze  problemy  z  oddawaniem  moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:

A.  posocznicę moczową,
B.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D.  atak kolki nerkowej.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 198.



Zadanie 92.
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 93.
Ureterorenoskopia jest to zabieg polegający na:

A.  usunięciu kamieni z moczowodu pod kontrolą wzroku,
B . usunięciu  kamieni  z  układu  kielichowo-miedniczkowego

nerki,
C.  usunięciu kamieni z cewki moczowej,
D.  usunięciu kamieni z pęcherza moczowego.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 210.

Zadanie 94.
Chory  został  przyjęty  do  szpitala  na  ostry  dyżur  urologiczny  z
objawami  kolki  nerkowej.  Otrzymał  leki  przeciwbólowe  i
rozkurczowe. Badania, które powinien mieć wykonane rutynowo w
pierwszej  kolejności,  w  celu  wstępnej  diagnostyki  kamieni  w
układzie moczowym to:

A.  badanie ogólne moczu i morfologia krwi,
B.  badanie moczu na posiew,
C.  USG oraz zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,
D.  tomografia komputerowa i/ lub rezonans magnetyczny.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 30-31.

Zadanie 95.
Wskazaniem do wykonania ureterorenoskopii (URSL) jest obecność
kamieni w:

A.  kielichu nerki,
B.  obu nerkach,
C.  moczowodach,
D.  miedniczce nerkowej.

Literatura:  Borkowski  A.(red.):  Urologia.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2006.



Zadanie 96.
Dysuria, jest to:

A .  wielomocz,
B.  skąpomocz,
C.  częstomocz,
D.  utrudnione oddawanie moczu.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 15.

Zadanie 97.
Obserwując  pacjenta  po  zabiegu  PCNL  (przezskórna
nefrolitotrypsja),  należy  zwrócić  uwagę  na  nasilenie
krwawienia, z:

A .  przetoki nerkowej,
B.  dróg rodnych,
C.  przewodu pokarmowego,
D.  przetoki nadłonowej.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 211-212.

Zadanie 98.
Florę bakteryjną zakażenia nerek i dróg moczowych izolowanego u
ponad 80% chorych leczonych z powodu niepowikłanego zapalenia
pęcherza  moczowego  lub  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek
stanowi:

A.  candida albicans,
B.  escherichia coli,
C .  cytomegalovirus,
D.  trichomonas.

Literatura:  Borkowski  A.  (red.):  Urologia  –  podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL Warszawa 2006, s. 220.

Zadanie 99.
Celem premedykacji u dzieci, NIE jest:

A .  zmniejszenie niepokoju i lęku,
B . zahamowanie  nudności  i  wymiotów  w  okresie

pooperacyjnym,
C.  zmniejszenie objętości i obniżenie pH soku żołądkowego,
D.  zmniejszenie wydzielania w drogach oddechowych.

Literatura:  Twarduś  K.:  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych  chorobach
chirurgicznych , s. 16, PZWL, Warszawa 2014.



Zadanie 100.
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; K. Twarduś, M. Perek. (red.) Opieka nad dzieckiem w wybranych chorobach
chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 35

Zadanie 101.
Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza
zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji?

A.  podanie ACC (acetylocysteiny),
B.  zmiana pozycji ułożeniowej,
C.  szybkie uruchomienie dziecka,
D.  obecność rodziców przy dziecku.

Literatura:  Twarduś  K.:  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych  chorobach
chirurgicznych , s. 25, PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 102.
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 103.
Wzrost/spadek temperatury u dziecka o  1°  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 104.
U  niemowlęcia  po  zabiegach  neurochirurgicznych  w  obrębie
podwzgórza, do objawów pooperacyjnych zatrucia wodnego, należy:

A.  hipernatremia,
B.  skąpomocz,
C.  wysoka osmolalność osocza,
D.  niski ciężar właściwy moczu.

Literatura:  Twarduś  K.,  Perek  M.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 6

Zadanie 105.
Nadmierne  ślinienie  s ię  noworodka,  ksztuszenie  s ię  śl iną  i
zaburzenia w oddychaniu, świadczą o:

A.  niedrożności przełyku,
B.  wodogłowiu,
C.  martwiczym zapaleniu jelita,
D.  wgłobieniu jelita.

Literatura:  Twarduś  K.,  Perek  M.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 46

Zadanie 106.
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 107.
Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na
przetaczaniu krystaloidów według reguły:

A.  Parkland,
B.  Wallace'a,
C.  Lunda i Browdera,
D.  Ringera.

Literatura:  Twarduś  K.,  Perek  M.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. PZWL, Warszawa 2014: s. 329



Zadanie 108.
U  dzieci,  u  których  analgetyki  i  leki  sedacyjne  były  podawane
długotrwale  może  pojawić  się  tzw.  zespół  odstawienia,  który
charakteryzuje się następującymi objawami:

A.  zaparcia, kaszel, zaburzenia oddechowe,
B.  spowolnienie ruchowe, senność, tachykardia,
C.  bradykardia, senność, zaparcia, wzmożony apetyt,
D.  bezsenność, drżenie, niepokój, biegunka.

Literatura:  Twarduś  K.:  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych  chorobach
chirurgicznych , s. 25, PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 109.
D o  najczęstszych  powikłań  żywienia  dojelitowego  należy
biegunka.  Zadaniem  pielęgniarki  opiekującej  s ię  dzieckiem  z
założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki
przez:

A . dbanie o temperaturę posiłku (temperatura pokojowa lub
nieznacznie wyższa) i prawidłowy sposób podaży,

B . podawanie  jałowej  diety  przemysłowej  o  osmolarności
powyżej 500 mOsm/l,

C . podawanie po głównych posiłkach antybiotyków zleconych
przez  lekarza  (rozkruszone  i  rozpuszczone  w  ok.  10  ml
wody),

D . ułożenie  dziecka  do  karmienia  z  uniesioną  górną  połową
ciała o ok. 30-40°.

Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek.  (red.)  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach  chirurgicznych.  PZWL,  Warszawa  2014:  s.  34  J.  Czernik  (red.)
Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa 2005: s. 22

Zadanie 110.
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 111.
Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

A . wysokie  ciśnienie  tętnicze,  chłodna  wilgotna  skóra,
skąpomocz,  zaburzenia  świadomości,  zatrzymanie
krążenia,

B . niskie  ciśnienie  tętnicze,  ciepła  sucha  skóra,
skąpomocz,  zaburzenia  świadomości,  zatrzymanie
krążenia,

C . wysokie  ciśnienie  tętnicze,  chłodna  wilgotna  skóra,
bezmocz, zaburzenia świadomości, zatrzymanie krążenia,

D . niskie  ciśnienie  tętnicze,  chłodna  wilgotna  skóra,
skąpomocz,  zaburzenia  świadomości,  zatrzymanie
krążenia.

Literatura:  A.  Zawadzki,.  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  .  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL. Warszawa 2007 str.11.

Zadanie 112.
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 113.
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 114.
Reguła dziewiątek stosowana jest w:

A.  określeniu stopnia zaburzeń odżywiania,
B.  leczeniu zaburzeń snu,
C.  obliczania rozległości oparzenia powierzchni ciała,
D.  określeniu stopnia porażenia mózgowego.

Literatura:  A.  Zawadzki,.  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  .  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL. Warszawa 2007 str. 103.



Zadanie 115.
Pielęgniarka  bez  zlecenia  lekarskiego  ma  prawo  do  wykonywania
świadczeń diagnostycznych:

A.  spoczynkowego badania elektrokardiograficznego,
B.  doboru sposobów leczenia ran,
C . wstępną  ocenę  ciężkości  urazów  i  organizację

bezpiecznego transportu chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

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
bez zlecenia lekarskiego. ( Dz. U. 2017, poz. 497).

Zadanie 116.
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 117.
Objawy tamponady serca tzw. triady Becka to:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  osłuchowo  stwierdzane
głośne tony serc, nadmiernie wypełnione żyły szyjne,

B . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  osłuchowo  stwierdzane
ciche tony serc, nadmiernie wypełnione żyły szyjne,

C . osłuchowo  stwierdzane  głośne  tony  serca,  wzrost
ciśnienia  tętniczego  krwi,  nadmiernie  wypełnione  żyły
szyjne,

D . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  osłuchowo  stwierdzane
ciche tony serc, nadmiernie wypełnione żyły szyjne.

Literatura:  M.  Kózka.,  B.  Rumian.,  M.  Maślanka,.  Pielęgniarstwo  Ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2013 str. 140.

Zadanie 118.
Kapnometr to urządzenie służące do:

A.  pomiaru stężenia końcowo-wydechowego dwutlenku węgla,
B.  pomiaru zawartości tlenu w krwi kapilarnej,
C.  badaniu przewodnictwa nerwowego,
D.  określenia stopnia odwapnienia kości.

Literatura:  M.  Kózka.,  B.  Rumian.,  M.  Maślanka,.  Pielęgniarstwo  Ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2013 str.42



Zadanie 119.
Kwasica ketonowa u dzieci:

A .  jest pierwszym objawem cukrzycy wieku dziecięcego,
B . polega  na  występowaniu  hiperglikemii,  odwodnienia  i

kwasicy metabolicznej,
C . odpowiada za 70% zgonów u młodych osób jako powikłanie

cukrzycy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  J.  Jakubaszko,.  Medycyna  ratunkowa  wieku  dziecięcego.
Urban&Partner. Wrocław 2003, str. 536.

Zadanie 120.
Objawy zespołu hiperwentylacji to:

A . niepokój,  duszność,  drętwienie  w  okolicy  ust  i  dłoni,
niekiedy tężyczka,

B . duszność,  rozpieranie  w  klatce  piersiowej,  drętwienie
rąk,

C . niepokój,  przyspieszone  tętno,  drętwienie  w  okolicy  ust
i dłoni,

D.  niepokój, uczucie gorąca, wysokie tętno.
Literatura:  F.  Kokot,.  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006 str. 146



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 25N1620
Zadanie 1.
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 2.
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 3.
Transport  i  przechowywania  próbek  moczu  do  badania
mikrobiologicznego określają rekomendacje:

A . próbkę  moczu  należy  dostarczyć  do  laboratorium
najszybciej jak to jest możliwe,

B . jeżeli  nie  można  dostarczyć  do  laboratorium  próbki
moczu  w  ciągu  2  godzin,  należy  przechowywać  ją  i
transportować  w  temperaturze  4°C  (maksymalnie  do  24
godzin),

C . alternatywną  metodą,  jeżeli  nie  można  dostarczyć  do
laboratorium  próbki  moczu  w  ciągu  2  godzin,  jest
transport  inokulowanej  próbki  moczu  na  podłożu
transportowo-wzrostowym,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Hryniewicz  W.,  Pawlik  K.,  Deptuła  A.,  Wanke-Rytt  M.,(red.)
Rekomendacje  laboratoryjnej  diagnostyki  zakażeń  1.  Zakażenia  układu
moczowego, Narodowy Instytut Leków Warszawa 2017 www.antybiotyki.edu.pl



Zadanie 4.
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 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.
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 7.
Naturalnym miejscem bytowania niedurowych pałeczek Salmonella
jest:

A .  człowiek,
B.  środowisko wodne,
C.  przewód pokarmowy zwierząt,
D.  kleszcze.

Literatura:  Baumann-Popczyk  A.,  Sadkowska-Todys  M.,  Zieliński  A.  Choroby
zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka.  ?-medica  Press
Bielsko-Biała 2014 s. 384

Zadanie 8.
Najczęstsze  zakażenia  wywoływane  przez  Staphylococcus
epidermidis, to:

A .  zapalenie płuc,
B.  zapalenie kości,
C.  bakteriemie związane z obecnością linii naczyniowej,
D . zakażenia  związane  z  obecnością  cewnika  w  drogach

moczowych.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.)  Patogeny  zakażeń  szpitalnych,
alfa-medica Press Bielsko-Biała 2007 s. 25



Zadanie 9.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź dotyczącą zaleceń ogólnych do pobierania
badań  mikrobiologicznych  przy  podejrzeniu  sepsy  w  szpitalnym
oddziale ratunkowym:

A . objętość  pobranej  krwi  na  posiew,  a  nie  czas  pobrania
m a  krytyczny  wpływ  na  uzyskanie  dodatniego  wyniku,
potwierdzającego etiologię zakażenia,

B.  krew należy pobierać przed włączeniem antybiotyku,
C . posiew  krwi  pobranej  przez  cewnik  naczyniowy  wiąże  się

z  większym  ryzykiem  kontaminacji  próbki  (wyniki
fałszywie dodatnie),

D . posiew końcówki cewnika naczyniowego bez równoczesnego
posiewu  krwi  pobranej  z  żyły  ma  znaczenie
diagnostyczne.

Literatura:  Hryniewicz  W.,  Ozorowski  T.,  Pawlik  K.,  Stefaniuk  E.,  Wskazania
do  wykonywania  badań  mikrobiologicznych  u  pacjentów  hospitalizowanych,
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Warszawa 2015, s. 7

Zadanie 10.
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 11.
Wrota zakażenia w przypadku norowirusa stanowi:

A.  skóra,
B.  przewód pokarmowy,
C.  układ moczowo-płciowy,
D.  uszkodzenie ciągłości skóry i błon śluzowych.

Literatura:  Baumann-Popczyk  A.,  Sadkowska-Todys  M.,  Zieliński  A.,  Choroby
zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka,  alfa-medica  press,
Bielsko-Biała 2014



Zadanie 12.
Szpital  powinien  przeprowadzić  indywidualną  analizę  znaczenia
prowadzonych  badań  przesiewowych,  przy  przyjęciu  do  szpitala
pacjentów  wysokiego  ryzyka,  którzy  są  definiowani  jako
pacjenci:

A . oddziałów  intensywnej  terapii,  oparzeniowych,
przeszczepiania szpiku kostnego i onkologicznych,

B . przenoszeni  z  oddziałów  o  częstym  występowaniu
wielolekoopornych bakterii,

C . u  których  wcześniej  identyfikowano  wielolekooporne
drobnoustroje,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Hryniewicz  W.,  Ozorowski  T.,  Pawlik  K.,  Stefaniuk  E.,  Wskazania
do  wykonywania  badań  mikrobiologicznych  u  pacjentów  hospitalizowanych,
Narodowy Instytut Leków Warszawa 2015 www.antybiotyki.edu.pl

Zadanie 13.
Enterotoksyny działają na:

A.  rożne rodzaje komórek,
B.  komórki układu nerwowego,
C.  komórki nabłonka jelitowego,
D.  komórki skóry.

Literatura:  Heczko  P.B.  (red.)  Mikrobiologia  Podręcznik  dla  pielęgniarek,
położnych i ratowników medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2006
s. 80

Zadanie 14.
W  przypadku  diagnostyki  w  kierunku  Enterobacteriaceae,  za
materiał istotny klinicznie uznaje się:

A .  krew od pacjenta z zakażeniem inwazyjnym,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy,
C.  płyn otrzewnowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Pałeczki  jelitowe  Enterobacteriaceae  wytwarzające  karbapenemazy
(CPE), Narodowy Program Ochrony Antybiotyków www.antybiotyki.edu.pl

Zadanie 15.
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 16.
Wskaż  prawidłową  odpowiedź  dotyczącą  pobierania  moczu  do
diagnostyki mikrobiologicznej ZUM:

A . u  kobiet ciężarnych dopuszczalne jest pobranie moczu ze
środowego strumienia bez uprzedniej toalety,

B . młode  kobiety  z  objawami  ZUM  diagnozowane
ambulatoryjnie  nie  mogą  stosować  techniki  pobrania
moczu  ze  środkowego  strumienia  bez  uprzedniej  toalety
krocza,

C . mocz  na  posiew  u  dzieci  nie  musi  być  pobrany  po
dokładnej  toalecie  okolic  ujścia  cewki  moczowej,  ale  ze
środkowego  strumienia,  bezpośrednio  do  jałowego
pojemnika,

D . u  pacjentów  starszych  wymagających  opieki,  mocz  na
posiew  należy  pobierać  przy  udziale  opiekuna,  bez
dokładnej toalety ujścia cewki moczowej.

Literatura:  Hryniewicz  W.,  Pawlik  K.,  Deptuła  A.,  Wanke-Rytt  M.,(red.)
Rekomendacje  laboratoryjnej  diagnostyki  zakażeń  1.  Zakażenia  układu
moczowego, Narodowy Instytut Leków Warszawa 2017 www.antybiotyki.edu.pl

Zadanie 17.
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 18.
Odporność przeciw chorobom zakaźnym może powstać w wyniku:

A.  procesów naturalnych (zakażenie),
B . interwencji  medycznej  (szczepienia,  podania

immunoglobuliny),
C.  odpowiedzi A i B są prawdziwe,
D.  odpowiedzi A i B są fałszywe.

Literatura:  Gołąb  J.,  Jakóbisiak  M,  Lasek  W.:  Immunologia  s.  357  PWN
Warszawa 2012



Zadanie 19.
Rolą substancji wspomagającej adiuwantu jest:

A . utrzymywanie  antygenów  szczepionkowych  w  formie
depozytu tkankowego, uwalnianego w przedłużonym czasie,

B.  aktywowanie przeciwciał klasy IgA,
C . wspomaganie  swoistej  odpowiedzi  immunologicznej  na

zasadniczy antygen szczepionkowy,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Literatura:  Mrożek  –  Budzyn  D.:  Wakcynologia  praktyczna  str.  20  Alfa-
medica press. Bielsko – Biała 2009

Zadanie 20.
Odporność  humoralna  oparta  jest  ma  syntezie  swoistych
przeciwciał  i  odgrywa  szczególne  znaczenie  w  zakażeniach
wywołanych  przez  patogeny  zewnątrzkomórkowe.  Przeciwciała,
które pierwsze pojawiają się w odpowiedzi immunologicznej to:

A .  przeciwciała klasy IgA,
B.  przeciwciała klasy IgG,
C.  przeciwciała klasy IgE,
D.  przeciwciała klasy IgM.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 40. Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 21.
Uodpornienie  czynno  –  bierne  ma  praktyczne  zastosowanie  (w
przypadku  wystąpienia  wskazań)  w  profilaktyce  tężca,
wścieklizny, WZW typu B i polega na:

A.  podaniu immunoglobuliny i szczepionki,
B.  określeniu poziomu przeciwciał klasy IgE,
C.  odpowiedzi A i B są prawdziwe,
D.  odpowiedzi A i B są fałszywe.

Literatura:  Mrożek  –  Budzyn  D.:  Wakcynologia  praktyczna  str.  37  alfa-
medica press. Bielsko – Biała 2009

Zadanie 22.
Przeciwwskazaniami do szczepień żywymi szczepionkami są:

A.  zaburzenia odporności, ciąża,
B.  podwyższona temperatura ciała do 38,5ºC,
C.  katar, kaszel,
D.  zapalenie oskrzeli.

Literatura: Mrożek – Budzyn D.: Wakcynologia praktyczna str. 30 alfa-medica
press. Bielsko – Biała 2009



Zadanie 23.
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 24.
Przerwanie  ze  wskazań  epidemiologicznych  wszelkiej
bezpośredniej  łączności  między  terenem  zakażonym,  a
niezakażonym (z wyjątkiem pomocy medycznej), to:

A .  kwarantanna,
B.  kordon sanitarny,
C.  stan zagrożenia epidemicznego,
D.  obszar endemiczny.

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. 701

Zadanie 25.
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 26.
Do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A może dojść:

A.  drogą kontaktów seksualnych,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą kontaktową,
D.  wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.

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. 446



Zadanie 27.
Przykładem robaczyc tkankowych, są:

A.  toksoplazmoza, włośnica, wągrzyca,
B.  bąblowica, toksokaroza, tężec,
C.  toksoplazmoza, toksokaroza, botulizm,
D.  bąblowica, wągrzyca, błonica.

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. 495-512

Zadanie 28.
W  opracowanej  przez  CDC  w  Atlancie  klasyfikacji  patogenów
mogących  być  czynnikami  broni  biologicznej  i  wywołanych  przez
nie chorób do kategorii A zaliczamy patogeny:

A.  hantawirusy, wirus Nipah
B.  wirus grypy sezonowej, HIV,
C . pałeczki  nosacizny,  wirus  zachodniego  końskiego

zapalenia mózgu,
D.  pałeczki tularemii, wirus ospy prawdziwej.

Literatura:  J.  Cianciara,  J.  Juszczyk  (red.)  Choroby  zakaźne  i
pasożytnicze, Wydawnictwo Czelej Sp.z zo.o. Lublin 2007 s. 66

Zadanie 29.
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 30.
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 31.
Chorego na gruźlicę płuc lub krtani można uznać za niezakaźnego
p o  określonym  czasie  leczenia,  jeśl i  nastąpiła  poprawa
kliniczna  i  nie  podejrzewa  się  gruźlicy  wielolekoopornej.
Określony czas leczenia wynosi:

A .  4 tygodnie standardowego leczenia przeciwprątkowego,
B.  5 tygodni niestandardowego leczenia przeciwprątkowego,
C.  2 tygodnie standardowego leczenia przeciwprątkowego,
D.  3 tygodnie niestandardowego leczenia przeciwprątkowego.

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. 334

Zadanie 32.
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 33.
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 34.
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 35.
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 36.
Stan  epidemii  na  obszarze  województwa  lub  jego  części  ogłasza
wojewoda na wniosek:

A.  Narodowego Funduszu Zdrowia,
B.  Głównego Inspektora Sanitarnego,
C.  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
D.  szpitala objętego epidemią.

Literatura:  Art.  46.  1.  Stan  zagrożenia  epidemicznego  lub  stan  epidemii  na
obszarze  województwa  lub  jego  części  ogłasza  i  odwołuje  wojewoda,  w  drodze
rozporządzenia,  na  wniosek  państwowego  wojewódzkiego  inspektora
sanitarnego.  Literatura:  Art.  46,  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 37.
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 38.
W  wystąpieniu  posocznicy  odcewnikowej  istotną  rolę  odgrywają
czynniki  ryzyka  związane  z  pacjentem  oraz  z  leczeniem.  Do
czynników związanych z pacjentem zaliczamy:

A . zaburzenia  krzepnięcia,  wiek  pacjenta,  rodzaj
biomateriału, z którego wykonany jest cewnik,

B . wiek  pacjenta,  zaburzenia  układu  odpornościowego,
zaburzenia  krzepnięcia,  ciężką  chorobę  podstawową,
ciężki  stan  kliniczny,  nosicielstwa  staphylococcus
aureus,

C . czas  hospitalizacji,  zaburzenia  układu  odpornościowego,
ciężką chorobę podstawową,

D.  inwazyjne metody diagnostyczne i lecznicze.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 194. alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 39.
D o  najczęstszych  lokalizacji  narządowych  zakażeń  szpitalnych
wywołanych przez paciorkowca kałowego zaliczamy:

A.  zakażenia układu moczowego, bakteriemie,
B.  zakażenia układu oddechowego,
C.  zakażenia miejsca operowanego,
D.  bakteriemie linii naczyniowej.



Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Patogeny  zakażeń  szpitalnych  str.  33;  ?
-Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 40.
N a  spadek  liczby  zakażeń  miejsca  operowanego  ma  wypływ  wiele
czynników.  Na  podstawie  piśmiennictwa  światowego  do  tych
czynników zalicza się:

A . utrzymanie  stałego  personelu  medycznego  do  opieki  nad
pacjentami chirurgicznym,

B . zaprzestanie  golenia  (miejsca  operowanego)  na  korzyść
strzyżenia, wprowadzenie zbiegów laparoskopowych,

C . wprowadzenie systemu monitorowania zakażeń, modyfikację
profilaktyki okołooperacyjnej,

D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 118 alfa -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 41.
Szpitalne  zapalenie  płuc  w  oddziale  intensywnej  terapii  ma
najczęściej złożony charakter i może się rozwinąć w przebiegu:

A . aspiracji  wydzieliny  z  przewodu  pokarmowego  oraz  na
skutek translokacji bakterii lub bakteriemii,

B.  zakażeń krzyżowych,
C.  kolonizacji szczepami szpitalnym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 56 alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 42.
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 43.
D o  czynników  ryzyka  zakażenia  rany  pooperacyjnej  zależnej  od
procedury chirurgicznej zaliczamy:

A . okołooperacyjne  transfuzje  krwi,  pobyt  na  oddziale
intensywnej  terapii,  zawiesiny  lipidów  stosowanych
dożylnie,

B . golenie  włosów  w  polu  operacyjnym  przed  zabiegiem,
rodzaj  zabiegu,  zaniechanie  profilaktycznego  stosowania
antybiotyków, czas trwania zabiegu,

C . długość  okresu  hospitalizacji,  stosowanie  cewników  i
elektrod dożylnych, ciężkość podstawowej choroby,

D . ciężkość  podstawowej  choroby,  antybiotykoterapia,
unieruchomienie w łóżku.

Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str. 26. PZWL Warszawa 2009

Zadanie 44.
Pobierając  materiał  do  badania  mikrobiologicznego  z  ropnia
powierzchownego po przemyciu skóry nad ropniem i pozostawieniu
do wyschnięcia należy:

A.  nakłuć ropień i oddać pobrany materiał do badania,
B . nakłuć  ropień,  odrzucić  pierwszą  porcje  ropy,  pobrać

jałowym wacikiem lub zaaspirować strzykawką i umieścić
w jałowym pojemniku,

C . nakłuć  ropień,  odrzucić  pierwszą  porcje  ropy,  pobrać
jałowym  wacikiem  nasączonym  w  roztworze  wody
destylowanej,

D.  nakłuć ropień, pobrać jałowym wacikiem.
Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str.99. PZWL Warszawa 2009

Zadanie 45.
U  hospitalizowanego  w  oddziale  pacjenta  z  wyizolowanym
Clostridum difficile należy:

A.  wdrożyć odpowiednią terapię,
B . poddać  izolacji  lub  kohortacji  przez  czas  trwania

choroby,
C.  edukować pacjenta i osoby odwiedzające,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Patogeny  zakażeń  szpitalnych  str.  93;
95. α-Medica Press, Bielsko-Biała 2007



Zadanie 46.
Droga kontaktowa przenoszenia drobnoustrojów, kontakt pośredni
definiowana  jest  następująco:  "Drobnoustroje  są  przenoszone
przez skażone środowisko lub udział osób trzecich". W warunkach
szpitalnych przykładem takiej drogi przenoszenia są:

A.  skażone ręce i rękawiczki personelu,
B.  krew i płyny ustrojowe osoby zakażonej,
C.  przebywanie w odległości do 1 metra od osoby zakażonej,
D . hospitalizacja  w  tej  samej  sal i  chorych  z  osobą

zakażoną.
Literatura:  www.pspe.pl  Zeszyt  edukacyjny:  Stowarzyszenie  Epidemiologii
Szpitalnej,  Polskie  Stowarzyszenie  Pielęgniarek  Epidemiologicznych,
„Zalecenia izolacji chorych w trakcie hospitalizacji 2017”, str. 28.

Zadanie 47.
Zakażenia cewników dożylnych są klasyfikowane w następujących
kategoriach:

A.  kolonizacja, miejscowe zakażenie,
B . kolonizacja,  miejscowe  zakażenie  na  powierzchni  skóry,

zakażenie  początkowej  części  tunelu  cewnika,  zakażenie
tunelu cewnika,

C.  zakażenie krwi,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Literatura:  Heczko  P.,  Wójkowska-Mach  J.  (red.):  Zakażenia  szpitalne.
Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 48.
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 49.
D o  powikłań  wczesnych  związanych  z  cewnikowaniem  naczyń
centralnych zaliczamy:

A . krwiaka  opłucnej,  zator  powietrzny,  uszkodzenie
tętniczo - żylne,

B.  wysięk opłucnowy, zapalenie wsierdzia,
C.  odmę opłucnową, zakażenie bakteryjne,
D.  septyczne, zakrzepowe zapalenie żył.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str. 192. ? -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 50.
U  osób  starszych  istnieje  ryzyko  wystąpienia  szpitalnego
zapalenia  płuc.  Ryzyko  wzrasta  z  wiekiem  a  wynika  to  przede
wszystkim z:

A.  pozycji leżącej pacjenta,
B . upośledzonej  zdolności  odksztuszania  wydzieliny  z

drzewa oskrzelowego,
C . braków w uzębieniu i przedostawaniu się pokarmu do dróg

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Denys  A.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  w  wybranych  oddziałach
część II str. 249. ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2012.

Zadanie 51.
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 52.
Źródłem  zakażeń  występujących  w  czasie  wykonywania  zabiegów
stomatologicznych może być:

A.  pacjent,
B . stomatolog  i  pomoc  stomatologiczna,  niesterylne

narzędzia i sprzęt
C . pacjent,  stomatolog  i  pomoc  stomatologiczna,

niesterylne narzędzia i sprzęt,
D.  pacjent, stomatolog i pomoc stomatologiczna.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 282. Urban & Partner, Warszawa 2006



Zadanie 53.
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 54.
Stosowanie standardowych środków ostrożności ma na celu:

A.  obniżenie odsetka zakażeń szpitalnych,
B.  podniesienie jakości usług w szpitalu,
C . ograniczenie  ryzyka  rozprzestrzeniania  się

drobnoustrojów  zarówno  z  rozpoznanych,  jak  i
nierozpoznanych źródeł zakażenia,

D.  ochronę personelu przed zakażeniami krwiopochodnymi.
Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str.204. PZWL Warszawa 2009

Zadanie 55.
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 56.
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 57.
Zakażenie  drobnoustrojem  Legionella  pneumophila  może  mieć
ciężki przebieg u pacjentów:

A.  operowanych,
B.  z niedoborami odporności w podeszłym wieku,
C.  z oddziałów zabiegowych,
D.  z oddziałów zachowawczych.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red.):  Zakażenia  szpitalne  str.  63.  alfa
-Medica Press, Bielsko-Biała 2008.

Zadanie 58.
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 59.
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 60.
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 61.
Jednym  z  kryteriów  rozpoznania  zakażenia  krwi  potwierdzonych
laboratoryjnie jest:

A .  gorączka poniżej 38°C, złe samopoczucie pacjenta,
B . drobnoustrój  wyizolowany  z  krwi  nie  wywołuje  zakażenia

w innym miejscu,
C.  manifestowanie się objawów neurologicznych,
D.  zapalenie żył.



Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 158 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 62.
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 flora:

A.  endogenna przewodu pokarmowego,
B.  endogenna skóry,
C.  endogenna jamy ustnej,
D.  egzogenna.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 165 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 63.
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 64.
Cewnikowanie pęcherza stwarza ryzyko zakażeń układu moczowego
wynikające  z  zaburzenia  funkcji  naturalnych  mechanizmów
obronnych układu i tworzenia biofilmu na powierzchni założonego
cewnika. Spośród wymienionych, wskazaniem do cewnikowania NIE
jest:

A . monitorowanie  poziomu  wydalanego  moczu  u  krytycznie
chorych,

B.  okołozabiegowo w wybranych procedurach chirurgicznych,
C . trudności pielęgnacyjne u osób z nietrzymaniem moczu w

podeszłym wieku,
D . nietrzymanie  moczu  u  pacjentów  z  otwartą  raną,  która

może ulec skażeniu drobnoustrojami obecnymi w moczu.
Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  W.  Hryniewicz,  K.  Kusza,  T.
Ozorowski  i  in.  Strategia  zapobiegania  lekooporności  w  oddziałach
intensywnej terapii. Warszawa 2013. Str. 101.



Zadanie 65.
Zapalenie  otrzewnej  jest  częstym  powikłaniem  dializy  otrzewnej
u  chorych z niewydolnością nerek, zapaleniu otrzewnej u chorych
dializowanych dominują bakterie:

A .  tlenowe i beztlenowe bytujące w odbycie,
B.  tlenowe,
C.  kolonizujące przedsionki nosa,
D.  ziarenkowce Gram dodatnie.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  (red):  Postacie  kliniczne  zakażeń  szpitalnych
str.131 ? -Medica Press, Bielsko-Biała 2007

Zadanie 66.
W  endogennych  zakażeniach  ran  chirurgicznych  zasadniczą  rolę
odgrywa własna flora pacjenta a zwłaszcza drobnoustroje:

A .  gronkowce koagulazoujemne lub gronkowiec złocisty,
B.  Escherichia coli,
C .  Streptococcus,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Heczko P.;  Mach – Wójkowska J.:  Zakażenia szpitalne.  Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Str.32 - 33. PZWL Warszawa 2009

Zadanie 67.
Dermatofity  są  przyczyną  nietypowych  zmian  skórnych
obserwowanych w późnym zakażeniu HIV lub u chorych na AIDS.
Rozsiane wykwity rumieniowo - złuszczające pojawiają się na:

A.  pośladkach, podbrzuszu, podudziach,
B.  skórze głowy i pod pachami,
C.  plecach i klatce piersiowej,
D.  szyi i ramionach.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 247. Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 68.
Wskazaniem do wdrożenia diagnostyki Clostridium difficile jest:

A . pacjent  z  biegunką,  który  był  hospitalizowany  w  ciągu
ostatnich 3 miesięcy,

B.  każdy pacjent, u którego występuje biegunka,
C . pacjent  z  biegunką,  który  był  lub  jest  leczony

antybiotykami,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

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. 20.



Zadanie 69.
Zakażenia  występujące  u  pacjentów  z  wrodzonym  lub  nabytym
niedoborem odporności wywołane drobnoustrojami wchodzącymi w
skład f lory endogennej pacjenta lub drobnoustroje środowiskowe,
zwykle  niezdolne  do  wywołania  infekcji  u  osób  zdrowych
nazywamy:

A.  zakażeniami endogennymi,
B.  zakażeniami krzyżowymi,
C.  zakażeniami oportunistycznymi,
D.  zakażeniami egzogennymi.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Str. 32 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 70.
Przy pobieraniu krwi na posiew, NIE należy:

A.  pobierać krwi na szczycie gorączki,
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 71.
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 72.
Wystąpienie sepsy odcewnikowej wywołanej  przez  Gram –  ujemne
pałeczki może świadczyć o:

A.  skażeniu płynów infuzyjnych,
B . uczuleniu  pacjenta  na  biomateriał  z  którego  jest

kaniula,
C . zbyt  krótkim  czasie  dezynfekcji  miejsca  wkłucia

kaniuli,
D.  żadna z odpowiedzi.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 224. Urban & Partner, Warszawa 2006



Zadanie 73.
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 74.
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 75.
Pielęgnacja  pacjenta  z  cewnikiem  założonym  do  pęcherza
moczowego  jest  kluczowa  dla  zmniejszenia  ryzyka  zakażenia
układu moczowego. Wskaż prawidłową zasadę pielęgnacji pacjenta
z cewnikiem moczowym:

A . d o  codziennej  higieny  ujścia  cewki  moczowej  zaleca  się
stosowanie środków antyseptycznych,

B . worki zbierające mocz powinny być regularnie wymieniane
1 x dobę,

C . zaleca  się  stosowanie  antybiotyków,  jako  profilaktyki
zakażeń u pacjentów z założonym cewnikiem moczowym,

D . nie  jest  zalecane  płukanie  pęcherza  moczowego,  jako
profilaktyki zakażeń.

Literatura:  www.antybiotyki.edu.pl  red.  W.  Hryniewicz,  K.  Kusza,  T.
Ozorowski  i  in.  Strategia  zapobiegania  lekooporności  w  oddziałach
intensywnej terapii. Warszawa 2013. Str. 106 – 107.



Zadanie 76.
Bezobjawowa  bakteriuria  jest  rozpoznawana,  jeżeli  spełnia
następujące kryterium:

A . gorączka  >38  stopni  C,  osłabienie,  ból  w  okolicy
podbrzusza, parcie na pęcherz moczowy,

B . pacjent miał założony cewnik moczowy utrzymywany 7 dni
przed  pobraniem  moczu  na  posiew,  w  posiewie  moczu
wyhodowano  nie  więcej  niż  dwa  gatunki  drobnoustrojów
uropatogennych,

C . pacjent  nie  był  cewnikowany w  sposób  stały  w  okresie  7
dni  przed  pierwszą  z  dwóch  kolejnych  próbek  moczu  z
których  izolowano  nie  więcej  niż  dwa  gatunki
uropatogennych drobnoustrojów,

D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.:  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego str. 157 – 158 Urban & Partner, Warszawa 2006

Zadanie 77.
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 78.
Podstawowe  czynniki  mające  wpływ  na  powstawanie  zakażeń
szpitalnych, występują w następujących kategoriach:

A.  czynniki zależne od stanu pacjenta,
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 79.
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 80.
Dekontaminacja to:

A . proces  redukcji  i lości  biologicznych  czynników
chorobotwórczych  przez  zastosowanie  metod  fizycznych  i
chemicznych,

B . wykrywanie  zachorowań,  czynnika  etiologicznego  oraz
określanie  przyczyn,  źródeł,  rezerwuarów i  mechanizmów
szerzenia sie choroby zakaźnej lub zakażenia,

C . proces  niszczenia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych  przez  mycie,  dezynfekcję  i
sterylizację,

D.  odpowiedzi A i B 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 81.
Klasyfikacja materiału według poziomu zagrożenia zaproponowana
przez  Earle  H.  Spauldinga  zakłada  cztery  poziomy  ryzyka.  Do
średniego poziomu ryzyka zalicza się:

A . narzędzia  i  sprzęt  medyczny,  który  ma  kontakt  z
jałowymi  tkankami,  jamami  ciała,  naczyniami
krwionośnymi,  naruszający  ciągłość  tkanek  oraz
kontaktujący się z uszkodzoną tkanką,

B . przedmioty,  które  mają  bezpośredni  kontakt  z
nieuszkodzonymi błonami śluzowymi,

C . sprzęt,  który  wchodzi  w  kontakt  ze  zdrową,
nieuszkodzoną skórą,

D . powierzchnie  i  przedmioty  niemające  kontaktu  z
pacjentem.

Literatura:  Pawińska  A.  (red.),  Profilaktyka  zakażeń  szpitalnych  –
bezpieczeństwo  środowiska  szpitalnego,  alfa-medica  press,  Bielsko-Biala
2011



Zadanie 82.
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 83.
W  jakich  izolatkach  umieszcza  się  chorych  z  chorobami
przenoszonymi drogą krwi?

A . w  pomieszczeniach  spełniających  kryteria  izolacji
powietrzno- kropelkowej,

B . w  pomieszczeniach  spełniających  kryteria  izolacji
kontaktowej,

C . w  pomieszczeniach  spełniających  kryteria  izolacji
powietrzno- pyłowej,

D.  nie umieszcza się ich w izolatkach.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 84.
Ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych jest zależne od:

A . doboru  preparatów  dezynfekcyjnych,  pacjentów
hospitalizowanych,  świadomości  personelu  w  zakresie
zapobiegania zakażeniom,

B . drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne,
stanu pacjenta, środowiska szpitalnego,

C . stanu  higienicznego  pacjenta,  częstotliwości  zmiany
bielizny  pościelowej,  patogenów  odpowiedzialnych  za
zakażenia,

D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 85.
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 86.
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 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.
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 89.
Badanie  dużych  grup  ludności  z  zastosowaniem  stosunkowo
prostych  i  niekosztownych  testów  diagnostycznych  w  celu
wykrycia wczesnych stadiów choroby to badanie:

A.  przekrojowe,
B.  przesiewowe,
C.  obserwacyjne,
D.  eksperymentalne.

Literatura:  W.  Jędrychowski  Epidemiologia  w  medycynie  klinicznej  i  zdrowiu
publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010 s. 131

Zadanie 90.
Wywiad epidemiologiczny, w którym treść,  słownictwo i  kolejność
pytań  są  z  góry  ściśle  ustalone  i  stale  w  ten  sam  sposób
zadawane każdej  osobie  badanej,  bez  względu na okoliczności,  to
wywiad:

A.  niestandaryzowany,
B.  wystandaryzowany,
C.  częściowo standaryzowany,
D.  zogniskowany.

Literatura:  W.  Jędrychowski  Epidemiologia  w  medycynie  klinicznej  i  zdrowiu
publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010 s. 196



Zadanie 91.
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 92.
I lościowa  synteza  wyników  pochodzących  z  niezależnych  badań
pierwotnych pozwalająca rozszerzyć wnioski z pojedynczych badań
n a  szerszą  populację  i  bardziej  precyzyjnie  ocenić  wpływ
działania analizowanego czynnika, to:

A .  metaregresja,
B.  metaanaliza,
C.  porównanie,
D.  klasyfikacja.

Literatura:  A.  Mizioek  -  Statystyka  w  medycynie.  Str.  6.  (Materiał  dostępny
na stronie www.statsoft.pl)

Zadanie 93.
Badanie pilotażowe, to:

A . badanie  zazwyczaj  na  małą  skalę,  poprzedzające  badanie
główne  w  celu  uzyskania  informacji  mogących  zwiększyć
efektywność badania głównego,

B . wybór  dużych  grup  przypadków  chorobowych  w  celu
zbadania,  jaka  część  spośród  nich  była  narażona  w
przeszłości na domniemany czynnik chorobotwórczy,

C . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na organizm
człowieka,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: W. Jędrychowski Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych
w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2004 s. 207



Zadanie 94.
Spośród niżej  wymienionych wskaż badanie, które NIE wchodzi w
skład badań z zakresu epidemiologii opisowej:

A .  badania przedmiotowe,
B.  badania opisowe,
C.  badania analityczne,
D.  badanie kohortowe.

Literatura:  Bzdęga  J.,  Gębska-Kuczerowska  A.  (red.):  Epidemiologia  w
zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa 2010. Str. 20.

Zadanie 95.
Rasa, płeć, stan cywilny to typowe cechy mierzone w skali:

A .  nominalnej,
B.  porządkowej,
C.  interwałowej,
D.  ilorazowej.

Literatura: J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.) Epidemiologia w zdrowiu
publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s. 88-89

Zadanie 96.
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 97.
D o  najczęstszych  zakażeń  szpitalnych  wg  ich  lokalizacji
narządowej należą zakażenia:

A.  skóry, dróg moczowych, dróg oddechowych,
B.  dróg oddechowych, dróg moczowych, układu pokarmowego,.
C.  układu pokarmowego, skóry, układu oddechowego,
D.  dróg moczowych, ran pooperacyjnych, dróg oddechowych.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.



Zadanie 98.
Kontrola  sprzątania,  w  szczególności  przestrzegania  zaleceń,
jest niezbędnym elementem skutecznej dekontaminacji środowiska
oddziału.  Prowadzenie  kontroli  za  pomocą  obiektywnych narzędzi
prowadzi  do  zwiększenia  skuteczności  dekontaminacji
powierzchni.  Rekomendowaną  metodą  obiektywnej  kontroli  jest
metoda:

A.  znakowania powierzchni preparatem fluorescencyjnym,
B.  analizy zużycia środków czystościowych,
C . prowadzenia  systematycznych  badań  mikrobiologicznych

środowiska,
D.  cyklicznych kontroli czystości oddziału.

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 99.
Kierownictwo  zakładu  poprzez  Zespół  ds.  Zakażeń  przeprowadza
planowe kontrole. Końcowym etapem procesu kontroli wewnętrznej
jest:

A . wykazanie  w  dokumentacji  tylko  występujących  błędów  i
nieprawidłowości  oraz  wydanie  decyzji  o  bezwzględnym
nakazie  ich  usunięcia  lub  naprawienia  w  miejscu
realizacji świadczeń,

B . wskazanie  osób  odpowiedzialnych  za  nieprawidłowości  i
wyciągnięcie  konsekwencji,  a  także  w  przyszłości
obniżenie oceny w procesie oceniania pracownika,

C . sformułowanie  wniosków  i  zaleceń  zmierzających  do
likwidacji  nieprawidłowości,  usprawnienia  działalności,
osiągnięcia lepszych efektów,

D . porównanie  stanu  faktycznego  ze  stanem  określonym  w
procedurach,  normach  prawnych,  technicznych  i  innych
oraz ustalenie nieprawidłowości od stanu wymaganego.

Literatura:  James  A.F.  Stoner,  Charles  Wankel:  Kierowanie  -  Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1996 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu częstotliwości prowadzenia
kontroli  wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. nr 100, poz. 646)



Zadanie 100.
Czy pielęgniarka epidemiologiczna ma obowiązek oraz uprawnienia
d o  oceny,  weryfikacji,  sprawdzania  metodyki  badań  produktów
dezynfekcyjnych,  deklaracji  producenta,  dokonanej  rejestracji
lub  decyzji  dopuszczenia  do  obrotu  wydanych  przez  stosowny
państwowy urząd rejestracyjny?

A.  tak ma zawsze i jest do tego umocowana,
B.  nie, nie ma takich uprawnień,
C . może zapoznać się ze szczegółową badawczą dokumentacją

produktu,  raportami  badań  jeśli  nie  jest  to  tajemnicą
przedsiębiorstwa,  jednakże  nie  jest  umocowana  do  je j
oceny, nie może podważać dopuszczeń i decyzji wydanych
przez  stosowne  unijne  lub  krajowe  urzędy  oraz
deklaracji,  certyfikatów,  dokumentów  producenta  lub
podmiotu odpowiedzialnego,

D . może zapoznać się ze szczegółową badawczą dokumentacja
produktu  raportami  badań  jeśli  nie  jest  to  tajemnicą
przedsiębiorstwa,  jest  umocowana  do  je j  oceny  i  może
podważać  dopuszczenia  i  decyzje  wydane  przez  stosowne
unijne  lub  krajowe  urzędy  oraz  podważać  deklaracje,
certyfikaty,  dokumenty  producenta  lub  podmiotu
odpowiedzialnego.

Literatura:  PN-EN  14885  Chemiczne  środki  dezynfekcyjne  i  antyseptyczne.
Zastosowanie  Norm  Europejskich  dotyczących  chemicznych  środków
dezynfekcyjnych i antyseptycznych URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH procedura rejestracji

Zadanie 101.
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 102.
Higiena rąk wg WHO jest  kluczem dla  przerywania dróg zakażeń,
profesjonalne  mycie  rąk  zgodnie  z  techniką  Allyfa  jest  wielce
istotne  w  czasie  pracy  w  zakładach  opieki  zdrowotnej  i  jest
niemożliwe  do  wykonania  bez  użycia  profesjonalnych  środków
myjących  zastosowanych  w  czasie,  dlatego  należy  wybierać  do
użycia:

A . preparaty  profesjonalne  o  neutralnym  pH  dla  skóry
człowieka (pH 5 -6) spełniające normę PN EN 12054 (faza
1) ,

B . bezbarwne  hipoalergiczne  syntetyczne  profesjonalne
preparaty o lekko kwaśnym (pH 5 - 6 ) neutralnym pH dla
skóry człowieka spełniające normę PN - EN 1499 (faza 2 ,
etap2),

C . zasadowe mydła antybakteryjne o pH 7 - 8 neutralne dla
skóry rąk spełniające normę PN-EN 1499 (faza 2, etap2),

D . barwione preparaty dobrze myjące o intensywnym zapachu
pH bez znaczenia.

Literatura:  „Wytyczne  WHO  dotyczące  higieny  rąk  w  opiece  zdrowotnej  –
podsumowanie” 2009.

Zadanie 103.
Czynne uodpornienie w przypadku HBV polega na:

A.  uzyskaniu odporności po przebytym zachorowaniu,
B.  w trakcie przyjmowania leków przeciwwirusowych,
C . p o  podaniu  immunoglobuliny  G  z  wysoką  zawartością

anty-Hbs,
D.  po wykonanym szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  red.  Zakażenia  szpitalne.  Bielsko-Biała:
alfa-medica press, 2008.

Zadanie 104.
Skuteczna  izolacja  pacjenta  z  gruźlicą  wymaga  w  pomieszczeniu
izolacyjnym  wentylacji  zapewniającej  utrzymanie  podciśnienia
2,5  Pa  w  stosunku  do  otoczenia,  możliwości  stałego
monitorowania  ciśnienia  oraz  wymiany  powietrza.  Wskaż  i lu
krotna wymiana powietrza jest rekomendowana:

A.  12 wymian powietrza na dobę,
B.  24 wymiany powietrza na dobę,
C.  12 wymian powietrza na godzinę,
D.  24 wymiany powietrza na godzinę.

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 105.
W jakiej sytuacji mówi się o tzw. regule "trzech trójek"?

A.  narażenie na zakażenie trzema patogenami,
B.  wystąpienia ekspozycji zawodowej po zakłuciu igłą,
C . następujących  po  sobie  trzech  ekspozycji  zawodowych,

t j .  zakłucie,  zranienie  ostrym  narzędziem,  kontakt  z
płynami ustrojowymi pacjenta zawierającymi krew,

D . wykonywanie badań kontrolnych w okresie trzech miesięcy
po ekspozycji.

Literatura:  Dzierżanowska  D.  red.  Zakażenia  szpitalne.  Bielsko-Biała:
alfa-medica press, 2008.

Zadanie 106.
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 107.
Jedną  z  przyczyn  zakażeń  wirusami  hepatotropowymi  wśród
pracowników podmiotów leczniczych, jest:

A .  zakłucie igłą zanieczyszczoną krwią chorego,
B.  kontakt skóry zmienionej chorobowo z krwią pacjenta,
C.  kontakt spojówki oka ze skażoną krwią chorego,
D.  kontakt błon śluzowych pracownika z krwią pacjenta.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.



Zadanie 108.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWE zdanie dotyczące nadzoru mikrobiologicznego
opartego na alert patogenach:

A . jest  stosunkowo  łatwą  i  efektywną  metodą  szybkiego
wykrywania  zakażeń  lub  kolonizacji  w  warunkach
szpitalnych,

B . niewłaściwie  pobrane  materiały  lub  negatywny  wynik  z
powodu  pobrania  materiału  w  trakcie  leczenia
antybiotykiem  obniża  dokładność  nadzoru  i  pozwala
przewidzieć występowanie około 5% ognisk epidemicznych,

C . wykrycie  patogenów  alarmowych  powinno  być  zgłaszane
codziennie do Zespołu Zakażeń Szpitalnych,

D . w  przypadku  podejrzenia  wystąpienia  ogniska
epidemicznego  należy  dodatkowo  pobrać  materiały  do
badań  mikrobiologicznych  od  innych  pacjentów  i
personelu.

Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 109.
Zakażenia latentne:

A.  mają wolny przebieg i trwają długo, np. gruźlica, trąd,
B . charakteryzują  się  długotrwałą  fazą  bezobjawową  w

czasie  której  wirus  pozostaje  w  stanie  uśpienia,  np.  w
zwojach  nerwowych,  dotyczy  to  opryszczki  pospolitej  i
innych zakażeń wirusami Herpes,

C . występują  u  pacjentów  z  wrodzonym  lub  nabytym
niedoborem  odporności  a  czynnikiem  etiologicznym
infekcji  są  drobnoustroje  wchodzące  w  skład  f lory
fizjologicznej pacjenta,

D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.

Zadanie 110.
Wskazania do wykonania mikrobiologicznych badań środowiska:

A.  okresowa kontrola czystości środowiska,
B . wystąpienie  w  oddziale  zakażeń  wywołanych  przez  alert

patogeny,
C.  brak czystości w oddziale,
D.  nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella.

Literatura:„Podstawy  Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego”  wyd.  II  poprawione
Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner Wrocław 2006



Zadanie 111.
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 112.
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:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w
sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Zadanie 113.
Termin "nadzór" w szpitalnictwie oznacza:

A.  system komputerowej rejestracji zakażeń szpitalnych,
B.  kontrolowanie przestrzegania zasad higieny szpitalnej,
C . gromadzenie  danych,  porządkowanie,  analiza  i

upowszechnianie,  w  sposób  systematyczny,  informacji  o
występowaniu zakażeń szpitalnych,

D.  izolowanie pacjenta zakaźnego.
Literatura:  Fleischer  M.,  Bober-Gheek  B.  Podstawy  pielęgniarstwa
epidemiologicznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2006.



Zadanie 114.
Produkty,  której  klasy  są  zwolnione  z  obowiązku  posiadania  a
producent z  obowiązku tworzenia kart charakterystyki substancji
niebezpiecznej zgodnie z ustawą o produktach chemicznych?

A.  kosmetyki,
B.  produkty biobójcze,
C.  kosmetyki i produkty lecznicze,
D.  kosmetyki i produkty lecznicze oraz niektóre biobójcze.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  25  lutego  2011  r.  o  substancjach  chemicznych  i
ich mieszaninach

Zadanie 115.
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 116.
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 117.
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 118.
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 119.
Właściwym materiałem do badań przesiewowych w kierunku szczepów
CPE, jest wymaz z:

A .  gardła i przedsionków nosa,
B.  odbytu z widocznym śladem kału,
C.  gardła i pachwiny,
D.  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 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 26N0520
Zadanie 1.
Który z podanych poniżej sposobów postępowania jest prawidłowy
w  pielęgnacji  chorego  z  otępieniem?
1 . dokładna obserwacja i
kontrola  funkcji  organizmu
2 . pomoc w przezwyciężaniu obciążeń
psychicznych
3 .  stwarzanie  możliwości  utrzymania  aktywności
fizycznej  i  poznawczej
4 .  dawanie  jak  największej  i lości  opieki
z  wyręczaniem  chorego  ze  względu  na  jego
bezpieczeństwo
Prawidłowa odpowiedź to:

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

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wyd.  PZWL,  Warszawa
2008:255-263.

Zadanie 2.
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 3.
Klasycznie  do  wielkich  zespołów  geriatrycznych  (WZG)  zalicza
się:

A . niewydolność  serca,  niedoczynność  tarczycy,  miażdżycę,
otyłość, cukrzycę, choroby nowotworowe,

B . nietrzymanie  moczu,  nietrzymanie  stolca,  odleżyny,
upadki  i  zaburzenia  lokomocji,  otępienie,  depresję,
zaburzenia wzroku i słuchu,

C . owrzodzenia  podudzi,  zaburzenia  pamięci,  zaburzenia
mobilności,  zaburzenia  funkcji  zwieraczy,  przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc, alergię i astmę,

D . zakażenia  układu  moczowego,  chorobę  zwyrodnieniową
stawów,  reumatoidalne  zapalenie  stawów,  zaburzenia
stanu odżywienia, przewlekłe zespoły bólowe.

Literatura:  Wieczorowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, str. 237, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 4.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?

A . objawy  odwodnienia,  zwiększa  się  diureza  i  pragnienie,
pojawia  się  lub  nasila  świąd  skóry,  chory  może  być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,

B . dominują  objawy  odwodnienia,  spadek  ciśnienia
tętniczego  i  zaburzenia  świadomości  bez  kwasicy
ketonowej,

C . pobudzenie  psychiczne  i  ruchowe,  obfite  poty,  narasta
napięcie  mięśni,  pojawiają  się  drgawki  i  utrata
przytomności,

D . duszność,  uczucie  lęku,  pobolewanie  w  jamie  brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 181.

Zadanie 5.
Problem  wielochorobowości  u  pacjentów  w  starszym  wieku
charakteryzuje się:

A .  nasileniem objawów chorobowych,
B . współistnieniem wielu procesów patologicznych i  różnych

powikłań  oraz  nieostrożnym  stosowaniem  leczenia
farmakologicznego,

C.  współistnieniem choroby podstawowej i powikłań,
D . występowaniem  kilku  stanów  chorobowych  w  obrębie

jednego układu.
Literatura:  Kędziora-  Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  Skolmowska  E.  (  red.).
Pielęgniarstwo  w  Opiece  Długoterminowej.  Wydawnictwo  PZWL,  Warszawa
2010:79-88.



Zadanie 6.
Pomyślnemu starzeniu się sprzyja:

A.  aktywność i integracja społeczna,
B.  aktywność społeczna w czasie wolnym,
C.  jakość kontaktów społecznych,
D.  aktywność hobbystyczna.

Literatura:  H.  Halicka,  J.  Halicki  (w:)  B.  Synak  (red.):  Polska  starość,
s.218, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdańsk 2002

Zadanie 7.
Podczas diagnozowania problemów w zakresie zdrowia psychicznego
osoby starszej należy bezwzględnie uwzględnić:

A . zmiany  w  je j  funkcjonowaniu  będące  wynikiem  procesu
starzenia się,

B . współwystępowanie  chorób  somatycznych,  sytuacja
rodzinna, postawa wobec starości,

C . zmiany  w  je j  funkcjonowaniu  będące  wynikiem  procesu
starzenia  się,  choroby  somatyczne,  sytuację  życiową,
cechy osobowości i postawy wobec starości,

D . sytuację  życiową,  cechy  osobowości  i  postawy  wobec
starości.

Literatura: J. Lewandowska: Opieka nad chorym psychicznie w wieku podeszłym
(w:)  E.  Wilczek-  Rużyczka  (red.)  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego,
s.145, Wyd. Czelej, Lublin 2007

Zadanie 8.
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 9.
W okresie starości w zakresie uwagi obserwuje się:

A .  trudności z koncentracją uwagi,
B.  poprawę koncentracji uwagi,
C.  brak zmian w zakresie uwagi,
D.  nadmierną przerzutność uwagi.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 28



Zadanie 10.
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 11.
Objawami otępienia towarzyszącego starzeniu się organizmu są:

A . zaburzenia  pamięci  długotrwałej,  utrata  pewności
siebie, drażliwość, zmiany osobowości,

B . zaburzenia  myślenia  abstrakcyjnego,  dezorientacja,
zaburzenia pamięci krótkotrwałej,

C . dezorientacja,  zmniejszenie  entuzjazmu,  zainteresowań,
inicjatywy, zaburzenia pamięci krótkotrwałej,

D . zaburzenia  pamięci  krótko  i  długotrwałej,  zaburzenia
myślenia abstrakcyjnego i osądzania, zmiany osobowości,
zaburzenia funkcji korowych, dezorientacja.

Literatura:  M.  Ziółkowski,  K.  Opozda  (w:)  K.  Kędziora-Kornatowska,  M.
Muszalik  M.  (red.):  Kompendium pielęgnowania  pacjentów w  starszym wieku,
s.272, Wyd. Czelej, Lublin 2007

Zadanie 12.
W g S. Reichard wyróżnia się następujące postawy seniorów wobec
sposobów rozwiązywania problemów własnej starości:

A . konstruktywna,  obronna,  zależności  i  wrogości
ukierunkowanej na siebie samego,

B . regresja,  ucieczka,  dobrowolna  izolacja  od  otoczenia,
przewrotne postępowanie, integracja i dostosowanie,

C . ucieczka,  zależności,  przewrotne  postępowanie,
ukierunkowanie na siebie,

D . izolacja  od  otoczenia,  zależności  i  wrogości  wobec
najbliższych.

Literatura:  B.  Szatur-  Jaworska,  P.  Błędowski,  M.  Dzięgielewska:  Podstawy
gerontologii społecznej, s. 59, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2006.

Zadanie 13.
Samotność fizyczna jest konsekwencją działań z WYJĄTKIEM:

A.  braku więzi społecznych,
B.  źle pełnionych ról,
C.  braku integracji z grupą,
D.  zmian stawianych przez współczesny świat.

Literatura:  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i



pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, 2010 str. 53

Zadanie 14.
W  wielu  krajach  w  stosunku  do  osób  starszych  preferuje  s ię
opiekę  w  miejscu  zamieszkania  osoby  starszej.  Takie
postępowanie wynika z faktu, że:

A . taka  organizacja  opieki  zmniejsza  udział  osób
profesjonalnie przygotowanych do sprawowania opieki,

B . stan taki powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej
ilości kadry, co wpływa na wzrost liczby miejsc pracy,

C . taki  rodzaj  opieki  umożliwia  szeroką  podaż  różnych
usług  związanych  z  życiem  codziennym,  korzystanie  z
form  dziennego  pobytu  oraz  bardziej  zadowalajace
osiąganie niezależności.

D . organizacja opieki  może być w całości  finansowana przez
administrację samorządową.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.  (red.):  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str
397-402.  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  (red.):  Kompendium
pielęgnowania  pacjentów  w  starszym  wieku.  Podręcznik  dla  studentów  i
absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wyd. Czelej, Lublin 2007, str. 58-60.

Zadanie 15.
Świadczenia  zdrowotne  w  ramach  podstawowej  opieki  zdrowotnej
NIE polegają na:

A . wolnym wyborze  świadczeniodawcy (lekarza,  pielęgniarki,
położnej),

B . zapewnieniu  opieki  lekarskiej  w  zakresie  diagnostyki  i
leczenia,  konsultacji,  badań  i  zabiegów
specjalistycznych w tym opieki stacjonarnej,

C . zapewnieniu  opieki  pielęgniarskiej  i  położniczej  w
formie  wizyt  domowych  pielęgniarki  rodzinnej,
pielęgniarki  opieki  długoterminowej  domowej  oraz
realizację zleceń lekarskich,

D . kontynuacji  farmakoterapii  i  środowiskowym  leczeniu
stanów otępiennych i paliatywnych.

Literatura: Stachowska M., Formy opieki nad starszym pacjentem stosowane w
Polsce.  W  Wieczorkowska  –  Tobis  K.,  Talarska  D.,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010, str.385



Zadanie 16.
Formy opieki otwartej w zakresie usług opiekuńczych realizowane
s ą  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  lub  organizacje  pozarządowe
i obejmują:

A . dostarczanie  posiłków,  prowadzenie  gospodarstwa
domowego,  pomoc  w  załatwianiu  spraw  urzędowych,
podtrzymywanie  kontaktów  społecznych  i  praktyk
religijnych,

B . prowadzenie  gospodarstwa  domowego,  pielęgnowanie
obłożnie chorych, podtrzymywanie kontaktów społecznych,

C . pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie
kontaktów  społecznych  i  praktyk  religijnych,  leczenie
chorób przewlekłych,

D . dostarczanie  posiłków,  prowadzenie  gospodarstwa
domowego, rehabilitację domową.

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. 60

Zadanie 17.
Proces tzw. „podwójnego starzenia się” ludności Polski oznacza:

A.  wzrost odsetka osób powyżej 65 roku życia,
B . szybszy  niż  w  przypadku  populacji  w  wieku  65  i  więcej

lat wzrost odsetka osób w wieku 80 i więcej lat,
C . jednakowy  wzrost  odsetka  osób  powyżej  65  i  80  roku

życia,
D.  wzrost odsetka osób powyżej 80 roku życia.

Literatura:  M.  Mossakowska,  A.  Więcek,  P.  Błędowski:  Aspekty  medyczne,
psychologiczne,  socjologiczne  i  ekonomiczne  starzenia  się  ludzi  w  Polsce,
s.12, Wyd. Med. Termedia, Poznań 2012.

Zadanie 18.
Priorytetem ukierunkowanej  na  ludzi  starych  polityce  zdrowotnej
jest:

A . utrzymanie  seniorów  w  dobrej  kondycji
bio-psycho-społecznej,

B . utrzymanie  seniorów  w  pełni  sprawności  życiowej
umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie w środowisku
i poprawa ich jakości życia,

C.  poprawa jakości życia seniorów,
D . utrzymanie  seniorów  w  pełni  sprawności

psycho-społecznej i poprawa ich satysfakcji życiowej.
Literatura:  H.  Doroszkiewicz:  Rola  pielęgniarstwa  rodzinnego  w  opiece  nad
osobami  starszymi  [w:]  K.  Kędziora-Kornatowska,  M.  Muszalik  (red.):
Kompendium pielęgnowania  pacjentów w  starszym wieku,  s.  74,  Wyd.  Czelej,
Lublin 2007.



Zadanie 19.
W ocenie zagrożenia powstawania odleżyn NIE stosuje się skali:

A .  Douglas,
B.  Norton,
C.  Barthel,
D.  Dutch.

Literatura:  Geriatria  z  elementami  gerontologii  ogólnej,  podręcznik  dla
lekarzy  i  studentów,  red.  T.  Grodzicki,  J>  Kocemba,  A.  Skalska,  Via  Medica
Kraków 2006.

Zadanie 20.
Całościowa  Ocena  Geriatryczna  jest  standardem  w  opiece
geriatrycznej,  umożliwiającym opracowanie  indywidualnego planu
opieki dla seniora przez:

A . lekarza rodzinnego lub geriatrę  we  współpracy z  różnymi
specjalistami  w  zależności  od  indywidualnych  potrzeb
pacjenta,

B . interdyscyplinarny  zespół  geriatryczny  w  składzie
lekarz,  pielęgniarka,  pracownik  socjalny,
fizjoterapeuta,  dietetyk,  psycholog,  prawnik,  duchowny
i inni profesjonaliści,

C.  pielęgniarkę środowiskową,
D.  pracownika socjalnego.

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, 91.

Zadanie 21.
Skutkiem nietrzymania moczu NIE jest/NIE są:

A.  niemożność utrzymania moczu,
B . podrażnienie  skóry  krocza  co  może  doprowadzić  do

odleżyn,
C.  zakażenia dróg moczowych,
D.  otępienie.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 239. (AJ)



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.
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 24.
Oliguria oznacza:

A.  skąpomocz,
B.  uczucie pieczenia podczas oddawania moczu,
C.  bezmocz,
D.  częste oddawanie moczu w nocy.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 137

Zadanie 25.
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 26.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu polega na:

A . nadpobudliwości mięśnia wypieracza moczu co prowadzi do
częstego  i  nagłego  oddawania  niewielkiej  objętości
moczu,

B . zmniejszeniu  pobudliwości  wypieracza  co  powoduje
niezupełne  opróżnianie  s ię  pęcherza  i  zwiększenie
objętości zalegającej po mikcji,

C . wyciekaniu moczu z pęcherza bez jego skurczów, podczas
wysiłku związanego z kaszlem, kichaniem, śmianiem,

D . niemożności  dotarcia  do  toalety  na  czas  lub
nieumiejętności skorzystania z niej.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielegniarstwo
geriatryczne, PZWL Warszawa 2008, str. 240. (AJ)

Zadanie 27.
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 28.
Zespół poupadkowy u osób starszych objawia się:

A . lękiem przed podejmowaniem aktywności i wychodzeniem z
domu  co  przyczynia  się  do  pogłębienia  się  zmian
funkcjonalnych i izolacji społecznej osoby starszej,

B . nie podejmowaniem aktywności i nie wychodzeniem z domu
c o  przyczynia  się  do  pogłębienia  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 29.
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 30.
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 31.
Przewlekłe zapalenie trzustki z niedoborem enzymów trawiennych
objawia się:

A . przewlekłą  biegunką,  małymi,  cuchnącymi,  tłuszczowymi
stolcami z bólami brzucha,

B . przewlekłą  biegunką,  obfitymi,  cuchnącymi,  włóknistmi
stolcami z bólami brzucha

C . przewlekłą biegunką, obfitymi, cuchnącymi, tłuszczowymi
stolcami z bólami brzucha,

D . przewlekłą biegunką, obfitymi, cuchnącymi, tłuszczowymi
stolcami z domieszką świeżej krwi.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 168.

Zadanie 32.
Leki  u  osób  starszych  mogą  wywoływać  inną  reakcję  niż  ich
przewidziane działanie poprzez:

A.  wzrostu wrażliwości na leki,
B.  pogorszenie wchłaniania leków,
C.  pogorszenie 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 33.
Dystonie polekowe w Chorobie Parkinsona objawiają się:

A . mimowolnym  mruganiem,  utrudnionym  poruszaniem  się,
halucynacjami, psychozami,

B . mimowolnymi  ruchami  kończyn  zwłaszcza  dolnych,
utrudniające poruszanie się, hipertermią,

C . mimowolnymi  ruchami  kończyn,  zwłaszcza  dolnych
utrudniające poruszanie się, halucynacjami, psychozami,

D . mimowolnymi  ruchami  warg,  utrudniające  połykanie,
halucynacjami, psychozami.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 99.

Zadanie 34.
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 35.
Przebieg  zapalenia  płuc  u  osób  starszych  często  odbiega  od
klasycznego obrazu klinicznego, zatem należy brać pod uwagę:

A . gorączkę,  kaszel,  ból  w  klatce  piersiowej,  narastającą
duszność,

B . obniżoną  temperaturę  ciała,  połączoną  ze  znacznym
osłabieniem,  duszność,  czasem  brak  leukocytozy,
zaburzenia świadomości,

C . postępującą  utratę  wydolności  fizycznej,  kaszel,
szczególnie  rano  z  odkrztuszaniem  obfitej,  ropnej
wydzieliny, duszność wysiłkową i spoczynkową,

D . "granie  w  piersiach"  słyszalne  nocą  lub  po  wysiłku,
gorączkę, uporczywy kaszel, leukocytozę.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 145.



Zadanie 36.
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 37.
U pacjentki lat 72 wykonano test pieluchowy/podpaskowy. Różnica
wagi  przed  założeniem pieluchy  i  po  wykonaniu  testu  wyniosła  5
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.,  Muszlik  M.,  Skolimowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. Str 144

Zadanie 38.
Pielęgniarka  może  dokonywać  oceny  sprawności  funkcjonalnej
osoby starszej wykorzystując następujące narzędzia:

A.  test MMSE, skala Norton, skala Hoena-Yara, BMI,
B . skala  ADL i  IADL,  skala  Barthel,  test  MMSE,  GDS,  testy

równowagi i chodu,
C.  skala Barthel, skala CBO, skala Katza,
D.  test UP&GO, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 81-95.

Zadanie 39.
Deficyt  samoobsługi  u  starszego  pacjenta  z  chorobą  Alzheimera
może wynikać z:

A .  niedożywienia,
B.  przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia  sprawności  manualnej  rąk  i  nietolerancji

wysiłku,
D.  spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 259-263.



Zadanie 40.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e  specyficznych  je j  objawów  jest  somatyzacja  depresji,  która
polega na:

A . występowaniu  zaburzeń  pamięci  (postać
rzekomootępienna),

B . podawaniu  objawów  typowych  dla  chorób  somatycznych
(maski depresji),

C .  występowaniu urojeń hipochondrycznych,
D.  występowaniu myśli samobójczych.

Literatura: Kędziora-Kornatowska,K., Muszalik, M.: Kompendium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, str. 109

Zadanie 41.
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 42.
Pierwszym objawem miażdżycy zarostowej  tętnic  kończyn dolnych
jest  ból  o  charakterze  chromania  przestankowego.  Jego
lokalizacja  zależna  jest  od  miejsca  zwężenia  tętnic.  W  zwężeniu
tętnic podudzia ból będzie umiejscowiony w obrębie:

A.  łydek,
B.  ud,
C.  pośladków,
D.  stóp.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 132

Zadanie 43.
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 44.
Typowy chód starczy cechuje się elementami z WYJĄTKIEM:

A.  skrócenia kroku, spowolnienia chodu,
B.  zwiększenia się współruchów kończyn górnych,
C.  dłuższej fazy obunożnego podporu,
D . przesunięcia  s ię  środka  ciężkości  ku  tyłowi  w  wyniku

pochylenia sylwetki.
Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. PZWL, 2010: 81.

Zadanie 45.
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 46.
Które  z  poniższych  badań  należy  wykonać  w  pierwszej  kolejności
przy podejrzeniu nadciśnienia tętniczego krwi?

A.  echo serca,
B.  pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
C.  gazometrię,
D.  RTG klatki piersiowej.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielegniarstwo
geriatryczne, PZWL Warszawa 2008, str. 128.

Zadanie 47.
Jakiego  rodzaju  lusterko  powiększające,  osobom  z  zaburzeniami
wzroku,  ułatwia  wykonywanie  takich  czynności  jak  golenie,
czesanie, makijaż:

A.  wypukłe,
B.  wklęsłe,
C.  płaskie,
D.  rodzaj lustra nie ma znaczenia.

Literatura:  Biercewicz  M.,  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.:  Pielęgniarstwo  w
geriatrii.  Wybrane  zagadnienia  z  zakresu  pielęgniarstw  specjalistycznych.
Wyd. Borgis, Warszawa 2006, str.30.



Zadanie 48.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 88-89.

Zadanie 49.
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 50.
D o czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy u osób w
wieku podeszłym, zaliczyć należy:

A . sarkopenię,  żylną  chorobę  zakrzepowo-zatorową,
odleżyny,

B . otyłość  pośladkowo-udową,  hipoglikemię,  zmniejszenie
masy mięśniowej,

C . hipoglikemię,  hipotonię  ortostatyczną,  wzrost  i lości
wapnia wydalanego z moczem,

D . zaburzenia  lipidowe,  nadciśnienie  tętnicze,
hiperglikemię, otyłość brzuszną.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska,  K.,  Muszalik,  M.,  Skolmowska,  E.  (red.).
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, PZWL, Warszawa, 2010, str. 100

Zadanie 51.
Zmniejszenie  napięcia  mięśniowego  u  65-letniego  pacjenta
uzyskuje się stosując:

A.  ogrzewanie pacjenta,
B.  oziębianie pacjenta,
C.  gimnastykę układu mięśniowo-stawowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, str. 229-231.



Zadanie 52.
Tzw. "wdowi garb" sprzyja wystąpieniu:

A.  zaburzeń wentylacji płuc oraz zapaleniu 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 53.
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 54.
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 55.
Zjawisko  polipragmazji  w  terapii  osób  w  podeszłym  wieku
dotyczy:

A . wykonywania  równocześnie  dużej  l iczby  ćwiczeń  na
zlecenie  lekarza,  które  wzmacniają  wzajemnie  efekt
terapeutyczny  i  znacznie  zwiększają  ryzyko  wystąpienia
działań pożądanych,

B . przyjmowania równocześnie dużej l iczby leków dostępnych
bez  recepty,  które  nie  wzmacniają  wzajemnie  efektu
terapeutycznego  ale  znacznie  zwiększają  ryzyko
wystąpienia polekowych działań niepożądanych,

C . przyjmowania równocześnie dużej l iczby leków dostępnych
bez  recepty,  które  wzmacniają  wzajemnie  efekt
terapeutyczny  i  znacznie  zwiększają  ryzyko  wystąpienia
polekowych działań niepożądanych,

D . przyjmowania równocześnie dużej l iczby leków dostępnych
bez  recepty,  które  nie  wzmacniają  wzajemnie  efektu
terapeutycznego  ale  znacznie  zmniejszają  ryzyko
wystąpienia polekowych działań niepożądanych.



Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009,43-44.

Zadanie 56.
Patologia  wieku  podeszłego  charakteryzuje  s ię  następującymi
cechami z WYJĄTKIEM:

A.  zmianą dynamiki przebiegu chorób,
B.  zmianą reagowania na środki farmakologiczne,
C.  gorszym rokowaniem co do wyleczenia i dalszego życia,
D.  zmian chorobowych dotyczących jednego narządu.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009,43-44.

Zadanie 57.
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 58.
Stosowanie  łącznie  doustnych  leków  hipoglikemizujących  i  NLPZ
może powodować wystąpienie:

A.  silniejszego działania leków NLPZ - krwawień,
B . silniejszego  działania  leków  hipoglikemizujących  -

hiperglikemii,
C.  przyśpieszenie perystaltyki jelit - biegunek,
D . silniejszego  działania  leków  hipoglikemizujących  -

hipoglikemii.
Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 186.

Zadanie 59.
Do oceny natężenia bólu w RZS wykorzystuje się skalę:

A.  GDS,
B.  Barthel,
C.  VAS,
D.  MNA.

Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K,  Talarska  D.:  Geriatria,  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008, str.
83-84.



Zadanie 60.
W  owrzodzeniu  żylnym  goleni  do  charakterystycznych  objawów
należy:

A.  ból i chromanie przestankowe, parestezje,
B . brak  bolesności,  zmiany  i  przebarwienia  na  skórze,

parestezje, kurcze łydek,
C . kurcze  łydek,  skóra  wokół  owrzodzenia  jest  zimna,  brak

owłosienia,
D . duża  bolesność  nasilająca  się  po  uniesieniu  kończyny,

zasinienie, brak owłosienia.
Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 290-291

Zadanie 61.
Nieprawidłowa tolerancja glukozy , jest to stężenie glukozy:

A . w  osoczu  krwi  żylnej  w  120  minucie  doustnego  testu
tolerancji glukozy pomiędzy 140 a 180 mg/dl,

B . w  osoczu  krwi  żylnej  w  120  minucie  doustnego  testu
tolerancji glukozy pomiędzy 140 a 200 mg/dl,

C . w  osoczu  krwi  żylnej  w  120  minucie  doustnego  testu
tolerancji glukozy pomiędzy 90 a 120 mg/dl,

D . w  osoczu  krwi  tętniczej  w  120  minucie  doustnego  testu
tolerancji glukozy pomiędzy 140 a 200 mg/dl.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 180.

Zadanie 62.
Arefleksja pęcherza moczowego charakteryzuje się:

A . nadmierną  czynnością  skurczową  mięśnia  wypieracza  w
reakcji na wypełnienie pęcherza moczem,

B.  niskokoordynowaną czynnością zwieracza wewnętrznego,
C.  niskokoordynowaną czynnością wypieracza,
D.  pęcherz został pozbawiony czynności odruchowej.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  L.,  Muszlik  M.,  Skolimowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. 77



Zadanie 63.
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 64.
Zmiany,  zależne  od  procesu  starzenia  się,  w  układzie
autonomicznym manifestują się:

A .  upośledzeniem termoregulacji, potliwości,
B.  "sztywnością emocjonalną",
C . skłonnością  do  nagłych  zwyżek  ciśnienia  lub  hipotonii

ortostatycznej lub zasłabnięć,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorkowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 45.

Zadanie 65.
Pacjent  lat  60  uzyskał  35  pkt  w  skali  Barthel.  Jego  stan  można
określić jako:

A.  krytyczny,
B.  bardzo ciężki,
C.  średnio ciężki,
D.  lekki.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str. 85

Zadanie 66.
Najskuteczniejszym  sposobem  zapobiegania  w  przypadku
łojotokowego  zapalenia  skóry  owłosionej  głowy  (łupieżu)  jest
stosowanie:

A.  maści zawierających rumianek lub siarczek selenu,
B.  szamponów zawierających łopian lub siarczek selenu,
C.  szamponów zawierających emolienty lub siarczek selenu,
D.  szamponów zawierających dziegieć lub siarczek selenu.

Literatura:  Biercewicz  M.,  Szewczyk  M.,  Ślusarz  R.:  Pielęgniarstwo  w
geriatrii.  Wybrane  zagadnienia  z  zakresu  pielęgniarstw  specjalistycznych.
Wyd. Borgis, Warszawa 2006, str.67.



Zadanie 67.
Podawanie  samej  insuliny  długodziałającej,  w  leczeniu  cukrzycy,
wiąże się z ryzykiem wystąpienia:

A.  nocnych hipoglikemii,
B.  retinopatii,
C .  nocnych hiperglikemii,
D.  dziennych hipoglikemii.

Literatura:  Wieczorowska-  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2008 str 183.

Zadanie 68.
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 69.
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 70.
Ryzyko wystąpienia zaników mięśniowych i kostnych, przykurczy,
sztywności  stawów  oraz  osteoporozy  w  wyniku  małej  aktywności
ruchowej  i/lub  długotrwale  utrzymywanej  jednej  pozycji  ciała,
t o  problem  interdyscyplinarny  zwłaszcza  pacjenta
niepełnosprawnego:

A.  po amputacji kończyny,
B.  po urazie rdzenia kręgowego,
C.  przewlekle chorego długotrwale unieruchomionego,
D.  odpowiedź B i C jest prawidłowa.

Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 77, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 71.
Najwyższe  ryzyko  wystąpienia  zespołu  majaczeniowego  (delirium,
ang. confusion) dotyczy:

A . seniorów w placówkach ZOL/ZPL, hospicjum lub DPS (dom
pomocy społecznej),

B . seniorów  z  otępieniem,  osób  operowanych  i
przebywających na OIT lub pooperacyjnych,

C.  wszystkich hospitalizowanych seniorów,
D.  seniorów gorączkujących lub odwodnionych.

Literatura:  Wojszel  Z.,  Bień  B.  Wielkie  problemy  geriatryczne  -  rola
zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem. [W] Kędziora-Kornatowska K,
Muszalik  M.  Kompendium  pielęgnowania  pacjentów  w  starszym  wieku.  Wyd.
Czelej  Lublin  2007;  110.  Częstość  rozpoznania  jest  zależna  od  kryterium
rozpoznania  delirium,  ujęte  w  różnych  skalach  diagnostycznych:  Confusion
Assessment  Method  (CAM),  Delirium  Rating  Scale  (DRS),  Delirium-O-Meter
(DOM).

Zadanie 72.
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 73.
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 74.
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 75.
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 76.
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 77.
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 78.
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 79.
Zakres  edukacji  pielęgniarskiej  pacjenta  niepełnosprawnego  i
jego rodziny obejmuje wszystkie poniższe działania z wyjątkiem:

A . wskazanie  na  możliwości  działań  profilaktycznych
zmniejszających  skutki  powikłań  wynikających  z
unieruchomienia,

B . nauczenie  czynności  samoobsługowych  ze  wskazaniem
możliwości  wykorzystania  pomocy  technicznych
ułatwiających  opiekę,  środków  medycznych  czy
pielęgnacyjnych,

C . nauczenie  czynności  zabiegowych  i  instrumentalnych,
typu wykonywanie iniekcji w warunkach domowych,

D . nauka obsługi sprzętu stomijnego, informowanie na temat
stosowania  właściwej  diety,  przekazywanie  informacji  z
zakresu możliwości adaptacji mieszkania i wyposażenia w
sprzęt  rehabilitacyjny  oraz  możliwości  uzyskania
wsparcia społecznego.



Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 81, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013

Zadanie 80.
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 81.
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 82.
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 83.
Najczęściej  spotykanymi  mechanizmami  obronnymi  wśród  osób
niepełnosprawnych są:

A . zaprzeczanie,  regresja,  fiksacja,  przemieszczenie,
konwersja, projekcja i odwrócenie,

B . represja,  identyfikacja,  inkorporacja,  introjekcja,
nadmierna samokontrola, konformizm,

C . szok,  lament,  supresja,  zwlekanie  (odraczanie),
zachowania obsesyjno-kompulsywne, agresja,

D . regresja,  sublimacja,  substytucja,  asceza,  degradacja,
obrona neurotyczna, przystosowanie.

Literatura:  M.  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 53, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 84.
Według WHO opieka nad seniorami powinna być ukierunkowana na
przygotowanie  do  samoopieki  i  samopielęgnacji.  Takie  założenie
ma następujący cel:

A . wydłużenie  czasu  zamieszkiwania  osób  starszych  we
własnym  środowisku  domowym,  z  zachowaniem
niezależności, samoopieki i mobilności,

B . zapobieganiu  zjawisku  osamotnienia  osób  starszych,
izolacji społecznej,

C . obniżaniu  kosztów  bezpośredniej  opieki  nad  starzejącym
się społeczeństwem, zapobieganie instytucjonalizacji,

D . podtrzymywanie  aktywności  i  kreatywności  seniorów,
sprawności  funkcjonalnej,  zapobieganie
rozpowszechnianiu się zjawiska ageismu.

Literatura:  Marzec  A.  Organizacja  opieki  instytucjonalnej  nad  osobami  w
podeszłym  wieku  w  Polsce  i  na  świecie.  [W]:  Kędziora-Kornatowska  K.,
Muszalik  M.  Kompendium  pielęgnowania  pacjentów  w  starszym  wieku.  Wyd.
Czelej, Lublin 2007; 58.



Zadanie 85.
Jednym  z  ważniejszych  problemów  pielęgnacyjnych  pacjentów  po
udarze  mózgu  jest  zapewnienie  choremu  bezpieczeństwa
fizycznego,  czyli  m.in.  ochrona  przed  upadkiem.  Jest  to
szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku występowania:

A . trudności  z  samodzielną  lokomocją  spowodowaną
zaburzeniami  równowagi,  nieprawidłową  postawą  ciała
oraz bolesną sztywnością mięśni,

B . zespołu  Pushera  (Pusher  Syndrome),  tzw.  zespół
odpychania,

C . ograniczonego  zakresu  czynności  samoobsługowych  z
zespołem zaniedbywania,

D . objawów  niepożądanych  spowodowanych  terapią  z
zastosowaniem lewodopy.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 194 - 195, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 86.
P o  wygojeniu  kikuta  kończyny  amputowanej  i  ustąpieniu  jego
wrażliwości  przyjmuje  się  następujący  tok  dalszego
postępowania:

A . zaopatruje  s ię  pacjentów  w  protezę  tymczasową  i  uczy
s ię  pacjentów  stopniowego  obciążania  kikuta,  który
zaczyna przybierać właściwy kształt,

B . stabilizacja obwodów kikuta następuje po 2 miesiącach i
wtedy można dobierać i  uczyć jak posługiwać się protezą
definitywną,

C . p o  stabilizacji  kikuta  t j .  po  ok.  6  miesiącach  używania
protezy  tymczasowej  następuje  zaopatrzenie  w  protezę
definitywną,  nauka  posługiwania  się  protezą  i  nauka
chodzenia,

D.  prawdziwe są stwierdzenia A i C.
Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. PZWL Warszawa, 2013 str.155.



Zadanie 87.
Najważniejszym problemem pielęgnacyjnym dla pacjenta po urazie
rdzenia  kręgowego  w  odcinku  szyjnym,  z  punktu  widzenia
niezależności samoobsługowej jest:

A . ryzyko  zagrożenia  życia  z  powodu  wystąpienia  objawów
autonomicznej dysrefleksji,

B . ryzyko  wystąpienia  przykurczów  z  powodu  spastyczności
lub/i innych następstw długotrwałego unieruchomienia po
urazie kręgosłupa,

C . trudności w adaptacji do niepełnosprawności spowodowane
brakiem akceptacji ograniczeń funkcjonalnych,

D . powikłania  urologiczne  spowodowane  neurogenną
dysfunkcją czynności dolnych dróg moczowych.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 176, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 88.
Świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  pielęgnacji,  opieki  i
rehabilitacji  dla  osób  niewymagających  hospitalizacji
realizowane  są  w  ramach  stacjonarnej  opieki  długoterminowej
przez  zakłady  opiekuńczo-lecznicze  i  zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL/ZPO
NIE jest/NIE są:

A.  zaawansowana choroba nowotworowa,
B.  znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej,
C.  choroba psychiczna, uzależnienie,
D.  trudna sytuacja socjalna.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.,
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Podręcznik dla studiów medycznych,
PZWL, Warszawa 2010, str. 25.

Zadanie 89.
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 90.
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 91.
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 92.
W przypadku zwiększonego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych
migotania  przedsionków  w  terapii  z  użyciem  warfaryny
(antagonisty  witaminy  K)  wskaźnik  INR  winien  być  utrzymany  w
granicach:

A.  1,6-2,5,
B.  ponad 3,5,
C.  do 4,0,
D.  2,0-3,0.

Literatura:  Życzkowska  J.  Niewydolność  serca.  [W]  Wieczorowska  -Tobis  K.,
Talarska  D.  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne.  Wyd.  PZWL,  Warszawa
2008;  115-125.  oraz  spoza  listy  literatury  obowiązkowej  Fornal  M.,
Grodzicki  T.  Migotanie  przedsionków.  [W]:  Grodzicki  T.  i  wsp.  Geriatria  z
elementami  gerontologii  ogólnej.  Podręcznik  dla  lekarzy  i  studentów.  Wyd.
ViaMedica Gdańsk 2006; 169-175.



Zadanie 93.
U  chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia ze strony
układu pokarmowego typu:

A.  jadłowstręt,
B.  zaparcie stolca,
C.  upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D.  zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, PZWL Warszawa 2008, str. 162.

Zadanie 94.
Przebieg  procesu  adaptacji  osoby  do  stanu  niepełnosprawności
zależy głównie od:

A . rodzaju  i  czasu  niepełnosprawności  osoby  oraz  reakcji
rodziny i społecznego otoczenia,

B . rodzaju  i  czasu  niesprawności,  struktury  osobowości,
wyuczonych wzorców reagowania w określonych sytuacjach,

C . struktury  i  dojrzałości  osobowości,  uświadomienia
zakresu  własnych  możliwości,  odczuwania  reakcji
otoczenia,

D . wieku  osoby,  rodzaju  niesprawności,  struktury
osobowości, i postrzegania reakcji rodziny.

Literatura:  Czarnota-Chlewicka  J.  Adaptacja  psychiczna,  fizyczna  i
społeczna  chorego  do  stanu  niepełnosprawności.  [W]:  Strugała  M.,  Talarska
D.  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób  niepełnosprawnych.  Wyd.  PZWL,
Warszawa 2013; 50-52.

Zadanie 95.
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 96.
Jakie  metody  fizjoterapeutyczne  mają  zastosowanie  w  przypadku
nietrzymania moczu?

A.  jedyną skuteczną metodą jest elektroterapia,
B . ćwiczenia  Kegla,  elektroterapia  oraz  trening  pęcherza

moczowego,
C . ćwiczenia  mięśni  dna  miednicy  oraz  trening  pęcherza

moczowego,
D . obecnie  nie  ma  metod  fizjoterapeutycznych  mających

zastosowanie w nietrzymaniu moczu.



Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.  (red.):  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie
osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 97.
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 98.
Istotą kompresoterapii jest:

A . wywieranie  odpowiedniego  ucisku  na  kończyny  dolne  w
celach  profilaktycznych  i  leczniczych  w  niewydolności
żylnej,

B . pobudzanie  receptorów  skóry,  poprawa  ukrwienia,
aktywacja gruczołów potowych i łojowych,

C . stymulacja  punktów  motorycznych  nerwów,  co  rozluźnia
wzmożone napięcie mięśni,

D . wykorzystanie  fal i  energii  w  celu  uśmierzania  bólu,
zmniejszenia  napięcia  mięśni  szkieletowych  i  gładkich,
poprawy  ukrwienia  tkanek  i  szybkości  przewodzenia  we
włóknach nerwowych.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 123, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 99.
Pacjent  lat  75  przejawia  zaburzenia  behawioralne,  także  w
sferze  zachowań  seksualnych.  Ten  typ  zaburzeń  jest  typowy  w
początkowej fazie otępienia:

A.  w otępieniu naczyniopochodnym,
B.  w chorobie Alzheimera,
C.  w otępieniu czołowo-skroniowym,
D.  w otępieniu z ciałami Lewy`ego.

Literatura:  Klich-Rączka  A.  Otępienie.  [W]:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska
D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wyd. PZWL, W-wa 2008; 255-263.



Zadanie 100.
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 101.
Zapobieganie postępowi choroby zwyrodnieniowej stawów u osoby
starszej  koncentruje  s ię  na  rehabilitacji  ruchowej  w  okresie
remisji choroby i obejmuje:

A.  fizykoterapię, kinezyterapię i krioterapię,
B . masaże,  relaksację,  bierną  mobilizację  mięśni,

działania przeciwbólowe i przeciwzapalne,
C . zwiększanie  si ły  mięśni  i  zakresu  ruchu,  trening  układu

krążenia, hydroterapię i termoterapię,
D.  kontrolę bólu i systematyczne ćwiczenia ruchowe ogólne.

Literatura:  Faleńczyk  K.  Pielęgnowanie  pacjentów  z  chorobami
zwyrodnieniowymi  stawów.  [W]:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.
Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej,  Lublin
2007; 223-227.

Zadanie 102.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:

A.  oczyszczania,
B.  ziarninowania,
C.  naskórkowania,
D.  we wszystkich etapach gojenia.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, PZWL Warszawa 2008, str. 288.

Zadanie 103.
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 104.
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 105.
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 106.
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 107.
Dobór  ćwiczeń  w  ramach  reedukacji,  czyli  przywracania
prawidłowej  si ły  mięśni  w  porażeniu  wiotkim,  zależy  od  si ły
danego mięśnia.  Dla celów praktycznych si łę  mięśni  ocenia się  w
rehabilitacji według:

A.  metody PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation),
B.  metody Bobath,
C.  skali Lovetta,
D.  metody Vojty albo ewentualnie McKenziego.

Literatura:  Strugała,  D.  Talarska.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych, str. 100, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 108.
Ocena jakości życia to ocena różnicy jaka istnieje pomiędzy:

A.  stanem zdrowia a opanowaniem objawów,
B.  sytuacją pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . sytuacją  własnego  położenia  życiowego  a  dorobkiem

życiowym,
D.  sytuacją upragnioną a realnie istniejącą.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  (red.):  Kompendium
pielęgnowania  pacjentów  w  starszym  wieku.  Podręcznik  dla  studentów  i
absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wyd. Czelej, Lublin 2007, Str.304

Zadanie 109.
Określenie „ból totalny” odnosi się do:

A.  długotrwałego cierpienia fizycznego chorego,
B . cierpienia  fizycznego  i  psychicznego  chorego  oraz  osób

sprawujących opiekę,
C.  cierpienia psychicznego i socjalnego rodziny w żałobie,
D . cierpienia  fizycznego,  psychicznego,  socjalnego  i

duchowego chorego.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej. PZWL 2005

Zadanie 110.
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 111.
Okres  przedterminalny  w  tzw.  terminalnej  fazie  życia
charakteryzuje się:

A . zaprzestaniem  leczenia  przyczynowego,  ale  względnie
dobrym stanem chorego,

B . często  ograniczonym  kontaktem  werbalnym  w  przypadku
starszych pacjentów,

C.  czasem trwania od kilku dni do kilku lat,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL. Warszawa 2013



Zadanie 112.
Ból  totalny  jest  rozumiany  jako  współistnienie  kilku
dolegliwości, do których NIE zalicza się:

A .  bólu somatycznego,
B.  cierpienia psychicznego,
C.  cierpienia duchowego,
D.  cierpienia rodziny w żałobie.

Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL. Warszawa 2013

Zadanie 113.
Opieka paliatywna to:

A . całościowa  i  wspierająca  opieka  nad  pacjentem  w
starszym  wieku,  sprawowana  przez  interdyscyplinarny
zespół,  której  celem  jest  zapobieganie  i  leczenie
chorób nowotworowych,

B . całościowa  i  wszechstronna  opieka  nad  pacjentem
chorującym  na  nieuleczalne,  niepoddające  się  leczeniu
choroby  i  obejmuje  niesienie  ulgi  w  cierpieniu
fizycznym,  psychicznym,  duchowym  i  socjalnym  oraz
opiekę nad rodziną,

C . wszechstronna opieka,  której  celem jest  poprawa  jakości
życia pacjentów w warunkach szpitalnych,

D . całościowa i wszechstronna opieka nad pacjentem w wieku
starszym,  wymagającym  podstawowych  świadczeń
pielęgnacyjnych.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  (red.):  Kompendium
pielęgnowania  pacjentów  w  starszym  wieku.  Podręcznik  dla  studentów  i
absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wyd. Czelej, Lublin 2007, str. 301

Zadanie 114.
Zadaniem  pielęgniarki  realizującej  opiekę  nad  pacjentem
umierającym jest:

A . stosowanie  sedacji  jako  standardowej  procedury  u
wszystkich  chorych,  mającej  na  celu  zmniejszenie
objawów u chorego,

B . dawanie  nadziei,  poprzez  unikanie  rozmów  na  temat
śmierci pacjenta,

C . łagodzenie  cierpień  chorego  i  przygotowanie  go  do
śmierci,

D . podawanie leków doustnie zgodnie z  zaleceniami lekarza,
w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia pacjenta.

Literatura:  Wieczorowska–Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL. Warszawa 2013, str. 350-351



Zadanie 115.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego występują odleżyny należy:

A.  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B.  dokonać oceny ryzyka wystąpienia odleżyn,
C . ocenić  stan  ogólny  chorego  i  miejsca  narażone  na

powstanie odleżyn,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.:  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej. PZWL 2005

Zadanie 116.
W  postępowaniu  u  pacjenta  chorego  na  nowotwór  z  anoreksją  i
kacheksją należy:

A.  zapewnić choremu stałą podaż płynów drogą dożylną,
B . ustalić  przyczynę  i  usunąć  ewentualne  czynniki

zewnętrzne,
C.  odstawić leki moczopędne,
D.  odstawić progestageny.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  (red.):  Kompendium
pielęgnowania  pacjentów  w  starszym  wieku.  Podręcznik  dla  studentów  i
absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Wyd. Czelej, Lublin 2007, Str.311

Zadanie 117.
N a  drugim  stopniu  trójstopniowej  drabiny  analgetycznej
opracowanej przez WHO znajdują się:

A .  słabe opioidy oraz niektóre silne opioidy,
B . słabe  opioidy  oraz  leki  z  I  stopnia  drabiny

analgetycznej,
C . si lne  opioidy  oraz  leki  z  I  stopnia  drabiny

analgetycznej,
D.  silne opioidy oraz leki pomocnicze.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 118.
Która z  poniżej  wymienionych zasad postępowania w duszności u
nieuleczalnie  chorych,  przebywajacych  w  hospicjum,  NIE  jest
prawdziwa?

A.  analiza zdarzeń, które ujawniają lub nasilają duszność,
B . zapewnienie  kontroli  duszności,  opanowanie  lęku  i

napadów paniki,
C . stosowanie  głównie  niefarmakologicznych  metod

łagodzenia  duszności  np.  ćwiczenia  oddechowe,  nauka
głębokich, efektywnych oddechów,

D.  tlenoterapia z przepływem 1-2 l/min.
Literatura:  De  Walden–Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w



opiece paliatywnej, PZWL, Warszawa 2005, str.91,92

Zadanie 119.
D o powstawania odleżyn u nieuleczalnie chorych przebywających w
hospicjum  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
wewnętrzne czynniki predysponujące :

A .  nacisk i tarcie oraz zaniedbania pielęgnacyjne,
B . niedożywienie,  ograniczona  ruchliwość,  zaburzenia

czucia,
C.  cukrzyca, steroidoterapia, chemioterapia,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Literatura:  De  Walden–Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej, PZWL, Warszawa 2005, str. 146.

Zadanie 120.
D o  działań  pielęgniarki  ogólnej/pielęgniarza  w  terapii  bólu
należy w szczególności:

A .  dostosowywanie dawki leku do poziomu odczuwania bólu,
B . dbanie  o  dokładne,  precyzyjne  podanie  leku

przeciwbólowego,
C.  obserwacja objawów niepożądanych,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko,  K.:  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej. PZWL 2005



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE
TEST NR 27N2420
Zadanie 1.
Postrzeganie  przez  położną  problemów  zdrowotnych  pacjentki,
potrzeb  duchowych  i  kulturowych  uwarunkowań  opiera  się  na
modelu pielęgniarstwa:

A.  Leiniger,
B.  Peplau,
C.  Henderson,
D.  Watson.

Literatura:  S.  Poznańska,  L.  Płaszewska-Żywko.  Wybrane  modele
pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków  2001,  s.
151.

Zadanie 2.
D o  położnej  zwraca  się  pacjentka  z  prośbą  o  ujawnienie
informacji  na  temat  je j  stanu  zdrowia,  który  w  opinii  lekarza
jest  krytyczny.  Podejmujesz  decyzję  o  udzieleniu  odpowiedzi
wymijającej, korzystając z zasady:

A.  prawdomówności,
B.  poufności,
C.  autonomii,
D.  odpowiedzialności.

Literatura:  K.  Marczewski.  Notatki  do  ćwiczeń  z  etyki  medycznej  czyli  jak  i
po  co  odróżniać  eutymię  od  eutanazji?  Wydawnictwo  Akademia  Medyczna  w
Lublinie, Lublin 2003, s. 258, 261.

Zadanie 3.
W  wyniku  sztucznie  wspomaganej  prokreacji  pary  małżonków,
status  dziecka  pozamałżeńskiego  w  oparciu  o  KRO  (Kodeks
Rodzinny i Opiekuńczy) obejmuje sytuację, gdy:

A.  dawcą gamet jest mąż kobiety,
B.  dawca gamet jest nie spokrewniony mężczyzna,
C.  dawcą gamet jest zmarły od 3 miesięcy mąż,
D . mężczyzna,  od  którego  pochodzą  gamety  z  inseminacji

homologicznej.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  25  lutego  1964  r.  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy
(Dz.U.  1964  Nr  9  poz.  59),  Dział  IA.  Rodzice  i  dzieci.  Rozdział  I .
Pochodzenie dziecka. Oddział 2. Ojcostwo. Art. 62, s.21.



Zadanie 4.
Owulacja:

A . zachodzi ona 12h po rozpoczęciu wzrostu stężenia LH, ok
10-12h po piku LH i 24-36h po piku estradiolu,

B . zachodzi ona 34-36h po rozpoczęciu wzrostu stężenia LH,
ok 36h po piku LH i 24-36h po piku estradiolu,

C . zachodzi ona 34-36h po rozpoczęciu wzrostu stężenia LH,
ok 10-12h po piku LH i 24-36h po piku estradiolu,

D . zachodzi ona 12h po rozpoczęciu wzrostu stężenia LH, ok
-24-36h po piku LH i 10-12h po piku estradiolu.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia  Tom  1-2,  PZWL,  Warszawa  2008,
wyd. 2

Zadanie 5.
W  przypadku  kobiet  po  35.  roku  życia  obniża  się  współczynnik
płodności, ponieważ:

A . w  komórkach  jajowych  wzrasta  ryzyko  anomalii
chromosomalnych,

B . zmienia  się  reaktywność  błony  śluzowej  jamy  macicy  na
estradiol,

C.  obniża się stężenie estradiolu w cyklu,
D.  częściej występują zmiany w mięśniu macicy.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.  1.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, wyd. 2., str. 465-466.

Zadanie 6.
Okres przeżycia plemnika wynosi:

A .  12 – 24 godziny,
B.  24 – 36 godzin,
C.  36 – 48 godzin,
D.  48 – 72 godziny.

Literatura:  G.  Stadnicka  (red.),  Opieka  przedkoncepcyjna,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.41.



Zadanie 7.
Z  definicji  zdrowia  reprodukcyjnego  wynika  prawo  kobiet  i
mężczyzn do:

A . rzetelnej  informacji  i  możliwości  korzystania  z
bezpiecznych,  efektywnych,  ekonomicznie  dostosowanych
oraz  akceptowanych  metod  regulacji  płodności  i  wolnego
wyboru danej metody regulacji płodności,

B . rzetelnej  informacji  i  możliwości  korzystania  z
naturalnych  metod  regulacji  płodności  i  wolnego  wyboru
danej metody regulacji płodności,

C . rzetelnej  informacji  i  możliwości  korzystania  z
bezpiecznych,  efektywnych,  ekonomicznie  dostosowanych
oraz  akceptowanych  metod  regulacji  płodności  i  wolnego
wyboru  danej  metody  a  także  korzystania  z  opieki
zdrowotnej,  która  umożliwi  kobietom  bezpieczeństwo  w
czasie  ciąży  i  porodu,  dając  im  szansę  na  posiadanie
zdrowego potomstwa,

D . rzetelnej  informacji  i  możliwości  korzystania  z
naturalnych  metod  regulacji  płodności  i  wolnego  wyboru
danej  metody  regulacji  płodności  a  także  korzystania  z
opieki  zdrowotnej,  która  umożliwi  kobietom
bezpieczeństwo w  czasie  ciąży  i  porodu,  dając  im szansę
na posiadanie zdrowego potomstwa,

Literatura:  1.  Stadnicka  G.  (red.):  Opieka  przedkoncepcyjna.  Wydawnictwo
Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2009,  str.  14.  2.  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,
t. 1. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, wyd. 2., str. 607.

Zadanie 8.
Która faza cyklu może być zmienna u tej samej kobiety w różnych
cyklach.

A.  faza niepłodności przedowulacyjnej względnej,
B.  faza płodności,
C.  faza niepłodności poowulacyjnej bezwzględnej,
D.  wszystkie fazy cyklu są stałe.

Literatura:  G.  Stadnicka  (red.),  Opieka  przedkoncepcyjna,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.53

Zadanie 9.
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 10.
Skuteczność  antykoncepcji  określa  tzw.  Wskaźnik  Pearla  i
oznacza:

A . odsetek  kobiet  prowadzących  nieregularne  życie  płciowe,
które  nie  zaszły  w  ciążę  w  czasie  rocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego,

B . odsetek  kobiet  prowadzących  regularne  życie  płciowe,
które  zaszły  w  ciążę  w  czasie  rocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego,

C . odsetek  kobiet  prowadzących  nieregularne  życie  płciowe,
które  zaszły  w  ciążę  w  czasie  półrocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego,

D . odsetek  kobiet  prowadzących  regularne  życie  płciowe,
które  nie  zaszły  w  ciążę  w  czasie  rocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego.

Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia  Tom  1-2,  PZWL,  Warszawa  2008,
wyd. 2

Zadanie 11.
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 12.
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 13.
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 14.
Pacjentki  ciężarne,  u  których  rozpoznano  cukrzycę  powinny  być
skierowane do placówki:

A .  I poziomu opieki perinatalnej,
B.  II poziomu opieki perinatalnej,
C.  III poziomu opieki perinatalnej,
D.  mogą być pod opieką każdej placówki.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.161.

Zadanie 15.
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 16.
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 17.
Najczęściej występującymi objawami niedokrwistości są:

A.  zawroty głowy,
B.  łatwe męczenie się podczas pracy umysłowej,
C.  upośledzenie pamięci,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Bień  A.,  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 323.



Zadanie 18.
W  przypadku  trisomii  18  i  13  stężenie  B-hCG  w  surowicy  krwi
matki jest:

A .  obniżone,
B.  podwyższone,
C.  zmniejszone,
D.  niskie.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 113.

Zadanie 19.
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 20.
U ciężarnych obarczonych dużym ryzykiem przedporodowego zgonu
płodu, należy rozpocząć czynny nadzór płodu od:

A . 36 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania
wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub  szczególnie
groźnych powikłań od 26-28 tygodnia ciąży,

B . 34 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania
wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub  szczególnie
groźnych powikłań od 20 tygodnia ciąży,

C . 36 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania
wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub  szczególnie
groźnych powikłań od 20 tygodnia ciąży,

D . 32-34  tygodnia  ciąży,  natomiast  w  przypadkach
występowania  wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub
szczególnie groźnych powikłań od 26-28 tygodnia ciąży.

Literatura:  A.  Bień  (red),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Seria  Biblioteka
Położnej, PZWL, 2009.

Zadanie 21.
Który  z  objawów  kiły  u  pacjentki  ciężarnej  zaliczamy  do  kiły
pierwszorzędowej?

A.  wysypka na dłoniach i stopach,
B.  łysienie,
C . sączące  grudkowate  zmiany  na  narządach  płciowych

(lepieże płaskie),
D.  owrzodzenia na sromie i w pochwie.



Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.302.

Zadanie 22.
Objaw  Chadwicka,  widoczny  już  w  pierwszych  6-8  tygodniach
ciąży, to:

A . objaw pochwowy polegający na zasinieniu błony śluzowej
pochwy,

B . objaw  maciczny,  polegający  na  uwypukleniu  tej  części
macicy,  w  której  nastąpiło  zagnieżdżenie  jaja
płodowego,

C . zmiana  w  szyjce  macicy,  polegająca  na  zmianie  je j
konsystencji,

D . zmiana  w  gruczołach  piersiowych,  polegająca  na
zwiększonym unaczynieniu.

Literatura:  A.  Bień  (red),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Seria  Biblioteka
Położnej, PZWL, 2009.

Zadanie 23.
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 24.
W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na insulinę:

A.  zwiększa się o 50-70%,
B.  zwiększa się o około 30-40%,
C.  ulega stabilizacji,
D.  zmniejsza się.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 244.

Zadanie 25.
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 26.
Obfite  krwawienie,  si lne  bóle  podbrzusza,  kanał  szyjki  skrócony
i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

A.  zagrażającego,
B.  rozpoczynającego się,
C.  zatrzymanego,
D.  niekompletnego.

Literatura:  A.  Bień  (red.),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.271 - 273.

Zadanie 27.
Który  z  wymienionych  markerów  NIE  świadczy  o  wystąpieniu
zakażenia wewnątrzmacicznego?

A.  prokalcytonina,
B.  białko C-reaktywne,
C.  cytokiny,
D.  białko SP -1.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 109.

Zadanie 28.
Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

A.  28-32 tygodniu ciąży,
B.  18-20 tygodniu ciąży,
C.  6-8 tygodniu ciąży,
D.  w połogu.

Literatura:  A.  Bień  (red),  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Seria  Biblioteka
Położnej, PZWL, 2009.

Zadanie 29.
W  ciąży  o  przebiegu  prawidłowym  przesiewowe  badanie
ultrasonograficzne powinno być wykonane:

A.  2 razy,
B.  3 razy,
C.  4 razy,
D.  6 razy.

Literatura:  Bień  A.  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 82.



Zadanie 30.
U  kobiet  ciężarnych  ze  zwiększonym  ryzykiem  obumarcia
wewnątrzmacicznego należy prowadzić nadzór przedporodowy oparty
na:

A . liczeniu  przez  pacjentkę  ruchów  płodu,  wykonywaniu
tylko testów NST,

B.  wykonywaniu testów NST, CST, BPP,
C . liczeniu  przez  pacjentkę  ruchów  płodu,  wykonywaniu

testów NST, CST, BPP i zmodyfikowanego BPP (mBPP),
D . liczeniu  przez  pacjentkę  ruchów  płodu,  wykonywaniu

testów CST, BPP ewentualnie zmodyfikowanego BPP (mBPP).
Literatura:  A.  Bień  (red)  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Seria  Biblioteka
Położnej, PZWL, 2009

Zadanie 31.
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 32.
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 (2010)2016.

Zadanie 33.
Podczas  badania  położniczego  rodzącej  wykonano  chwyt  De  Lee,
miał on na celu:

A . wyczucie  od  zewnątrz  główki  znajdującej  s ię  na  dnie
miednicy,

B.  wyczucie główki znajdującej się w próżni,
C.  wyczucie główki ustalonej we wchodzie miednicy,
D.  ocena stopnia niewspółmierności porodowej.

Literatura:  J.W.  Dudenhausen,  W.  Pschyrembel,  Położnictwo  praktyczne  i
operacje położnicze. Wyd. PZWL, Warszawa 2002, s. 155-156.



Zadanie 34.
Najmniejszy obwód główki płodu, to obwód:

A.  podpotyliczno – ciemieniowy,
B.  czołowo – potyliczny,
C.  bródkowo – potyliczny,
D.  tchawiczo – ciemieniowy.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.335

Zadanie 35.
Podczas  porodu  „do  wody"  w  pierwszej  kolejności  nad
powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

A.  potylicą w pozycji pionowej,
B.  potylicą w pozycji poziomej,
C.  twarzyczką w pozycji pionowej,
D.  twarzyczką w pozycji poziomej.

Literatura:  G.  Iwanowicz-Palus,  Alternatywne  metody  opieki  okołoporodowej.
Wyd. PZWL, Warszawa 2012, s. 63.

Zadanie 36.
Odwiedzenie  i  si lne  przygięcie  w  stawach  biodrowych  kończyn
dolnych  rodzącej  w  kierunku  tułowia  do  pozycji  kolano  –  klatka
piersiowa to manewr:

A.  Zavanellego,
B.  McRobertsa,
C.  Woodsa,
D.  Rubina.

Literatura:  M.  Boyle  (red.),  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowym,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 180 -187

Zadanie 37.
Zapis KTG, w którym stwierdzamy 100-110 lub 150-170 uderzeń na
minutę określamy jako:

A.  prawidłowy,
B.  podejrzany,
C.  patologiczny,
D.  reaktywny.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2002, s. 418

Zadanie 38.
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 39.
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 40.
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 41.
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 42.
Czy  akceleracje  mogą  wskazywać  na  wczesny  objaw  zagrożenia
płodu?

A . nie,  ponieważ  akceleracje  zawsze  świadczą  o  pomyślnym
rokowaniu dla płodu,

B . tak,  gdy  są  to  akceleracje  samoistne  –  bez  uchwytnej
przyczyny,

C . tak,  gdy  są  to  akceleracje  indukowane,  np.  poruszanie
płodem,

D . tak,  gdy  są  to  akceleracje  periodyczne  –  związane  ze
skurczami macicy.

Literatura:  A.M.  Bień,  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wyd.  PZWL,  Warszawa



2009, s. 123.

Zadanie 43.
Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

A.  utrzymanie równowagi wodno - elektrolitowej,
B.  kontrolę ciśnienia tętniczego krwi,
C.  monitorowanie i ocena stanu płodu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Boyle  M.  (red.):  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowy.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 s.87.

Zadanie 44.
Wskaż  czynnik  niekorzystny  dla  rokowania  przy  prowadzeniu
porodu drogami natury w położeniu miednicowym płodu:

A.  obszerna miednica,
B.  część przodująca nad wchodem miednicy,
C.  postęp porodu dynamiczny,
D.  wiek matki 20-25 lat.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.368.

Zadanie 45.
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 46.
Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

A . przebijaniu  pęcherza  płodowego,  gdy  część  przodująca
nie wstawiła się do wchodu miednicy,

B . nie  przebijaniu  pęcherza  płodowego,  gdy  część
przodująca nie wstawiła się do wchodu miednicy,

C.  przebijaniu pęcherza płodowego w czasie skurczu,
D.  przyjmowaniu przez pacjentkę pozycji wertykalnych.

Literatura: Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, t I, PZWL 2017



Zadanie 47.
W  procesie  laktacji,  za  prawidłowy  rozwój  pęcherzyków
gruczołowych  i  przewodów  wyprowadzających  odpowiedzialne  są
m.in.:

A .  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  prolaktyna,
D.  laktogen łożyskowy.

Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.:
Karmienie  piersią  w  terorii  i  praktyce.  Podręcznik  dla  doradców  i
konsultantów  laktacyjnych  oraz  położnych,  pielęgniarek  i  lekarzy,
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków 2012.

Zadanie 48.
Wskaż  wśród  wymienionych,  główny  czynnik  ryzyka  zakażenia  w
połogu:

A.  poród drogami natury,
B.  poród siłami natury,
C.  poród miednicowy,
D.  cięcie cesarskie.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 49.
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 50.
Prawidłowe WSK (wskaźniki skutecznego karmienia) poprzez ocenę
stanu ogólnego dziecka obejmują:

A . w  badaniu  przedmiotowym  stwierdza  się:  żywe  odruchy
noworodkowe, temperatura ciała w normie,

B . nie  stwierdza  się  cech  odwodnienia:  napięcie  skóry
prawidłowe,  śluzówki  wilgotne,  różowe;  spojówki
błyszczące, wilgotne; ciemiączko niezapadnięte,

C . w  badaniu  przedmiotowym  stwierdza  się:  żywe  odruchy
noworodkowe, temperatura ciała w normie;  nie  stwierdza
s ię  cech  odwodnienia:  napięcie  skóry  prawidłowe,
śluzówki  wilgotne,  różowe;  spojówki  błyszczące,
wilgotne; ciemiączko niezapadnięte,

D.  żadne z powyższych.
Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.  (red.):
Karmienie  piersią  w  teorii  i  praktyce.  Podręcznik  dla  doradców  i
konsultantów  laktacyjnych  oraz  położnych,  pielęgniarek  i  lekarzy.  Wyd.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2012/2017, str. 96.

Zadanie 51.
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 52.
Szczepienie BCG wykonuje się przez wstrzyknięcie:

A . śródskórne,  w  1/3  zewnętrzną  górną  część  lewego
ramienia, ponad dolnym przyczepem mięśnia naramiennego,

B . podskórne,  w  1/3  zewnętrzną  górną  część  lewego
ramienia, ponad dolnym przyczepem mięśnia naramiennego,

C . śródskórne,  w  1/3  zewnętrzną  dolną  część  lewego
ramienia, ponad dolnym przyczepem mięśnia naramiennego,

D . śródskórne,  w  1/3  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 53.
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 2010.

Zadanie 54.
Objaw  Michaelisa  niejednokrotnie  jest  pierwszym  obserwowanym
symptomem patologii w połogu i dotyczy:

A.  wzrostu ciśnienia tętniczego,
B.  zwiększenia częstości tętna,
C.  zwiększonej utraty krwi,
D.  wzrostu temperatury ciała.

Literatura:  J.W.  Dudenhausen,  Położnictwo  praktyczne  i  operacje  położnicze,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 448.

Zadanie 55.
Wymagane  pomiary  antropometryczne  noworodka  po  urodzeniu
dotyczą pomiarów:

A . obwodów ramienia, przedramienia, uda i łydki mierzonych
na jednej kończynie,

B . obwodów ramienia, przedramienia, uda i łydki mierzonych
na obu kończynach,

C . masy ciała,  długości  ciała,  obwodu głowy,  obwodu klatki
piersiowej,

D.  długości ciała, obwodu głowy, obwodu klatki piersiowej.
Literatura:  1.  Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z  dnia 20 września 2012 r.  w
sprawie standardów postępowania medycznego

Zadanie 56.
Wskaż objaw CHARAKTERYSTYCZNY dla zapalenia żył głębokich w
przebiegu połogu:

A.  zaczerwienienie skóry,
B.  rozszerzone poskręcane pętle żylaków,
C.  bolesne zgrubienie żylaków,
D.  obrzęk kończyny z napiętą, błyszczącą skórą.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.



Zadanie 57.
Rozpoznanie zespołu zaburzeń oddychania noworodka po urodzeniu,
opiera się na typowych kryteriach klinicznych:

A . zaburzenia  pierwszego  oddechu  i  trudności  w
kontynuowaniu  samoistnej  czynności  oddechowej;
znacznego  stopnia  wysiłek  oddechowy;  bradypnoë;
wciąganie  międzyżebrzy,  dołków  nadobojczykowych,
mostka;  stękanie  wydechowe;  sinica  obwodowa,
bradykardia,

B . zaburzenia  pierwszego  oddechu  i  trudności  w
kontynuowaniu  samoistnej  czynności  oddechowej;
znacznego  stopnia  wysiłek  oddechowy;  tachypnoë;
wciąganie  międzyżebrzy,  dołków  nadobojczykowych,
mostka;  stękanie  wydechowe;  sinica  obwodowa,
tachykardia,

C . zaburzenia  pierwszego  oddechu  i  trudności  w
kontynuowaniu  samoistnej  czynności  oddechowej;
znacznego  stopnia  wysiłek  oddechowy;  tachypnoë;
jednostronne  osłabienie  ruchów  klatki  piersiowej  ;
stękanie wydechowe; sinica obwodowa, tachykardia,

D . zaburzenia  pierwszego  oddechu  i  trudności  w
kontynuowaniu  samoistnej  czynności  oddechowej;
znacznego  stopnia  wysiłek  oddechowy;  bradypnoë;
wzmożona praca dodatkowych mięśni oddechowych; stękanie
wydechowe; sinica obwodowa, bradykardia.

Literatura:  1.  Bręborowicz  G.  H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia.
Repetytorium. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, str. 270. 2. Bręborowicz
G.H.  (red.  nauk.):  Położnictwo  i  ginekologia,  t.  1.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2015, str. 570.

Zadanie 58.
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 59.
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 60.
Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

A.  resztki tkanki łożyskowej w jamie macicy,
B.  zaburzenia inwolucji miejsca łożyskowego,
C.  zmiany zapalne endometrium,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Literatura:  Bręborowicz  G.,  Bręborowicz  A.,  Banaszewska  B.  Położnictwo  i
ginekologia Repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Zadanie 61.
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: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, str. 92.



Zadanie 62.
Położna  /  pielęgniarka  komunikując  się  z  rodzicami  dziecka  z
zaburzeniami zdrowia i  udzielając im wsparcia powinna wiedzieć,
ż e  rodzice,  zanim  zaakceptują  swoje  chore  dziecko,  muszą
przejść przez pewne etapy wychodzenia z kryzysu przebiegające w
określonej kolejności:

A . faza  wstrząsu,  faza  zaprzeczenia,  poczucie  winy,
żałoba, smutek, złość, akceptacja i reorganizacja,

B . faza  zaprzeczenia,  faza  wstrząsu,  złość,  żałoba,
poczucie winy, smutek, akceptacja i reorganizacja,

C . faza  wstrząsu,  faza  zaprzeczenia,  żałoba,  poczucie
winy, smutek, złość, akceptacja i reorganizacja,

D . faza  zaprzeczenia,  faza  wstrząsu,  żałoba,  poczucie
winy, smutek, złość, akceptacja i reorganizacja,

Literatura:  Makara-Studzińska  M.,  Iwanowicz-Palus  G.  (red.):  Psychologia  w
położnictwie  i  ginekologii.  Biblioteka  położnej.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, str. 250.

Zadanie 63.
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 64.
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 65.
Wskaż, który z symptomów pokwitania pojawia się jako pierwszy:

A.  rozwój owłosienia pachowego,
B.  rozwój owłosienia łonowego,
C.  rozpulchnienie i pigmentacja sromu,
D.  rozwój gruczołów sutkowych.

Literatura:  Bręborowicz  G.  (red.)  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Zadanie 66.
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:  Bręborowicz  G.  (red.).  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.

Zadanie 67.
Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

A . pierwotny  brak  miesiączki,  brak  wtórnych  cech
płciowych,

B.  brak wtórnych cech płciowych, wysoki wzrost,
C.  wtórny brak miesiączki, zanik owłosienia łonowego,
D . pierwotny  brak  miesiączki,  prawidłowy  rozwój

trzeciorzędowych cech płciowych.
Literatura: Męczekalski B., Katulski K. Hipogonadyzm, hipergonadotropowy. w
Bręborowicz  G.  (red.).  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s. 118.

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.
Najczęściej  występujące  nowotwory  jajnika  u  dzieci  i  dziewcząt
w okresie dojrzewania, to nowotwory:

A.  przerzutowe,
B.  germinalne,
C.  z podścieliska jajnika,
D.  nowotwory płaskonabłonkowe.



Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom I . Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 279.

Zadanie 70.
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 71.
Które z zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, nie leczone, może
doprowadzić do śmierci?

A.  polymenorrhoea,
B.  oligomenorrhoea,
C.  metrorrhagia juvenalis,
D.  dysmenorrhoea.

Literatura:  GH.  Bręborowicz,  Położnictwo  i  Ginekologia.  Repetytorium.  Wyd.
PZWL, Warszawa 2010, s. 365.

Zadanie 72.
Obojnactwo prawdziwe, to:

A . występowanie jąder oraz zewnętrznych i/lub wewnętrznych
narządów płciowych o cechach żeńskich,

B . występowanie  jajników  oraz  zewnętrznych  i/lub
wewnętrznych narządów płciowych o cechach męskich,

C . brak  gonad  a  występowanie  zewnętrznych  i/lub
wewnętrznych  narządów  płciowych  o  cechach  żeńskich  i
męskich,

D . występowanie  zarówno  tkanki  jajnikowej  i  jądrowej  u
tego samego osobnika.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 696.



Zadanie 73.
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 74.
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 2010

Zadanie 75.
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 76.
Podczas  przygotowywania  pacjentki  do  zabiegu  operacyjnego,
należy zawsze traktować pacjentkę:

A . przedmiotowo  oraz  przestrzegać  obowiązujące  schematy
przygotowania do zabiegu,

B . przedmiotowo i z indywidualnym podejściem do problemów
pacjentki,

C . podmiotowo  oraz  przestrzegać  ściśle  obowiązujące
schematy przygotowania do zabiegu,

D . podmiotowo i  z  indywidualnym podejściem do problemów
pacjentki.

Literatura:  C.  Łepecka-Klusek,  Pielęgniarstwo  we  współczesnym  położnictwie
i ginekologii. Wyd. Czelej. Lublin 2010, s. 432.



Zadanie 77.
Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym
rozluźnianiu i napinaniu mięśnia :

A .  kulszowo-jamistego,
B.  zwieracza cewki moczowej,
C.  zwieracza zewnętrznego odbytu,
D.  dźwigacza odbytu.

Literatura:  G.H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia
tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa 2010, s. 658.

Zadanie 78.
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 79.
Bakteryjna waginoza pochwy oznacza stan biocenozy pochwy:

A . w którym spadkowi liczebności pałeczek kwasu mlekowego
towarzyszy bujny rozwój flory bakteryjnej,

B.  będący najczęściej przyczyną upławów i innych objawów,
C.  wywołujące zakażenia ogólnoustrojowe,
D.  poprawna odpowiedź A i B.

Literatura: Z. Słomko (red.), Ginekologia tom II. Wyd. PZWL, Warszawa 2008,
s. 984.

Zadanie 80.
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 2010

Zadanie 81.
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 82.
Typowe  w  przypadku  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  jest
bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

A . bez  uczucia  parcia,  bez  zwiększenia  częstości  mikcji  w
ciągu dnia i nocy,

B . z  towarzyszącym  uczuciem  parcia  naglącego,  bez
zwiększenia częstości mikcji w ciągu dnia i nocy,

C . bez  uczucia  parcia,  ze  zwiększeniem  częstości  mikcji  w
ciągu dnia,

D . bez  uczucia  parcia,  ze  zwiększeniem  częstości  mikcji  w
ciągu nocy.

Literatura:  Kotarski  J.,  Urologia  Ginekologiczna,  w:  Bręborowicz  G.  (red.),
Położnictwo  i  Ginekologia,  Tom  2,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2016, s.80.

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.
Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna
być podana w czasie:

A .  1 godziny przed zabiegiem,
B.  2 godziny przed zbiegiem,
C.  30 minut przed zabiegiem,
D.  w czasie rozpoczęcia zabiegu.

Literatura:  Friebe  Z.  Ginekologia  operacyjna.  w  Bręborowicz  G.  (red.)
Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2016: 284

Zadanie 85.
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:  Bręborowicz  G.  Położnictwo  i  Ginekologia.  Tom  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Zadanie 86.
Skąpe  miesiączki  (utrata  krwi  poniżej  30  ml)  trwające  krócej
niż 1–2 dni określamy mianem:

A.  Amenorrhoea,
B.  Oligomenorrhoea,
C.  Hypomenorrhoea,
D.  Eumenorrhoea.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.682 - 683.

Zadanie 87.
Który  z  poniższych  zabiegów  operacyjnych  ma  charakter
diagnostyczny?

A.  pochwowe wycięcie macicy,
B.  proste wycięcie sromu,
C.  nakłucie zatoki Douglasa,
D.  uwolnienie zrostów w obrębie jamy otrzewnej.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.918.

Zadanie 88.
Hipoestrogenizm  ma  bezpośredni  wpływ  u  kobiet  w  okresie
przekwitania na występowanie:

A.  zaburzeń pożądania,
B.  zaburzeń podniecenia,
C.  pochwicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Z.  Lew-Starowicz,  V.  Skrzypulec,  Podstawy  Seksuologii.  Wyd.
PZWL, Warszawa 2010, s. 141, 183.

Zadanie 89.
W profilaktyce osteoporozy w okresie menopauzy:

A . wystarczy  eliminować  czynniki  ryzyka  i  stosować
estrogeny,

B . należy  stosować  estrogeny,  sole  wapnia,  witaminę  D3,
aktywność  fizyczną  oraz  wykonywać  okresowo  badania
gęstości kości,

C . należy  stosować  estrogeny,  kalcytoninę,  witaminę  D3
oraz wykonywać okresowo badania gęstości kości,

D.  należy stosować sole wapnia, fluorki, witaminę D3.
Literatura:  1.  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia  t.  2.
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2015,  str.  260.  2.  Bręborowicz  G.:
Położnictwo  i  ginekologia.  Repetytorium.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010, str. 424.



Zadanie 90.
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 91.
Położna  w  ramach  opieki  nad  kobietami  w  okresie
okołomenopauzalnym  realizuje  założenia  profilaktyki
nietrzymania  moczu  (NM),  zwracając  uwagę  na  eliminowanie
istotnych  czynników  ryzyka  NM,  wskaż  NIEPRAWIDŁOWE
stwierdzenia:

A . w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym istotne
jest stosowanie hormonalnej terapii zastępczej,

B . zmniejszenie nasilenia nietrzymania moczu można uzyskać
przez zwiększenie aktywności fizycznej,

C . stosowanie  zasad  zdrowego  trybu  życia  -  zaprzestanie
palenia  papierosów,  utrzymanie  prawidłowej  masy  ciała
zmniejsza ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu,

D . wykonywanie regularnie ćwiczeń wzmacniających mięśnie
dna miednicy zmniejsza ryzyko wystąpienia nietrzymania
moczu.

Literatura:  Opala  T.  (red.):  Ginekologia.  Podręcznika  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003,
str. 290-291.

Zadanie 92.
Występowanie  objawów  wypadowych  charakteryzujących  się
silniejszym przebiegiem dotyczy:

A.  menopauzy chirurgicznej,
B . menopauzy  chirurgicznej  oraz  menopauzy  na  skutek

chemioterapii,
C . menopauzy  chirurgicznej  oraz  menopauzy  na  skutek

chemioterapii i radioterapii,
D . menopauzy  chirurgicznej  oraz  menopauzy  na  skutek

radioterapii.
Literatura:  Słomko  Z.  (red.):  Ginekologia,  t.  1.  Wydawnictwo  Lekarskie



PZWL, Warszawa 2010, str. 433.

Zadanie 93.
Które  z  niżej  wymienionych  produktów  NIE  zawierają
fitoestrogenów:

A.  fasola szparagowa, bób, soczewica,
B.  ser żółty, cielęcina, miód,
C.  ryż, żyto, mleko sojowe,
D.  cebula, gruszka, marchew.

Literatura:  Z.  Słomko  (red.),  Ginekologia  tom I.  Wyd.  PZWL,  Warszawa 2008,
s. 447.

Zadanie 94.
Położna,  prowadząc  edukację  w  okresie  klimakterium  w  zakresie
profilaktyki  raka  piersi,  powinna  przekazać  swoim  podopiecznym
następujące informacje (wskaż nieprawidłowe stwierdzenie):

A . samobadanie  piersi  powinna  wykonywać  każda  kobieta,
regularnie co miesiąc,

B . samobadanie  piersi  kobieta  powinna  wykonywać,
bezpośrednio po zakończeniu krwawienia miesięcznego,

C . kobieta po menopauzie powinna wykonywać samobadanie w
pierwszej fazie cyklu, zawsze tego samego dnia,

D . kobieta  po  menopauzie  powinna  wybrać  jeden  dzień  w
miesiącu i przeprowadzać samobadanie zawsze tego samego
dnia.

Literatura:  Opala  T.  (red.):  Ginekologia.  Podręcznika  dla  położnych,
pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003,
str. 21.

Zadanie 95.
Wskaż  przeciwwskazania  do  hormonalnej  terapii  w  okresie
klimakterium:

A.  niezdiagnozowane krwawienia z narządu rodnego,
B.  ostra niewydolność wątroby,
C.  zakrzepica naczyń głębokich,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  G.  H.  Bręborowicz  (red.),  Położnictwo  i  ginekologia,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.721.

Zadanie 96.
W  badaniu  ginekologicznym  stwierdzono  l ity,  nieregularny  i
nieruchomy  guz  w  miednicy  mniejszej.  Są  to  cechy
charakterystyczne dla:

A.  torbieli jajnika,
B.  raka jajnika,
C.  ropnia przydatków,
D.  ciąży pozamacicznej.



Literatura:  Berek  J.S.,  Novak  E.  (red.):  Ginekologia,  t.4  Wyd.  MediPage,
Warszawa 2008 str. 1601.

Zadanie 97.
W  przypadku  wynaczynienia  leku  cytostatycznego  poza  żyłę
należy:

A.  założyć opatrunek z maści witaminowej,
B . ułożyć  kończynę,  do  której  podano  lek  powyżej  l inii

serca przynajmniej na 2 godziny,
C.  przepłukać żyłę 0,9% NaCL, w ilości 50 ml,
D.  poprawna odpowiedź B i C.

Literatura:  A.  Koper  (red.),  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  Podręcznik  dla
studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 245.

Zadanie 98.
Najczęściej  występującym  ostrym  powikłaniem  radykalnej
histerektomii jest/są:

A.  utrata krwi, średnio powyżej 1500 ml,
B.  niedrożność jelita cienkiego,
C.  przetoka moczowodowo- pochwowa,
D.  stany przebiegające z gorączka.

Literatura:  Berek  J.S.,  Novak  E.  (red.):  Ginekologia,  t.4  Wyd.  MediPage,
Warszawa 2008 str. 1549.

Zadanie 99.
Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju
raka endometrium, to:

A.  nierództwo, otyłość, estrogeny egzogenne,
B.  otyłość, przewlekłe zakażenie HPV,
C.  cukrzyca w wywiadzie, duża liczba partnerów,
D.  zaśniad groniasty, dieta, otyłość.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia  2.
PZWL, Warszawa 2006.str. 833

Zadanie 100.
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 2011.



Zadanie 101.
Główne czynniki rozwoju nowotworu gruczołu sutkowego, to:

A . zakażenie  HBV,  duża  liczba  partnerów  seksualnych,
palenie papierów,

B . późne  rodzicielstwo,  zakażenie  HPV,  bezdzietność,
wywiad rodzinny,

C . nosicielstwo  genów  BRCA1/2,  stosowanie  egzogennych
estrogenów, wiek, wywiad rodzinny,

D . duża  liczba  partnerów  seksualnych,  niski  status
socjo-ekonomiczny.

Literatura:  Eric  J.  Bieber  E.J.,  Sanfilippo  J.S.,  Horowitz  I.R.  Ginekologia
kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Tom 2. Wrocław 2009.str. 621

Zadanie 102.
W  terminalnej  fazie  choroby  nowotworowej  na  plan  pierwszy
wysuwają się następujące potrzeby:

A.  biologiczne, potrzeba przynależności,
B.  biologiczne i potrzeba poczucia własnej wartości,
C.  biologiczne i potrzeba samorealizacji,
D.  piękna, prawdy i sprawiedliwości.

Literatura:  De  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2008 str.195.

Zadanie 103.
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 104.
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 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 2011.

Zadanie 106.
Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda
2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

A.  małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
B.  dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
C.  atypowe zmiany w komórkach gruczołowych,
D.  atypowe komórki nabłonka płaskiego.

Literatura:  Spaczyński  M.  ,  Kędzia  W.,  Nowak-  Markwitz  E.,  Rak  szyjki
macicy profilaktyka, diagnostyka i leczenie, PZWL Warszawa 2009, str. 195.

Zadanie 107.
Podczas  radioterapii  pielęgnacja  okolicy  napromieniowanej
polega na:

A . myciu  wodą  destylowaną  oraz  nawilżanie  skóry  kremem
kosmetycznym,

B . unikaniu  mycia  wodą,  nie  stosowaniu  kremów
kosmetycznych,  wód  toaletowych  bądź  jakichkolwiek
własnych maści,

C.  masowaniu, ucisku,
D . wietrzeniu,  wystawianiu  na  słońce,  traktowaniu

naprzemiennie zimnym i ciepłem.
Literatura:  Koper  A.  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa  2015  str.
287.

Zadanie 108.
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 109.
Przygotowując pacjentkę do brachyterapii należy poinformować ją
o :

A.  metodach leczenia przeciwbólowego podczas terapii,
B.  pozycji ciała podczas leczenia,
C.  sposobach spożywania posiłków podczas terapii,
D.  godzinach oddawania moczu i stolca.

Literatura: Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011.

Zadanie 110.
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 111.
Przed  zabiegiem  amputacji  piersi  konieczne  jest  przygotowanie
pacjentki, które polega na nauce:

A.  ćwiczeń kończyny górnej, poprawiających siłę mięśni,
B.  zasad profilaktyki przeciwobrzękowej,
C.  ćwiczeń oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Koper A., Pielęgniarstwo onkologiczne, PZWL, Warszawa 2011.

Zadanie 112.
Wczesne  uruchamianie  po  mastektomii  oznacza  pionizację
pacjentki w:

A.  zerowej dobie,
B.  pierwszej dobie,
C.  drugiej dobie,
D.  trzeciej dobie.

Literatura: Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011.



Zadanie 113.
U  pacjentki  po  mastektomii,  w  życiu  codziennym,  zalecane  jest
stosowanie klina pod kończynę górną strony operowanej:

A .  tylko podczas snu,
B . podczas  snu  oraz  podczas  przebywania  w  pozycji  leżącej

powyżej 4 godzin,
C . podczas  snu  oraz  podczas  dłuższego  przebywania  w

pozycji leżącej lub siedzącej,
D . p o  wypisaniu  ze  szpitala  nie  zaleca  się  stosowania

klina pod kończynę górną operowaną.
Literatura:  de  Walden  Gałuszko  Pielęgniarstwo  w  opiece  paliatywnej  i
hospicyjnej, PZWL Warszawa 2008.

Zadanie 114.
Pierwszymi klinicznymi objawami raka inwazyjnego pochwy są:

A.  niebolesne krwawienia pochwowe i upławy,
B.  krwawienia po stosunku,
C.  częste oddawania moczu, zaparcia,
D.  świąd sromu.

Literatura:  Markowska  J.(red.):  Ginekologia  onkologiczna.  Wydawnictwo
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002. Str. 398

Zadanie 115.
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 116.
O  powstałym  krwawieniu  z  rany  po  amputacji  piersi  może
świadczyć:

A . przesiąkanie opatrunku treścią krwistą oraz duży napływ
wydzieliny do drenu Redona,

B . przesiąkanie  opatrunku  treścią  krwistą  oraz  brak
wydzieliny w drenie Redona,

C . przesiąkanie  opatrunku  treścią  krwistą  lub/i  krwiak  w
okolicy rany,

D.  przesiąkanie opatrunku treścią krwistą.
Literatura: Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2010.



Zadanie 117.
Objawy  kliniczne  zgłaszane  NAJCZĘŚCIEJ  przez  chore  z  rakiem
sromu, to:

A.  świąd, ból, krwawienie, uczucie dyskomfortu,
B . nieprawidłowe  krwawienie  z  macicy,  dyskomfort,  ból  w

dole brzucha,
C . krwawienie  kontaktowe,  bóle  w  podbrzuszu,  obrzęk

kończyn dolnych,
D . wzdęcie,  bóle  brzucha,  zaparcia,  częste  oddawanie

moczu.
Literatura:  Bręborowicz  G.  H.  Położnictwo  i  ginekologia.  Ginekologia  2.
PZWL, Warszawa 2006.str. 813

Zadanie 118.
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 119.
D o  wczesnych  powikłań  operacyjnego  leczenia  raka  sutka
zaliczamy:

A.  ograniczenia ruchomości barku,
B . zaburzenia  czucia  okolicy  blizny  i  przyśrodkowej

powierzchni ramienia, zaniki mięśniowe,
C.  krwiak, martwicę brzegów rany lub płata skórnego,
D.  obrzęk chłonny kończyny górnej po stronie operowanej.

Literatura: Słomko Z., Ginekologia, tom 2, PZWL, Warszawa 2008, str. 1240.

Zadanie 120.
Przed  podaniem  i  po  podaniu  leków  cytostatycznych,  należy
przepłukać żyłę lub port donaczyniowy:

A.  0,9% NaCl w ilości 50 ml,
B.  0,9% NaCl w ilości 10 ml,
C.  10% NaCl w ilości 50 ml,
D.  10% NaCl w ilości 10 ml.

Literatura:  A.  Koper  (red.),  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  Podręcznik  dla
studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 245.



PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
TEST NR 28N2320
Zadanie 1.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność,  spadek
ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 375-376.

Zadanie 2.
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 3.
Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
należą:

A . wiek  mężczyzny  45  lat,  palenie  tytoniu,  nieprawidłowe
nawyki żywieniowe, płeć żeńska,

B . nadciśnienie  tętnicze,  otyłość,  z łe  nawyki  żywieniowe,
płeć męska,

C . palenie  tytoniu,  nieprawidłowe żywienie,  mała aktywność
fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy,

D . wiek  kobiety  55  lat,  cukrzyca,  z łe  żywienie,  palenie
tytoniu.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 147.



Zadanie 4.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A.  zwiększenia objętości płynu pozakomórkowego,
B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia

osmotycznego,
C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i

niewydolności nerek,
D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń

włosowatych.
Literatura:  Kaszuba  D.,  Nowicka  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  kardiologiczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 184.

Zadanie 5.
D o  długoterminowych  celów  leczenia  ostrej  niewydolności  serca
NIE należy:

A.  edukacja oraz rozpoczęcie zmiany stylu życia,
B . optymalizacja  dawek  leków  modyfikujących  przebieg

choroby,
C.  przywrócenie odpowiedniego utlenowania,
D.  poprawa jakości życia.

Literatura:  Wytyczne  dotyczące  rozpoznawania  oraz  leczenia  ostrej  i
przewlekłej niewydolności serca na rok 2012, str. 149, 157.

Zadanie 6.
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 7.
D o  bezwzględnych  przeciwwskazań  leczenia  trombolitycznego  w
zawale serca należy:

A.  przebyty udar krwotoczny mózgu,
B.  aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,
C.  niekontrolowane nadciśnienie,
D.  czynna nisza wrzodowa.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 205.



Zadanie 8.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Literatura:  Kaszuba  D.,  Nowicka  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  kardiologiczne.
PZWL, Warszawa 2011 s. 113.

Zadanie 9.
Zaparcia  w  przewlekłej  niewydolności  prawokomorowej  są
spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 385.

Zadanie 10.
Szacowanie  ryzyka  chorób  sercowo-naczyniowych  (CVD)  na
podstawie  przesiewowej  oceny  czynników  ryzyka,  w  tym  profilu
lipidowego, należy rozważyć:

A . u  wszystkich  dorosłych  osób  zgłaszających  się  do
lekarza POZ,

B . u  mężczyzn  w  wieku  >40  lat  i  kobiet  >50  lat  lub  po
menopauzie,

C . u kobiet i mężczyzn >65 roku życia z dodatnim wywiadem
rodzinnym w kierunku CVD,

D . u  osób  w  grupie  wysokiego  ryzyka  ocenianego  na
podstawie tablic SCORE.

Literatura:  Perk  J,  Backer  GD,  Gohlke  H  et  al.,  Europejskie  wytyczne
dotyczące  zapobiegania  chorobom  serca  i  naczyń  w  praktyce  klinicznej  na
2012 rok. Kardiologia Polska 2012; 70, supl. I: S 1- S 100.

Zadanie 11.
Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega,
na:

A . ułożeniu  w  pozycji  bocznej  ustalonej,  odgięciu  głowy  do
tyłu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

B . ułożeniu  w  pozycji  bezpiecznej,  przygięciu  głowy  do
przodu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

C . ułożeniu  na  plecach,  odgięciu  głowy  do  tyłu,  usunięciu
ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy,

D . ułożeniu  na  plecach,  przygięciu  głowy  do  przodu,
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy.



Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 133.

Zadanie 12.
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 13.
Pielęgniarka  w  stratyfikacji  problemów  pielęgnacyjnych  pacjenta
może  wykorzystać  klasyfikację  CCS  (Canadian  Cardiovascular
Society),  która  służy  do  oceny  stopnia  zaawansowania  choroby
wieńcowej.  Pacjent  w  skali  CCS  I I I  to  chory,  u  którego
występują bóle dławicowe w sytuacji:

A . wolnego  wchodzenia  na  pierwsze  piętro  pojawiają  się
znaczne dolegliwości wieńcowe,

B.  wykonywania jedynie ciężkich wysiłków,
C . zwykłych  czynności  niewielkie  bóle;  bóle  pojawiają  się

podczas np. szybkiego wchodzenia po schodach, na drugie
piętro i wyżej,

D.  niewielkich wysiłków oraz bóle spoczynkowe.
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.  Gajewski  P.,  Szczeklik  A.  Interna  Szczeklika  2017.
Podręcznik chorób wewnętrznych. MP. Kraków 2017, WYD.8.

Zadanie 14.
Obrzęki  w  najniżej  położonych  częściach  ciała,  ból  i  dyskomfort
w  jamie  brzusznej,  nykturia,  nudności  i  zaparcia,  nadmiernie
wypełnione żyły szyjne, to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  prawokomorowej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwiennej serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 385.



Zadanie 15.
Duszność  o  charakterze  orthopnoe,  przeważnie  suchy  kaszel,
trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  przewlekłej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwiennej serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 385.

Zadanie 16.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, wygląd skóry, saturację.

Literatura:  Kaszuba  D.,  Nowicka  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  kardiologiczne.
PZWL, Warszawa 2011, str. 95.

Zadanie 17.
Zmiany  w  EKG  -  różnokształtne,  drobnofaliste  wychylenia
przedsionkowe  (fale  f )  pojawiające  się  z  częstotliwością
350-600/  min,  najwyraźniej  zaznaczone  w  odprowadzeniach
przedsercowych V1- V2, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 85.

Zadanie 18.
Strategia  populacyjna  wdrożona w  chorobie  niedokrwiennej  serca
NIE wpływa na:

A.  zdrowe odżywianie się,
B.  świadomość społeczną,
C.  wiek człowieka,
D.  aktywność fizyczną.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 147.



Zadanie 19.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:

A .  asystolia,
B.  migotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  trzepotanie komór.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 132.

Zadanie 20.
Przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii NIE JEST:

A.  tętniak aorty (średnica powyżej 6 cm),
B.  świeży zawał mięśnia sercowego,
C.  masywne krwioplucie,
D.  prawidłowo przebiegająca ciąża.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 602.

Zadanie 21.
D o  korzyści  ze  stosowania  treningu  mięśni  oddechowych  NIE
należy:

A.  poprawa wytrzymałości i siły mięśni oddechowych,
B . zwiększenie maksymalnego zużycia tlenu oraz wydolności

wysiłkowej,
C.  zwiększenie duszności,
D . zmniejszenie nocnego spadku wysycenia hemoglobiny krwi

tętniczej  tlenem  u  chorych  z  osłabionymi  mięśniami
wdechowymi.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 814.

Zadanie 22.
Wykonując  nebulizację  u  chorych  z  zaostrzeniem  POChP  należy
nastawić przepływ tlenu na:

A.  6-8 l/minutę,
B.  2-3 l/minutę,
C.  0,5-1 l/minutę,
D.  10-15 l/minutę.

Literatura:  Pirożyński  M  (red.):  Praktyczne  aspekty  nebulizacji.  ?-medica
Press, Bielsko-Biała 2013, s.93.



Zadanie 23.
Plwocina  na  badanie  bakteriologiczne,  wykrztuszana  przez
chorego spontanicznie, powinna być pobrana do badania:

A . o  dowolnej  porze  dnia,  do  jałowego  pojemnika,  po
wykonaniu dokładnej toalety jamy ustne,

B . rano,  do  czystego  pojemnika,  po  wykonaniu  dokładnej
toalety jamy ustnej,

C . rano,  do  jałowego  pojemnika,  po  przepłukaniu  jamy
ustnej przegotowaną wodą,

D . rano,  do  jałowego  pojemnika,  po  wykonaniu  dokładnej
toalety jamy ustnej.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 624.

Zadanie 24.
D o  diagnostyki  mikrobiologicznej  gruźlicy  wysyła  się  do
laboratorium  plwocinę,  która  może  być  zbierana  przez  2-3  dni  i
przechowywana:

A.  wyłącznie w lodówce,
B.  w temperaturze pokojowej,
C.  w lodówce lub w temperaturze pokojowej,
D.  wyłącznie w cieplarce.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 626.

Zadanie 25.
Inhalacja z ipratropium powinna być wykonana:

A.  bezpośrednio po podaniu ambroksolu,
B.  razem z ambroksolem,
C . c o  najmniej  z  1  godzinnym  opóźnieniem  po  podaniu

ambroksolu,
D . c o  najmniej  z  15  minutowym  opóźnieniem  po  podaniu

ambroksolu.
Literatura:  Pirożyński  M  (red.):  Praktyczne  aspekty  nebulizacji.  ?-medica
Press, Bielsko-Biała 2013, s. 45.

Zadanie 26.
Przepływ  tlenu,  podczas  stosowania  domowego  leczenia  tlenem
(DLT),  powinien  być  ustalany  indywidualnie,  na  podstawie
wyników badania gazometrycznego i wynosić:

A .  0,5 – 1l/min,
B.  2 l/min,
C.  ~ 2 l/min (0,5 – 3l/min),
D.  ~ 4 l/min (2 – 6l/min).

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 803.



Zadanie 27.
Leki  w  plastikowych  fiolkach,  podawane  w  nebulizacji,  należy  od
momentu otwarcia zużyć w ciągu:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godzin.

Literatura:  Pirożyński  M  (red.):  Praktyczne  aspekty  nebulizacji.  ?-medica
Press, Bielsko-Biała 2013, s. 38, 51.

Zadanie 28.
W  przewlekłej  obturacyjnej  chorobie  płuc  (POChP)  uszkodzenie
płuc jest wynikiem:

A . przewlekłego zapalenia dróg oddechowych, miąższu płuc i
naczyń płucnych,

B.  proteolizy,
C.  stresu oksydacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 644.

Zadanie 29.
Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej NIE jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zatorowość płucna,
C.  tętniak aorty,
D.  zapalenie oskrzeli.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 811.

Zadanie 30.
U  chorego  po  punkcji  opłucnej,  z  powodu  usunięcia  dużej  i lości
płynu (>1500 ml), powikłaniem wczesnym będzie:

A .  ropniak opłucnej,
B.  rozsiew komórek nowotworowych w kanale wkłucia,
C.  zakażenie skóry w miejscu wkłucia,
D.  obrzęk płuca.

Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 622.

Zadanie 31.
Przygotowanie  pacjenta  do  spirometrii  podstawowej  obejmuje
poinformowanie go, aby nie palił tytoniu przed badaniem:

A.  minimum 2 godziny,
B.  minimum 4 godziny,
C.  minimum 8 godzin,
D.  minimum 12 godzin.



Literatura:  Gajewski  P.  (red):  Interna  Szczeklika.  Mały  podręcznik.
Kompendium medycyny praktycznej 2014/2015. Medycyna Praktyczna, Kraków
2014, s. 1363.

Zadanie 32.
Teleangiektazje to objaw chorobowy występujący w przebiegu:

A.  chorób żołądka,
B.  choroby refluksowej przełyku,
C.  marskości wątroby,
D.  kamicy żółciowej.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 1167.

Zadanie 33.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 140

Zadanie 34.
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej
u  pacjenta  z  podejrzeniem  niedrożności  jel it,  wymaga
zastosowania pozycji:

A .  stojącej i leżącej na plecach,
B.  Fowlera i leżącej na brzuchu,
C.  na lewym boku i leżącej na plecach,
D.  Trendelenburga i leżącej na plecach.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 858.

Zadanie 35.
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.  spożywania alkoholu i palenia papierosów.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-  Ziółkiewicz  D.,  Pielęgniarstwo
internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 167.



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.
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 38.
Geofagia to czynnik ryzyka zarażenia:

A.  glistą ludzką,
B.  owsikiem ludzkim,
C.  bruzdogłowcem szerokim,
D.  włośniem krętym.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 1061.

Zadanie 39.
D o  określenia  rokowania  u  chorych  z  krwawieniem  z  górnego
odcinka przewodu pokarmowego wykorzystuje się skalę:

A.  Hachinskiego,
B.  Parksa,
C.  Antmana,
D.  Rockalla.

Literatura:  Augustynowicz-Kopeć  A.,  Bała  M.,  Banasiuk  W.  i  in.  Interna
Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016, str. 1206-1207.

Zadanie 40.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 857.



Zadanie 41.
Istotnym  postępowaniem  profilaktycznym  w  chorobie
Leśniowskiego-Crohna  jest  utrzymanie  jak  najdłuższych  okresów
remisji  choroby,  dlatego po  opanowaniu aktywnej  fazy  choroby w
edukacji  chorego  pielęgniarka  powinna  zwrócić  szczególną  uwagę
na:

A.  bezwzględny zakaz palenia tytoniu,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  stosowanie diety ubogobiałkowej,
D.  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.  Pielęgniarstwo  internistyczne,  PZWL
Warszawa 2011, str. 254

Zadanie 42.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać drogą dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 848.

Zadanie 43.
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 44.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1405.



Zadanie 45.
W  chorobie  nadciśnieniowej  jednym  z  pierwszych  objawów
świadczących o uszkodzeniu nerek jest występowanie:

A.  mikroalbuminurii,
B.  białkomoczu,
C.  erytrocyturii,
D.  izostenurii.

Literatura:  B.  Białobrzeska,  A.  Dębska-Ślizień,  Pielęgniarstwo
nefrologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013, s.24.

Zadanie 46.
Do metod leczenia nerkozastępczego zaliczamy:

A . hemodializę,  hemodiafiltrację,  ciągłą  cykliczną  dializę
otrzewnową,

B . hemofiltrację,  hemodializę  przerywaną,  hemodializę
otrzewnową,

C . hemodializę  wysokoprzepływową,  automatyczną  dializę
otrzewnową, hemodializę ze zmiennym stężeniem potasu w
płynie dializacyjnym,

D . hemodiafiltrację  otrzewnową,  hemofiltrację,  dializę
otrzewnową.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób  wewnętrznych  2014.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków  2014,  str.  1545  i
1547

Zadanie 47.
Do najczęstszych przyczyn hiperkalcemii należy:

A.  nadczynność przytarczyc, nowotwory złośliwe,
B.  niedoczynność przytarczyc, nowotwory złośliwe,
C.  niedobór witaminy D, przewlekła choroba nerek,
D.  hipomagnezemia, hiperfosfatemia.

Literatura:  Rutkowski  B.:  Nefrologia  i  leczenie  nerkozastępcze.  Praktyczny
przewodnik. Wyd. I. VIA MEDICA Gdańsk 2013, str.46. Szczeklik A., Gajewski
P.: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 2510.

Zadanie 48.
Przyczyną nadciśnienia tętniczego wtórnego może być:

A.  niedoczynność kory nadnerczy,
B.  niedoczynność tarczycy,
C.  zwężenie tętnicy nerkowej,
D.  niedoczynność przytarczyc.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 283.



Zadanie 49.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1476.

Zadanie 50.
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 51.
Ostre  kłębuszkowe  zapalenie  nerek  rozwija  s ię  w  wyniku
wcześniejszego  paciorkowcowego  zapalenia  gardła  (1-2  tygodnie
wcześniej)  i  manifestuje  s ię  następującymi  objawami:  obrzęki,
nadciśnienie  tętnicze  i  zmiany  w  moczu  o  charakterze
krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady:

A.  Addisa,
B.  Virchofa,
C.  Becka,
D.  Charcotta.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1450.

Zadanie 52.
Do "klasycznej" triady objawów w nowotworze nerki, należy:

A . krwiomocz,  ból  w  okolicy  lędźwiowej,  wyczuwalny  guz
przez powłoki,

B.  krwinkomocz, białkomocz, obrzęki,
C . nadciśnienie  tętnicze,  ból  w  okolicy  lędźwiowej,

wyczuwalny guz,
D.  hiperkalcemia, nadkrwistość, nadciśnienie tętnicze.

Literatura: Myśliwiec M. Choroby nerek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
str  383.  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2014, s. 1619.



Zadanie 53.
Głównym objawem stwierdzanym w czasie kolki nerkowej, jest:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Rossolimo,
C.  objaw Goldflama,
D.  objaw Chełmońskiego.

Literatura:  Rutkowski  B.:  Nefrologia  i  leczenie  nerkozastępcze.  Praktyczny
przewodnik. Wyd. I. VIA MEDICA Gdańsk 2013, str.227. Szczeklik A., Gajewski
P.: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1593.

Zadanie 54.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Literatura:  Rutkowski  B.  Leczenie  nerkozastępcze.  Wyd.  Czelej,  Lublin  2007,
str.  21.  Przeciwskazaniem  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  bezwzględnym
jest  niewydolność  otrzewnej  jako  błony  dializacyjnej  w  następstwie
rozległego  zwłóknienia  otrzewnej,  zrostów  wewnątrzotrzewnowych,  nowotworu
otrzewnej,  ciężkiego  niedokrwienia  jelit.  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:
Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1646.

Zadanie 55.
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

A . bezpośrednio  przed  posiłkiem,  podczas  posiłku,  a  nawet
po posiłku,

B.  bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,
D.  30 minut przed posiłkiem.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1375.

Zadanie 56.
Nie  wykonuje  się  zabiegu  z  zakresu  chirurgii  bariatrycznej  u
osoby dorosłej (> 18 r.ż), gdy występuje:

A.  BMI > 40 kg/m2,
B.  zespół bezdechu sennego,
C.  nietrzymanie moczu,
D.  zachowanie impulsywne w odniesieniu do jedzenia.

Literatura:  Tatoń  J.,  Czech  A.,  Bernas  M.:  Otyłość.  Zespół  metaboliczny.
Warszawa PZWL 2007, 366.



Zadanie 57.
Dietetyczka  poleciła  pacjentce  chorej  na  cukrzycę  uwzględnienie
w  diecie warzyw. W jaki sposób powinno być rozdzielane spożycie
warzyw?

A . można  spożywać  tylko  do  obiadu  jako  surówki,  w  ilości
nie przekraczającej 300 mg,

B.  należy spożywać do każdego posiłku,
C.  2 x dziennie, do śniadania i do kolacji,
D . n ie  ma  znaczenia  o  jakiej  porze,  natomiast  ważne  jest

aby spożywać je 1 raz dziennie.
Literatura:  Szewczyk  A.:  "pielęgniarstwo  diabetologiczne",  PZWL,  Warszawa,
2013, str. 26.

Zadanie 58.
Masa  ciała  kobiety  mieszcząca  się  w  granicach  25-29,99  BMI,
oznacza:

A.  prawidłową masę ciała,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Literatura:  Szewczyk  A.:  "Pielęgniarstwo  diabetologiczne";  PZWL,  Warszawa
2013, str.35

Zadanie 59.
Zmiany  skórne  o  podłożu  autoimmunologicznym  tzw.  obrzęk
przedgoleniowy jest objawem patognomonicznym:

A . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności
tarczycy,

B.  choroby Hashimoto,
C.  choroby Graves-Basedova,
D.  choroby de Quervaina.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1207.

Zadanie 60.
W patogenezie moczówki prostej centralnej główną rolę odgrywa:

A.  nadmiar hormonu antydiuretycznego,
B.  niedobór wazopresyny,
C.  nadmiar hormonu luteinizującego,
D.  niedobór oksytocyny.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 641.



Zadanie 61.
Objawy Graefego, Kochera, Moebiusa i Stellwaga to objawy:

A.  oponowe,
B.  uszkodzenia przysadki,
C.  oczne orbitopatii tarczycowej,
D.  nadczynności kory nadnerczy.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1200.

Zadanie 62.
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 63.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  10 kcal białka lub tłuszczu,
B.  100 g białka,
C.  100 g tłuszczu,
D.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.

Literatura:  Szewczyk  A.:  "pielęgniarstwo  diabetologiczne",  PZWL,  Warszawa,
2013, str. 39.

Zadanie 64.
Indeks  glikemiczny  posiłku  zawierającego  węglowodany,  można
zmniejszyć poprzez:

A.  rozdrabnianie warzyw i owoców,
B.  długie gotowanie owoców i warzyw w dużej ilości wody,
C . dodając  do  posiłku  produkty  zawierające  białko  i

tłuszcze,
D . unikanie mieszania posiłków zawierających węglowodany,

białko i tłuszcz.
Literatura:  Szewczyk  A.:  "pielęgniarstwo  diabetologiczne",  PZWL,  Warszawa,
2013, str. 33.



Zadanie 65.
Opracowując  program  edukacyjny  dla  chorych  na  cukrzycę,
pierwszym etapem jest:

A .  plan edukacji,
B.  wstępna ocena potrzeb,
C.  wyznaczenie celów,
D.  ocena skuteczności.

Literatura:  Szewczyk  A.:  "Pielęgniarstwo  diabetologiczne",  PZWL,  Warszawa,
2013, str. 250.

Zadanie 66.
Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem:

A.  somatotropiny,
B.  wazopresyny,
C.  aldosteronu,
D.  folikulotropiny.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1163.

Zadanie 67.
Najważniejszym problemem pielęgnacyjnym w przebiegu przełomu
nadnerczego, spowodowanego ostrym niedoborem kortyzolu jest:

A . monitorowanie pracy serca bez kontrolowania parametrów
życiowych pacjenta,

B . obserwowanie  wyglądu  skóry  bez  patrzenia  na  błony
śluzowe,

C . prowadzenie  bilansu  płynów,  uzupełnienie  płynów  drogą
dożylną i kontrolowanie stężenia elektrolitów,

D . obserwowanie wyglądu pacjenta bez obserwacji charakteru
i natężenia dolegliwości bólowych brzucha.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
Internistyczne. Warszawa PZWL 2009, 255.

Zadanie 68.
Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:

A.  chorobą Graves-Basedowa,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  chorobą Hashimoto,
D.  zapaleniem tarczycy.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1207.



Zadanie 69.
Nadmierne  owłosienie  typu  męskiego,  upośledzenie  rozwoju
sutków,  krępa  budowa  ciała,  niski  wzrost,  pierwotny  brak
miesiączki, bezpłodność-to obraz kliniczny:

A.  oporności na insulinę,
B.  guza jajników,
C.  wrodzonego zespołu nadnerczowo-płciowego,
D.  Zespołu Conna.

Literatura:  Kokot  F.:  Choroby  Wewnętrzne.  Podręcznik  akademicki.  Tom  2.
Warszawa PZWL 2004, 1033.

Zadanie 70.
Chorująca  na  cukrzycę  od  8  lat  50-letnia  pacjentka  ma
podwyższony  poziom  cholesterolu.  W  tym  przypadku  szczególną
uwagę należy zwrócić na:

A.  spożycie węglowodanów prostych,
B.  spożycie tłuszczów zwierzęcych
C.  spożycie białka,
D.  zawartość witamin w diecie.

Literatura:  Szewczyk  A.:  "pielęgniarstwo  diabetologiczne",  PZWL,  Warszawa,
2013, str. 29-30.

Zadanie 71.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące aktywności fizycznej
chorego z cukrzycą typu 2:

A.  uwrażliwia komórki na insulinę,
B.  poprawia bilans energetyczny,
C.  obniża ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego,
D.  zwiększa zagrożenie osteoporozą.

Literatura:  A.  Szewczyk;  Pielęgniarstwo  Diabetologiczne.  PZWL  W-wa  2013r
Str. 62

Zadanie 72.
Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

A.  nadczynności przytarczyc,
B.  niedoczynności przytarczyc,
C.  choroby Cushinga,
D.  zespołu Conna.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 2427.

Zadanie 73.
Morfina i Fentanyl, to:

A .  analgetyki I stopnia,
B.  analgetyki II stopnia,
C.  analgetyki III stopnia,
D.  leki nie będące analgetykami.



Literatura:  Szczeklik  A.  (red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna  Praktyczna,
Kraków 2011, s. 2366, 2367.

Zadanie 74.
Objawy  ze  strony  układu  nerwowego  takie  jak:  parestezje  rąk  i
stóp,  uczucie  przechodzenia  prądu  wzdłuż  kręgosłupa  przy
pochylaniu  głowy  do  przodu,  drętwienie  kończyn,  zaburzenia
chodu są charakterystyczne dla:

A.  skazy krwotocznej małopłytkowej,
B.  niedokrwistości z niedoboru witaminy B12,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.(red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna
Praktyczna.

Zadanie 75.
Konsolidacja remisji w ostrej białaczce szpikowej ma na celu:

A . zredukowanie  masy  komórek  białaczkowych  do  i lości
poddającej się kontroli przez układ immunologiczny,

B.  usunięcie minimalnej choroby resztkowej,
C . zapobieganie  zakażeniom,  leczenie  skazy  krwotocznej,

leczenie  niedokrwistości,  właściwe  odżywianie,  pomoc
psychologiczną,

D.  utrwalenie stanu remisji.
Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.(red):  Choroby  wewnętrzne.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2009, s. 745.

Zadanie 76.
Bladość  skóry  o  odcieniu  alabastrowo  –  przezroczystym  jest
charakterystyczna dla:

A.  niedokrwistości Addisona – Biermera,
B.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
C.  niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego,
D.  niedokrwistości z towarzyszącym spichrzaniem żelaza.

Literatura:  Dmoszyńska  A.,  Robak  T.  (red.):  Podstawy  hematologii.
Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003, s. 169.

Zadanie 77.
Wrodzona skaza krwotoczna spowodowana zmniejszeniem aktywności
czynnika  krzepnięcia  VIII  w  osoczu  dziedziczona  w  sposób
recesywny związany z płcią to:

A.  hemofilia A,
B.  hemofilia B,
C.  choroba von Willebranda,
D.  choroba Rendu–Oslera–Webera.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 608.



Zadanie 78.
Kserostomia to:

A.  suchość w jamie ustnej,
B.  bakteryjna postać zapalenia błony śluzowej jamy ustnej,
C.  wirusowa postać zapalenia błony śluzowej jamy ustnej,
D.  przetoka jelitowa w wyniku nowotworu jelita grubego.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 748.

Zadanie 79.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1691.

Zadanie 80.
Przeciwwskazaniem do biopsji szpiku jest:

A .  pancytopenia,
B.  małopłytkowość o nieznanej etiologii,
C . ciężka  postać  hemofili i  (przeciwwskazanie  względne  –

zabieg  wykonujemy  po  uzupełnieniu  czynnika
krzepnięcia),

D.  leukopenia i niejasna leukocytoza.
Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 105,106.

Zadanie 81.
Niedokrwistość  z  niedoboru  żelaza,  zaliczana  jest  do
niedokrwistości:

A .  makrocytarnej,
B.  mikrocytarnej,
C.  normocytarnej,
D.  megaloblastycznej.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011, s. 236.

Zadanie 82.
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

A .  pancytopenia,
B.  podejrzenie przerzutów nowotworowych do szpiku,
C.  leukocytoza o niejasnej etiologii,
D.  niedokrwistość makrocytowa.

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik



chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 1598.

Zadanie 83.
Stan  chorobowy,  w  którym  dochodzi  do  obniżenia  stężenia
hemoglobiny,  l iczby  krwinek  czerwonych  oraz  hematokrytu
nazywamy:

A.  skazą krwotoczną,
B.  białaczką,
C.  niedokrwistością,
D.  chorobą niedokrwienną.

Literatura: Janicki K.: Hematologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
2001,  s.167.  Stan  chorobowy,  w  którym  dochodzi  do  obniżenia  stężenia
hemoglobiny,  liczby  krwinek  czerwonych  oraz  hematokrytu  nazywamy
niedokrwistością.  Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.,
Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2017, s. 216.

Zadanie 84.
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

A.  1-2 dni,
B.  8-11 dni,
C.  20 dni,
D.  120 dni.

Literatura:  Dmoszyńska  A.,  Robak  T.  (red.):  Podstawy  hematologii.
Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003, s. 129.

Zadanie 85.
Do najczęstszych powikłań poprzetoczeniowych należą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  przeciążenie krążenia,
C.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
D.  ostry odczyn hemolityczny.

Literatura:  Dmoszyńska  A.,  Robak  T.  (red.):  Podstawy  hematologii.
Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003, s. 450.

Zadanie 86.
D o czynników, które decydują o niemiarodajności wyników badań
krwi, zalicza się m. in.:

A .  przedłużony ucisk opaski/stazy,
B . pionizacja  ciała  i  wysiłek  fizyczny  bezpośrednio  przed

pobraniem próbki krwi,
C.  zbyt silna i długotrwała praca dłonią pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Dmoszyńska  A.(red.):  Wielka  Interna.  Hematologia.  Medical
Tribune Polska. Warszawa 2011. s.101 i 102



Zadanie 87.
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 88.
Przyczyną występowania guzków podskórnych może być:

A.  toczeń rumieniowaty układowy,
B.  reumatoidalne zapalenie stawów,
C.  sarkoidoza,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s. 19,20.

Zadanie 89.
Nagły  bardzo  silny  ból  stawu,  często  stawu  śródstopno  -
paliczkowego  pierwszego,  obrzęk,  bolesność  dotykowa,
zaczerwieniona  i  napięta  skóra  w  okolicy  stawu.  Napad  bólowy
przeważnie  zaczyna  się  nad  ranem.  Opis  ten  charakterystyczny
jest dla:

A.  zespołu Sjögrena,
B.  poliglobulii,
C .  dny moczanowej,
D.  reumatoidalnego zapalenia stawów.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-  Ziółkowska  D.  (red):  Pielęgniarstwo
internistyczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s 300.

Zadanie 90.
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 91.
W  naturalnym  przebiegu  zesztywniającego  zapalenia  stawów
kręgosłupa:

A.  początek choroby przypada na 5-6 dekadę życia,
B.  powolne narastanie choroby opóźnia diagnozę,
C.  nigdy nie dochodzi do samoistnej remisji,
D.  przebieg choroby nigdy nie zależy od płci.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s. 253.

Zadanie 92.
Leczenie fizykalne w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

A . działa  przeciwbólowo  ale  zmniejsza  zasięg  ruchów  w
stawach,

B . działa  przeciwzapalnie  ale  wydłuża  czas  trwania
sztywności porannej,

C . zmniejsza  si łę  mięśni  ale  zwiększa  zasięg  ruchów  w
stawach,

D . działa  przeciwbólowo  i  przeciwzapalnie  a  pośrednio
zwiększa siłę mięśni.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s. 515.

Zadanie 93.
Synowektomia polega na:

A . wstrzyknięciu do stawu sterydu mającego na celu poprawę
funkcji zmienionego chorobowo tego stawu,

B . chirurgicznym  usunięciu  zmienionej  błony  maziowej  w
obrębie stawu lub ścięgna,

C . wstrzyknięciu do stawu środka chemicznego, który ma na
celu niszczenie komórek błony maziowej,

D . usunięciu  zmienionej  już  chorobowo  rzepki  i  wstawieniu
endoprotezy.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s.43.

Zadanie 94.
Objaw balotowania rzepki świadczy o:

A.  zmniejszonej ilości płynu stawowego,
B.  zwiększonej ilości płynu stawowego,
C.  pęknięciach rzepki,
D.  fizjologicznej ruchomości rzepki.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9, s. 22.



Zadanie 95.
Profilaktyka wtórna w osteoporozie, polega na:

A . zapobieganiu  pierwszemu  i  kolejnym  złamaniom
osteoporotycznym,

B.  podawaniu Wit.D3 od października do kwietnia,
C.  promowaniu zdrowego stylu życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Puszczewicz  M.  (red.):  Wielka  interna.  Reumatologia.  MEDICAL
TRIBUNE POLSKA. Tom 9.

Zadanie 96.
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,str 123.

Zadanie 97.
Przeciwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego, są:

A . zmiany  zwyrodnieniowe  kręgosłupa,  miejscowy  stan
zapalny  lub  infekcja,  trombocytopenia,  leczenie  lekami
p/zakrzepowymi,

B . wzmożone  ciśnienie  śródczaszkowe,  miejscowy  stan
zapalny  lub  infekcja,  trombocytopenia,  leczenie  lekami
p/zakrzepowymi,

C . wzmożone  ciśnienie  śródczaszkowe,  miejscowy  stan
zapalny  lub  infekcja,  trombocytopenia,  urazy
kręgosłupa,

D . nadciśnienie  tętnicze,  miejscowy  stan  zapalny  lub
infekcja,  trombocytopenia,  leczenie  lekami
p/zakrzepowymi.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.):  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla  studiów medycznych.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,Warszawa
2008, str. 139.

Zadanie 98.
Spośród  powikłań  udaru  niedokrwiennego  istotne  kliniczne  i
terapeutyczne znaczenie mają:

A . wzrost  ciśnienia  śródczaszkowego,  powikłania
krążeniowe, zakażenia, zaburzenia metaboliczne,

B . powikłania  ortopedyczne,  zaburzenia  metaboliczne,
afazja, depresja,

C.  zakażenia, otyłość, powikłania krążeniowe, dysfagia,
D . dyslipidemie,  ukrwotocznienie  ogniska  niedokrwiennego,

powikłania ortopedyczne.



Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 222

Zadanie 99.
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 100.
D o  szpitala  przybył  pacjent  z  udarem  niedokrwiennym  mózgu  z
zaburzeniami mowy o charakterze potoku słów, brakiem rozumienia
przekazu  słownego.  Pielęgniarka  powinna  podjąć  działania
charakteryzujące się:

A . hamowaniem potoku słów, wypowiadaniem prostych poleceń
popartych głosem,

B.  uczeniem chorego budowania zdań,
C . zachęcaniem  chorego  do  nawiązania  kontaktu  z

otoczeniem,
D.  nauczenia chorego prawidłowo oddychać.

Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.(red.):  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław
2012, s.36

Zadanie 101.
O stanie padaczkowym mówimy, gdy:

A . p o jednym napadzie chory nie odzyskuje świadomości i po
kilku, kilkunastu minutach następuje kolejny napad,

B.  występowanie napadów częściowych połączone z wymiotami,
C . p o  jednym  napadzie  chory  odzyskuje  świadomość  i  po

kilku, kilkunastu minutach następuje kolejny napad,
D . p o  jednym  napadzie  po  kilku,  kilkunastu  minutach

następuje kolejny napad.
Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.  PZWL,
Warszawa 2008 str 321.



Zadanie 102.
D o  oddziału  przyjęto  pacjenta  z  objawami  znacznie  nasilonego
bólu  głowy,  nudnościami  i  wymiotami,  pogłębiającymi  się
zaburzeniami  przytomności,  niedowładem  połowiczym.  Powyższe
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 103.
Wskaż  jakie  pozycje  ciała  nie  utrudniają  odpływu  krwi  żylnej  z
mózgu oraz nie powodują wzrostu ciśnienia śródczaszkowego:

A.  rotacja, zgięcie,
B.  przeprost głowy,
C.  pozycja Trendelenburga,
D.  ułożenie z głowa uniesioną pod kątem 20-30 stopni.

Literatura:  Jabłońska  R.,  Ślusarz  R.:  Wybrane  problemy  pielęgnacyjne
pacjentów w schorzeniach układu nerwowego. Wyd Continuo, Wrocław 2012, 31.

Zadanie 104.
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 105.
D o  najistotniejszych  powikłań  krążeniowych  udaru
niedokrwiennego mózgu zalicza się:

A . zmiany  niedokrwienne  mięśnia  sercowego,  zapalenie
osierdzia, zakrzepowe zapalenie żył,

B . zaburzenia  rytmu  i  przewodnictwa  serca,  wahania  tętna,
obrzęk płuc,

C . niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu i przewodnictwa
serca, wahania ciśnienia tętniczego,

D . ukrwotocznienie  ogniska  zawałowego,  wahania  ciśnienia
tętniczego, zmiany niedokrwienie wątroby.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 222



Zadanie 106.
Przed  planowanym  badaniem  tomografii  komputerowej  (TK),  z
podaniem kontrastu, pacjent powinien:

A.  spożyć wysokokaloryczny posiłek,
B.  co najmniej 5-6 godzin pozostać bez posiłku,
C.  co najmniej 10-12 godzin pozostać bez posiłku,
D . przed  badaniem  nie  ma  ograniczeń  czasowych  w

przyjmowaniu posiłków,
Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.):  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla  studiów medycznych.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,Warszawa
2008, str. 135.

Zadanie 107.
Najczęściej  występującym  powikłaniem  po  nakłuciu  lędźwiowym
jest:

A .  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Literatura:  Szczeklik  A.,  Gajewski  P.:  Interna  Szczeklika  –  Podręcznik
chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, str. 2330.

Zadanie 108.
Migrenę kwalifikuje się jako:

A.  samoistne bóle głowy,
B.  objawowe bóle głowy,
C.  ostre bóle głowy,
D.  napięciowe bóle głowy.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  Neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 2008 str 367

Zadanie 109.
O  otępieniu  z  ciałkami  Lewy’ego  charakterystyczne  są  objawy  z
wyjątkiem:

A . nieproporcjonalnie  znacznych  zaburzeń  dotyczących
funkcji wykonwczych,

B.  zaburzeń dotyczących rozwiązywania problemów, uwagi,
C.  gnozji wzrokowo- przestrzennej,
D.  zaburzeń pamięci, rozumienia mowy, praksji.

Literatura:  Kozubski  W.,  Liberski  P.:  Neurologia.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2013:277-278.



Zadanie 110.
Udzielając  pierwszej  pomocy  pacjentowi  w  trakcie  napadu
padaczkowego, należy pamiętać o:

A.  obudzeniu chorego po napadzie,
B.  ochronie głowy chorego przed urazami,
C.  włożeniu choremu wałeczka pomiędzy zęby,
D.  stanowczym przytrzymaniu rąk i nóg chorego.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.  (red.)Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008, s. 322

Zadanie 111.
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 112.
Skala Timed Up and Go (TUG), mierzy ten sam wymiar co:

A.  A. GDS,
B.  B. Tinetti,
C.  C. Norton,
D.  D. Barthel Index.

Literatura:  Wieczorowska  Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Wyd. Lek.PZWL Warszawa 2008, str. 83 – 84.

Zadanie 113.
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 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.
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 117.
Objawy hiperkalcemii, to:

A .  oddawanie dużej ilości moczu, wzmożone pragnienie,
B.  odwodnienie, niewydolność nerek,
C.  nudności, wymioty, zaparcie stolca, osłabienie mięśni,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.141, PZWL, 2005, 2008.



Zadanie 118.
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.

Zadanie 119.
Efektywność  opieki  określana  bywa  najczęściej  przez  ocenę
jakości  życia  chorych  oraz  satysfakcję  z  opieki.  Którego
narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych?

A.  Rotterdamska Lista Objawów,
B.  skala ESAS,
C.  skala Barthla,
D.  żadna z powyższych.

Literatura:  K.  de.  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, s.32, PZWL, 2005, 2008.

Zadanie 120.
D o  badania  jakości  życia  pacjenta  w  warunkach  stacjonarnych
zaleca się skalę:

A.  VAS,
B.  Barthel,
C.  ESAS,
D.  Zubroda.

Literatura:  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red),  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, s. 32.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 29N1820
Zadanie 1.
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 2.
W  zależności  od  drogi  nabycia  przez  noworodka  zakażenia  dzieli
s ię  na  wewnątrzmaciczne,  okołoporodowe  i  nabyte.  Zakażenie
nabyte, to:

A . wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu płodu nastąpiło
w  czasie  ciąży,  objawy  choroby  ujawniają  się  w  3.-7.
dniu po urodzeniu,

B.  zakażenie, do którego dochodzi podczas porodu,
C . wtargnięcie  drobnoustrojów  do  organizmu  noworodka  po

urodzeniu;  dziecko  pierwotnie  jest  zdrowe,  objawy
pojawiają się po 48-72 godzinach,

D . wtargnięcie  drobnoustrojów  do  organizmu  noworodka  po
urodzeniu;  objawy  pojawiają  się  bezpośrednio  po
urodzeniu,

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.  (red.):  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wyd.
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 39



Zadanie 3.
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 4.
Obrzezanie  noworodków  płci  męskiej  jest  usankcjonowane  przez
prawo religijne i charakterystyczne:

A.  tylko dla judaizmu,
B.  tylko dla islamu,
C.  dla judaizmu i islamu,
D.  dla judaizmu i prawosławia.

Literatura:  Edwards  M,  Aspekty  kulturowe  i  religijne  opieki  nad
noworodkiem,  W:  Lumsden  H,  Holmes  D  (red.),  Noworodek  i  jego  rodzina.
Praktyka położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 212.

Zadanie 5.
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 6.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.

Literatura: Borkowski W.M.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Medycyna
Praktyczna,  Kraków  2007:204;  Szczapa  J.  red.  Podstawy  neonatologii,  PZWL,
Warszawa, 2008

Zadanie 7.
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 8.
W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch
Peipera polega na:

A.  wystąpieniu oczopląsu,
B.  wystąpieniu zeza,
C.  ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D.  zaciśnięciu powiek.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
PZWL, Warszawa 2007, s. 15-16.

Zadanie 9.
Powiększanie  s ię  szwów  czaszkowych  i  ciemiączka  u  noworodka
sugeruje:

A.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  obrzęk mózgu,
C.  krwiak podtwardówkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
PZWL, Warszawa 2007, s. 12-13.

Zadanie 10.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.



Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 11.
Zdolność  skupienia  wzroku  na  przedmiocie,  odwracanie  głowy
przez noworodka w kierunku światła, pojawia się:

A .  w 4-5 tygodniu życia,
B.  w 3-4 tygodniu życia,
C.  w 2-3 tygodniu życia,
D.  w 1-2 tygodniu życia.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
PZWL, Warszawa 2007, s. 16.

Zadanie 12.
Odruch ssania pobudza smak:

A.  kwaśny,
B.  gorzki,
C.  słony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
PZWL, Warszawa 2007, s. 16.

Zadanie 13.
Gdy  noworodek  znajduje  s ię  w  zimnym  otoczeniu,  to  traci  ciepło
poprzez:

A.  przewodzenie,
B.  konwekcję,
C.  parowanie,
D.  promieniowanie.

Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
10-50.

Zadanie 14.
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 15.
Ankyloglossia jest to stan występujący u noworodka, oznacza:

A.  brak wędzidełka językowego,
B.  znamiona barwnikowe,
C.  krótkie wędzidełko językowe,
D.  wrodzone zęby.

Literatura:  Lumsden H.,  Holmes D. (red.):  Noworodek i  jego rodzina Praktyka
położnicza. PZWL, Warszawa 2012 str.47.

Zadanie 16.
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 17.
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 48-72 godzin życia,
D.  po 72 godzinach życia.

Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2010,  s.
489-496.

Zadanie 18.
Podczas  opukiwania  klatki  piersiowej  odgłos  opukowy  dwufazowy
nad płucami świadczy o:

A.  fizjologii,
B .  stanie zapalnym,
C.  tkance nowotworowej,
D.  odmie.

Literatura: Kawalec W.: Pediatria. PZWL, Warszawa 2013, s. 3-18.



Zadanie 19.
Test Galezzi jest to badanie wykonywane w kierunku wykrycia:

A . defektu  oksydacji  średniołańcuchowych  kwasów
tłuszczowych,

B.  nietolerancji laktozy,
C.  niestabilności stawów biodrowych,
D.  chorób genetycznych.

Literatura:  Lumsden H.,  Holmes D. (red.):  Noworodek i  jego rodzina Praktyka
położnicza. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. str.56.

Zadanie 20.
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 21.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.
Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 22.
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 23.
Wobec  noworodka  z  porodu  wikłanego  dystocją  barkową  z
porażeniem  splotu  ramiennego  należny  zastosować  ułożenie
kończyny:

A . ułożenie  i  unieruchomienie  kończyny  wyprostowanej
wzdłuż tułowia,

B.  swobodne ułożenie kończyny zgiętej w stawie łokciowym,
C . podparcie  i  unieruchomienie  ramienia  zgiętego  w  stawie

łokciowym do górnej części tułowia,
D.  unieruchomienie wyprostowanej kończyny.

Literatura:  Lumsden H.,  Holmes D. (red.):  Noworodek i  jego rodzina Praktyka
położnicza. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. str.199.

Zadanie 24.
U  dużego  odsetka  noworodków,  w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia,  pojawia  się  zmiana  skórna  pod  postacią  zwartych  1-3  mm
biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. Jest/są to:

A.  odczyn ciążowy,
B.  potówki głębokie,
C.  rumień toksyczny,
D.  plamy mongolskie.

Literatura: Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, s. 63.

Zadanie 25.
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 26.
Czynniki  predysponujące  do  refluksu  żołądkowo-jelitowego  w
okresie noworodkowym, to:

A.  brzuszny tor oddychania,
B.  obniżone ciśnienie śródbrzuszne,
C.  duża objętość żołądka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 27.
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 28.
"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

A.  programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
B.  programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
C.  programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
D.  "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009

Zadanie 29.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 30.
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 31.
Położna/pielęgniarka edukująca matkę przed wypisem noworodka do
domu  powinna  udzielić  je j  informacji,  że  badanie  USG  stawów
biodrowych należy wykonać:

A.  nie później niż w 6. tygodniu życia,
B.  nie później niż w 4. tygodniu życia,
C.  nie później niż w 12. tygodniu życia,
D.  między 8. a 10. tygodniem życia.

Literatura: Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, s. 101.

Zadanie 32.
Cechą  charakterystyczną  drugiego  stopnia  pieluszkowego
zapalenia skóry (PZS) jest:

A . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,

B . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy  pośladków,  ponadto  może  obejmować  okolicę
krzyżową i podbrzusze,

C . wytworzenie  ognisk  rumieniowo-naciekowych,  grudek,
pęcherzyków, głębokich nadżerek a nawet owrzodzeń,

D . pojawienie  s ię  grudki,  krostki,  bądź  powierzchownej
nadżerki,  które  mogą  tworzyć  sączące  zmiany  z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009

Zadanie 33.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 34.
Profilaktyka  noworodkowego  zapalenia  spojówek  NIE  musi  być
wykonywana u:

A.  wcześniaków,
B.  noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie,
C.  noworodków z wadą urodzeniową,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura: Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. PZWL, Warszawa 2009, s.37.



Zadanie 35.
Późna  żółtaczka  związana  z  karmieniem  naturalnym  (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

A.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 tygodni,
B.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 miesięcy,
C.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 miesięcy,
D.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 tygodni.

Literatura: Szczapa J.: Neonatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2015, s. 247.

Zadanie 36.
Wskazania do pobrania krwi kapilarnej u noworodków, to:

A.  ocena gazometrii,
B .  ocena czasu krzepnięcia,
C.  badanie przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura: Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. MP, Kraków,
2007, s. 335-378.

Zadanie 37.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Literatura:  Borkowski  W.:  Opieka  pielęgniarska  nad  noworodkiem.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2007.

Zadanie 38.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Literatura:  Szczapa J.:  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008.



Zadanie 39.
Dziecko  niedojrzałe  potrzebuje  więcej  czasu  niż  donoszony
noworodek  na  "rozpracowanie"  bodźców,  które  do  niego  płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec
został  rozpoznany,  pozytywnie  zapamiętany  i  utrwalony.  Z  tego
też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy
lekarskich, powinien:

A.  zostać poddany kąpieli relaksującej,
B.  otrzymać lek uspokajający,
C . przez  około  1  godzinę  odpoczywać,  a  następnie  być

poddany  "kangurowaniu",  masażowi,  muzykoterapii
indywidualnej,

D.  prawidłowe są odpowiedzi B i C.
Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.101.

Zadanie 40.
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 41.
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 42.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o  system  działań,  na  który  składają  się:  1 .  Wnikliwa
indywidualna  obserwacja  dziecka,  2 .  Ocena  stanu  dojrzałości,  3 .
Ocena  rozwoju  spontanicznej  aktywności  ruchowej,  4 .  Analiza
zdolności  poznawczych,  5 .  Analiza  umiejętności  ssania  i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

A .  wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B.  wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C.  wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D.  odpowiedzi 1,2,3,4,5.

Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.231, s. 233.

Zadanie 43.
Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany
z  interwencjami  lekarskimi  i  pielęgniarskimi  objawia  się  często
u niedojrzałych dzieci jako:

A.  bradykardia,
B.  tachykardia,
C.  odpowiedzi A i D są prawidłowe,
D.  bezdech.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.B.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 239.

Zadanie 44.
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 45.
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 46.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.122.

Zadanie 47.
Dla noworodka przedwcześnie urodzonego typowym zaburzeniem jest
przejściowa hipotyroksynemia, w której obserwuje się:

A . małe  stężenie  T4  i  wolnej  tyroksyny  (FT4)  oraz
prawidłowe lub nawet zmniejszone stężenie TSH, stężenie
TSH  nie  wzrasta  w  odpowiedzi  na  zmniejszenie  s ię
stężenia tyroksyny,

B . małe  stężenie  T3  i  wolnej  tyroksyny  (FT4)  oraz
prawidłowe lub nawet zmniejszone stężenie TSH, stężenie
TSH  nie  wzrasta  w  odpowiedzi  na  zmniejszenie  s ię
stężenia tyroksyny,

C . małe  stężenie  T4  i  wolnej  tyroksyny  (FT4)  oraz
zwiększone  stężenie  TSH,  stężenie  TSH  wzrasta  w
odpowiedzi na zmniejszenie się stężenia tyroksyny,

D . małe  stężenie  T3  i  wolnej  tyroksyny  (FT4)  oraz
zwiększone  stężenie  TSH,  stężenie  TSH  wzrasta  w
odpowiedzi na zmniejszenie się stężenia tyroksyny.

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. 53.



Zadanie 48.
Zaburzenia  oddychania  występujące  zwłaszcza  u  wcześniaków  są
wynikiem następujących cech fizjologicznych układu oddechowego:

A.  mała nagłośnia,
B.  wąska tchawica,
C . mała  zdolność  pęcherzyków  płucnych  zwiększania

pojemności,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 49.
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 50.
W  celu  pobrania  krwi  włośniczkowej  u  noworodka  donoszonego
położna/pielęgniarka  powinna  używać  jałowego  mikrolancetu  o
długości ostrza:

A.  do 2,5 mm,
B.  do 3,5 mm,
C.  do 4,5 mm,
D.  do 5,5 mm.

Literatura: Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, s. 171.

Zadanie 51.
D o najważniejszych czynników społecznych, zwiększających ryzyko
przedwczesnego  porodu,  małej  masy  urodzeniowej  i
wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu noworodka NIE NALEŻĄ:

A . wiek  poniżej  16  roku  życia  lub  powyżej  35  roku  życia,
niski indeks masy ciała matki,

B . czas  pracy  powyżej  40  godzin  tygodniowo,  brak  wsparcia
rodziny i/lub męża,

C . niski  poziom  wykształcenia,  ograniczony  dostęp  do
oświaty zdrowotnej,

D.  rasa żółta i biała.
Literatura:  Szczapa J.:  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, s. 3.



Zadanie 52.
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 53.
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 54.
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 55.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Literatura:  Szczapa J.:  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008.



Zadanie 56.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 57.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 58.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 59.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

A .  krwotok,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Borkowski  W.:  Opieka  pielęgniarska  nad  noworodkiem.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2007.



Zadanie 60.
Wśród objawów klinicznych sepsy u noworodka, wymienia się:

A . nadpobudliwość,  senność,  niechęć  do  ssania  i  zaleganie
treści pokarmowej, wzdęcie brzucha,

B . zaburzenia  napięcia  mięśniowego,  hipo-  lub
hipernatremię, zaburzenia perfuzji obwodowej,

C . tachykardię  lub  bradykardię,  tachypnoe  lub  bezdechy,
czasem zaburzenia krzepnięcia krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: Szczapa J.: Neonatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2015, s. 299.

Zadanie 61.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.

Literatura:  Borkowski  W.:  Opieka  pielęgniarska  nad  noworodkiem.  Medycyna
Praktyczna,  Kraków  2007;  Szczapa  J.  (red.)  Podstawy  neonatologii,
Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 62.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.

Literatura: Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009

Zadanie 63.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.

Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.31.



Zadanie 64.
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 65.
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 66.
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 67.
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 68.
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 69.
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 70.
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 71.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Literatura:  Borkowski  W.:  Opieka  pielęgniarska  nad  noworodkiem.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2007.

Zadanie 72.
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 73.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 74.
W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

A.  10 - 15 min,
B.  20 - 30 min,
C.  30 - 50 min,
D.  1 - 2 godz.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 75.
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 76.
Skale  używane  do  oceny  NAS  (Neonatal  Abstinence  Syndrome)  u
noworodków, to:

A.  Skala Finnegana, Skala Lipsitza, Skala Ostre’a,
B.  Skala Apgar, Skala Lipsitza, Skala Finnegana,
C.  Skala Ostre’a, Skala Silvermana,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura: A. Pilewska-Kozak, Opieka nad wcześniakiem. Wyd. PZWL, Warszawa
2009, s. 274.

Zadanie 77.
Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  przerost prawej komory,
C.  zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
D.  połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.



Literatura: Szczapa J. ( red. ): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 78.
Zgodnie  ze  schematem  Kramera,  do  klinicznej  oceny  nasilenia
żółtaczki,  zażółcenie  skóry  twarzy  i  twardówek  świadczy  o
poziomie bilirubiny:

A.  poniżej 5 mg/dl,
B.  6 - 8 mg/dl,
C.  9 - 12 mg/dl,
D.  powyżej 15 mg/dl.

Literatura:  Szczapa J.:  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008.

Zadanie 79.
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 80.
Hiperglikemia  w  okresie  noworodkowym  może  przebiegać
bezobjawowo lub wywoływać wiele objawów. Do objawów tych NIE
należy:

A.  gorączka,
B.  brak przyrostu lub spadek masy ciała,
C.  obrzęk kończyn dolnych,
D.  odwodnienie.

Literatura: J. Szczapa, Podstawy neonatologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2008, s.
320.



Zadanie 81.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 82.
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 83.
Ostry  zespół  abstynencyjny  (Neonatal  Abstinence  Syndrome)
pojawia się najczęściej:

A . 1-5  godzin  po  urodzeniu  i  może  trwać  do  3 .  miesiąca
życia dziecka,

B . 5-12  godzin  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 84.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Literatura: Borkowski W. M.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2007 s. 374)

Zadanie 85.
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 86.
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 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.
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 89.
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 90.
Wchłanianie przezskórne leku u noworodka jest największe w:

A.  33 tygodniu życia,
B.  34 tygodniu życia,
C.  35 tygodniu życia,
D.  36 tygodniu życia.

Literatura:  A.  Pilewska-Kozak.  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Warszawa 2009, s. 202.

Zadanie 91.
W  celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość
niektórych objawów neurologicznych:

A . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny dolne
są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych,

B . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny górne
pozostają wyprostowane,

C . przygięcie  kończyn  górnych  rozpoczyna  się  około  36
tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.
Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.76.



Zadanie 92.
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 93.
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 94.
W  ostrej  fazie  zakażenia  bakteryjnego  stanowiącego  zagrożenie
życia  noworodka,  prokalcytonina  wytwarzana  jest  po  ekspozycji
na endotoksynę bakteryjną w ciągu:

A.  1 godziny,
B.  2 godzin,
C.  3 godzin,
D.  4 godzin.

Literatura:  Cantor  R.M.,  Sadowitz  P.D.  (red.):  Stany  naglące  u  noworodka.
Szczapa  J.  (red.  wydania  polskiego),Wyd.  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2011.
str.190.

Zadanie 95.
W rehabilitacji noworodka sadzanie wykorzystuje się do:

A.  wykonywania ruchów w linii pośrodkowej,
B.  utrzymania w stanie czuwania,
C.  aktywowania mięśni zginaczy,
D.  nie jest wykorzystywane.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 96.
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 97.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2008
(s. 66)

Zadanie 98.
Dysplazja  oskrzelowo  -  płucna  (BPD  -  Bronchopulmonary
Dysplasia),  nazywana  przewlekłą  chorobą  płuc  (CLD  -  Chronic
Lung Disease), manifestuje się następującymi objawami:

A . przyspieszeniem  oddechu  (tachypnoe)  i  nieprawidłowym
oddechem (dyspnoe),

B.  rzężeniem drobno - i średniobańkowym,
C . niedotlenieniem,  wzrostem  stężenia  dwutlenku  węgla  we

krwi, zmianami w obrazie RTG,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.148.

Zadanie 99.
U noworodka, intubacji NIE wykonuje się przy występowaniu:

A.  przepukliny pępkowej,
B.  smółki w płynie owodniowym,
C.  wytrzewienia,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Literatura:  Borkowski  W.:  Opieka  pielęgniarska  nad  noworodkiem.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2007.



Zadanie 100.
U  chorych  noworodków  i  wcześniaków  rutynowym  badaniem  na
oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

A .  USG jamy brzusznej,
B.  badanie stolca na krew utajoną,
C.  RTG przeglądowe jamy brzusznej,
D.  biopsja jelita.

Literatura:  Borkowski  W.:  Opieka  pielęgniarska  nad  noworodkiem.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2007.

Zadanie 101.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.107.

Zadanie 102.
Wśród  klinicznych  objawów  zaburzeń  oddychania  pochodzenia
krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:

A .  oddechy - powyżej 60/minutę,
B.  sinicę,
C.  wzmożony wysiłek oddechowy,
D.  przesunięcie śródpiersia.

Literatura:  J.  Szczapa.  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, s. 138.

Zadanie 103.
Noworodek  z  zespołem  Robina,  bezpośrednio  po  urodzeniu  może
mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć:

A . n a  brzuchu  twarzą  do  dołu,  a  jeżeli  zmiana  pozycji  nie
przyniesie poprawy - założyć rurkę nosowo - gardłową,

B . n a  boku,  a  jeżeli  zmiana  pozycji  nie  przyniesie  poprawy
- zaintubować,

C . n a  plecach  z  odgiętą  głową,  a  jeżeli  zmiana  pozycji  nie
przyniesie poprawy - zaintubować,

D . w  pozycji  Trendelenburga,  a  jeżeli  zmiana  pozycji  nie
przyniesie poprawy - założyć rurkę ustno - gardłową.

Literatura:  Helwich  E.  (red.  wyd.  I  polskiego):  Resuscytacja  noworodka.
Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2013, s. 231.



Zadanie 104.
Bezdech jest to:

A . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  10s,  które  prowadzi  do  przyspieszenia  akcji
serca  powyżej  140/min.,  podwyższenia  ciśnienia
tętniczego krwi oraz bladości.

B . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  20s,  które  prowadzi  do  zwolnienia  akcji  serca
poniżej  80/min.,  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi
oraz bladości,

C . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  10s,  które  prowadzi  do  zwolnienia  akcji  serca
poniżej  80/min.,  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi
oraz bladości,

D . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  10s,  które  prowadzi  do  przyspieszenia  akcji
serca  powyżej  140/min.,  obniżenia  ciśnienia  tętniczego
krwi oraz bladości,

Literatura:  Szczapa J.:  Podstawy neonatologii.  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008.

Zadanie 105.
Objawy  ostrej  niewydolności  oddechowej  u  noworodka  ze  strony
układu krążenia to:

A . bradykardia  z  zatrzymaniem  krążenia  włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata,
sinica, bladość, wciąganie mięśni oddechowych,

B . tachykardia  >  100/min,  bradykardia  z  zatrzymaniem
krążenia  włącznie,  zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,
sinica, wciąganie mięśni oddechowych,

C . tachykardia  >  160/min,  bradykardia  z  zatrzymaniem
krążenia  włącznie,  zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,
skóra marmurkowata, sinica, bladość,

D . bradykardia  z  zatrzymaniem  krążenia  włącznie,
zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,  sinica,  wciąganie
mięśni oddechowych, drgawki, pobudzenie.

Literatura: Szczapa J.: Neonatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2015, s. 149



Zadanie 106.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.
Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.32.

Zadanie 107.
Najwyższą  punktację  spośród  objawów  zespołu  odstawienia  u
noworodka należy przyznać, gdy występują:

A.  zaburzenia metaboliczne,
B.  uogólnione drgawki,
C.  zaburzenia układu oddechowego,
D.  osłabione automatyzmy.

Literatura:  H.  Kirpalani,  A.M.  Moore,  M.  Perlman.  Podręcznik  neonatologii.
M.  Kornacka  (redaktor  naukowy  polskiego  wydania).  Wydawnictwo  medipage,
Warszawa 2009, s. 400.

Zadanie 108.
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 109.
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 110.
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 111.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną  wyczuwalny  jest  karmelowy  zapach  moczu.
Najprawdopodobniej związane jest to z:

A .  chorobą syropu klonowego,
B.  fenyloketonurią,
C.  choroba Huntingtona,
D.  kwasicą izowalerianową.

Literatura:  J.  Pietrzyk,  H.  Szajewska,  J.  Mrukowicz.  ABC  zabiegów  w
pediatrii.  Podręcznik  dla  studentów  medycyny,  pielęgniarek  i  lekarzy.
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, s.180.

Zadanie 112.
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 113.
Surfaktant jest to:

A . czynnik  podwyższający  napięcie  powierzchniowe  i
stabilizujący  pęcherzyki  płucne,  pojawia  się  w  płucach
między 14 a 15 tygodniem ciąży,

B . czynnik  podwyższający  napięcie  powierzchniowe  i
rozszerzający  pęcherzyki  płucne,  pojawia  się  w  płucach
około 24 tygodnia ciąży,

C . czynnik  obniżający  napięcie  powierzchniowe  i
stabilizujący  pęcherzyki  płucne,  pojawia  się  w  płucach
około 24 tygodnia ciąży,

D . czynnik  obniżający  napięcie  powierzchniowe,  który
pojawia się z tworzącymi się pęcherzykami płucnymi.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2008:
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Zadanie 114.
Metoda  rehabilitacyjna  dążąca  do  zahamowania  nieprawidłowych
odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

A.  Vojty,
B.  Glena Domana,
C.  NDT - Bobath,
D.  M. Block.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 115.
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.
Literatura:  J.  Szczapa  (redaktor  naukowy  tłumaczenia).  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 19-20.

Zadanie 116.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 117.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.

Literatura: Helwich E.: Wcześniak. PZWL, Warszawa 2002 (s. 88-89)



Zadanie 118.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Literatura:  Pilewska  -  Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009, s.169.

Zadanie 119.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Literatura:  Szczapa  J.  (red.):  Podstawy  neonatologii.  Wydawnictwo  PZWL,
Warszawa 2008

Zadanie 120.
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.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 30N1320
Zadanie 1.
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 2.
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 3.
Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

A.  uaktywnieniu pojawiających się emocji nieprzyjemnych,
B.  zmianie zachowania wskutek choroby,
C.  zmianie sposobu myślenia o swojej sytuacji,
D.  rozpoczęciu nowych aktywności sprzyjających zdrowieniu.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.49, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 4.
Test rysowania zegara, test MMSE oraz skala CAS służą do oceny
sprawności:

A .  funkcji poznawczych,
B.  ostrości wzroku,
C.  wydolności mięśnia sercowego,
D.  pacjenta w zakresie samoobsługi.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.116-117, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 5.
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 6.
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 7.
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 8.
Osierocenie (bereavement) oznacza:

A.  stan utraty bliskiej osoby i wymaga aktywnej terapii,
B . stan  utraty  bliskiej  osoby,  w  którym  mieści  s ię  żałoba

– jako społeczny „status” osoby dotkniętej utratą,
C.  stan, który jest stanem psychopatologicznym,
D . stan,  który  wymaga  stosowania  farmakoterapii  i

psychoterapii.
Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.165, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 9.
Jedną  z  przyczyn  zespołu  przewlekłego  zmęczenia  w  przebiegu
choroby nowotworowej jest:

A .  otyłość,
B . tworzenie  patologicznych  substancji  zaburzających

metabolizm lub funkcje mięśni,
C.  wzrost poziomu Hb,
D.  wzrost BMI w ostatnich 2 miesiącach życia.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s. 34, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011



Zadanie 10.
Błędem w komunikacji z pacjentem onkologicznym NIE jest:

A .  fachowy żargon,
B.  słuchanie i neutralność,
C.  pośpiech,
D.  pytania sugerujące odpowiedzi.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2008, 212

Zadanie 11.
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 12.
O składowej psychicznej w „strukturze” duszności świadczą:

A.  różne formy zachowania towarzyszące duszności,
B.  zmiany czynnościowe i strukturalne układu oddechowego,
C . reakcje  emocjonalne  oraz  elementy  poznawczo

wartościujące,
D.  zmiany czynnościowe i strukturalne układu krążenia.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej,
s.43, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Zadanie 13.
Zespół przewlekłego zmęczenia to:

A . forma  wyczerpania,  która  nie  zanika  po  wypoczynku  i
dobrej jakości śnie,

B . najczęściej  odczuwany  objaw  u  pacjentów  z  chorobą
nowotworową,

C . zespół  związany  ze  wzrostem  libido,  bezsennością  i
wzmożoną sprawnością fizyczną,

D . zespół  objawów  nie  wpływających  na  aktywność  i  jakość
życia chorych onkologicznych.

Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbingrt  (red.  wyd.  polskiego  H.  Sęk)
Psychoonkologia.  Diagnostyka  –  metody  terapeutyczne,  s.  62,  Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2011



Zadanie 14.
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 15.
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 16.
Cecha N0 w klasyfikacji TNM oznacza:

A.  przerzut odległy obecny,
B . wzrost  rozmiaru  i  miejscowa  rozległość  guza

pierwotnego,
C.  brak przerzutu w regionalnych węzłach chłonnych,
D.  rak in situ.

Literatura:  A.  Kułakowski,  A.  Skowrońska-Gardas,  Onkologia  podręcznik  dla
studentów medycyny, Wyd. Lekarskie. PZWL, Warszawa 2009, s. 149

Zadanie 17.
Informacje o epidemiologii nowotworów w Polsce pochodzą z:

A .  Krajowego Rejestru Nowotworów,
B.  Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów,
C.  Głównego Urzędu Statystycznego,
D.  z wszystkich wymienionych.

Literatura:  K.  Kordek,  J.  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),
Podręcznik dla studentów i lekarzy, Medical Press, Gdańsk 2007, s. 15



Zadanie 18.
Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

A.  głowy i szyi,
B.  odbytnicy, esicy,
C.  przerzutów nowotworowych,
D.  narządów rodnych kobiet.

Literatura:  J.  Meder  (red.),  Podstawy  onkologii  klinicznej,  Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 26

Zadanie 19.
Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest:

A .  bolesność jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  problemy z oddawaniem moczu,
D.  świąd i zmiany troficzne moszny.

Literatura:  K.  Kordek,  J.  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),
Podręcznik dla studentów i lekarzy, Medical Press, Gdańsk 2007, s. 213

Zadanie 20.
Podstawowym  badaniem  przesiewowym  w  kierunku  raka  jelita
grubego jest:

A .  kolonoskopia,
B.  per rectum,
C.  sigmoidoskopia,
D.  badanie krwi utajonej w kale.

Literatura:  K.  Kordek,  J.  Jassema,  M.  Krzakowski,  A.  Jeziorski  (red.),
Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy,  Medical  Press,  Gdańsk  2007,  s.  30  A.
Jeziorski  (red.),  Onkologia,  podręcznik  dla  pielęgniarek,  Wyd.  Lekarskie
PZWL, Warszawa, 2005, s. 27

Zadanie 21.
U chorego z nowotworem przełyku występuje:

A.  dysfagia, ślinotok, zwiększona liczba erytrocytów,
B.  ślinotok, zwiększenie masy ciała, chrypka,
C . chrypka,  ból  w  1/3  dolnej  okolicy  zamostkowej

niezwiązany z połykaniem,
D . niedokrwistość,  powiększenie  węzłów  chłonnych

pachwinowych.
Literatura: Walewska E. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL 2006,
str. 390.



Zadanie 22.
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 23.
P o  zabiegu  operacyjnym w  pierwszej  dobie  całkowitego  usunięcia
krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

A.  dysfunkcja psychiczno- społeczna,
B.  dysfunkcja oddechowa,
C.  dysfunkcja pokarmowa,
D.  dysfunkcja krążeniowa.

Literatura:  Pasek  M.,  Dębska  G.  (red):  Interdyscyplinarna  opieka  nad
pacjentem z chorobą nowotworową. WZiNM, Kraków 2011 str.57.

Zadanie 24.
Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

A.  kątnicy,
B.  wstępnicy z poprzecznicą,
C.  zstępnicy,
D.  pęcherzyka żółciowego.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T4, s. 1154, PZWL 2009.

Zadanie 25.
Dren  Penrosa  zakładany  w  trakcie  operacji
duodenopankreatektomii zabezpieczony jest workiem urostomijnym.
Celem obserwacji i kontroli odprowadzanego płynu jest:

A .  kontrola krwawienia,
B.  oznaczanie diastaz w płynie,
C.  wczesnego wykrycia nieszczelności zespoleń,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.4, s.1130, PZWL 2009.



Zadanie 26.
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

Zadanie 27.
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 28.
W  leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje s ię chirurgiczny
drenaż  pod  kontrolą  USG  lub  KT.  Najważniejszymi  możliwymi
powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

A .  krwotok,
B.  sepsa,
C.  przetoka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T1, s 135, PZWL 2009.

Zadanie 29.
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 30.
Prowadzenie psychoedukacji pacjentów realizuje:

A . psycholog  szpitalny  i  nie  należy  do  zadań  ani
kompetencji pielęgniarki,

B . elementy psychoedukacji powinny towarzyszyć czynnościom
pielęgniarskim  związanym  ze  sprawowaniem  opieki  nad
pacjentem,

C . psycholog,  psychoonkolog  wraz  z  całym  zespołem
interdyscyplinarnym,

D.  prawidłowa odpowiedź B i C.
Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbinger:  Psychoonkologia.  Diagnostyka.
Metody terapeutyczne. Elsevier Urban & Partner 2009.

Zadanie 31.
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 32.
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 33.
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 34.
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 35.
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 36.
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 37.
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 38.
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 39.
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 40.
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 41.
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 42.
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 43.
U  pacjenta  po  zabiegu  w  obrębie  głowy  i  szyi  stosujemy
ćwiczenia:

A.  przeciwzakrzepowe,
B.  izometryczne,
C.  kończyn górnych,
D.  krążeniowo - oddechowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.384.

Zadanie 44.
Brachyterapia polega na napromienianiu:

A.  promieniami o małej energii,
B .  promieniami elektromagnetycznymi,
C . z e  źródeł  pozostających  w  bezpośrednim  kontakcie  ze

zmianą nowotworową,
D.  ze źródeł zewnętrznych.

Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.
VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.85.

Zadanie 45.
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 46.
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 47.
Zdarzeniem niepożądanym 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 48.
Preferowanym  miejscem  do  wstrzyknięć  heparyny
drobnocząsteczkowej jest:

A .  dolna część brzucha,
B.  udo,
C.  ramię,
D.  pośladek.

Literatura: E. Walewska: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, s.78, PZWL
2006,  Literatura:  A.Jeziorski,  A.W.Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T1, s 210, PZWL 2009

Zadanie 49.
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 50.
Ileostomia  pętlowa,  protekcyjna  wyłaniana  bywa  często  m.in.  dla
ochrony  zespolenia  po  przedniej  niskiej  resekcji  odbytnicy.  Na
wystąpienie  nieszczelności  zespolenia  narażeni  są  w
szczególności pacjenci:

A .  ze współistniejącym nadciśnieniem i jaskrą,
B . niedożywieni  oraz  po  60  roku  życia,  pacjenci  z

cukrzycą, po zastosowaniu neoadjuwantowej radioterapii,
C.  u których wykonano zespolenie <5 cm od zwieraczy,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Literatura:  T.  Banasiewicz,  P.  Krokowicz,  M.  Szczepkowski:  Stomia.
Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja, s. 95, Termedia 2014.

Zadanie 51.
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 52.
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 53.
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 54.
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 55.
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 56.
Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta
tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

A.  pod kątem 90°,
B.  pod kątem 60°,
C.  pod kątem 30°,
D.  pod kątem 0°.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.155.

Zadanie 57.
Według  skali  oceny  stopnia  wczesnego  skórnego  odczynu
popromiennego - 2° to:

A .  skóra bez zmian,
B . zlewające  się  złuszczanie  na  wilgotno  z  wysiękiem,

widoczny obrzęk,
C.  owrzodzenie, krwotok, martwica,
D . słaby  lub  jasny  rumień  "plamkowate"  złuszczanie  na

wilgotno, umiarkowany obrzęk.
Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.269.

Zadanie 58.
Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest:

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

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.245.

Zadanie 59.
Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

A.  wymioty,
B.  krwioplucie,
C.  duszność,
D.  kaszel.

Literatura:  Kułakowski  A.  i  Skowrońska-Gardas  A.  (red.):  Onkologia
podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2003 str.67.



Zadanie 60.
W  zaleceniach  żywieniowych  pacjentów  poddanych  chemioterapii
NIE zaleca się:

A .  diety wysokobiałkowej,
B.  potraw pasteryzowanych,
C.  świeżych owoców i warzyw,
D.  małej ilości tłuszczów.

Literatura:  A.  Nowicki,  Pielęgniarstwo  onkologiczne,  Termedia,  Poznań  2009,
127;  A.  Jeziorski,  Onkologia  podręcznik  dla  pielęgniarek,  PZWL,  Warszawa
2005, 185

Zadanie 61.
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 62.
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

Zadanie 63.
Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

A.  powikłań,
B.  nawrotu miejscowego,
C.  odczynu popromiennego,
D.  przerzutu odległego.

Literatura:  Kułakowski  A.  i  Skowrońska-Gardas  A.  (red.):  Onkologia
podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2003 str.67.



Zadanie 64.
Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

A . amputacji  piersi  prostej  bez  usunięcia węzłów chłonnych
pachy,

B . mastektomii  piersi  wraz  z  usunięciem  węzłów
nadobojczykowych,

C . usunięciu  gruczołu  piersiowego  z  powięzią  mięśnia
piersiowego  większego  i  układem  chłonnym  pachowym  w
jednym bloku tkankowym,

D.  Wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.3, s.845, PZWL 2009.

Zadanie 65.
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 66.
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 67.
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 68.
D o  głównych  zadań  zespołu  terapeutycznego  w  obszarze
psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

A .  interwencje kryzysowe,
B.  uzupełnianie deficytów informacji pacjentów,
C.  promowanie autonomii pacjentów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  M.  Dorfmüller,  H.  Dietzfelbinger:  Psychoonkologia.  Diagnostyka.
Metody terapeutyczne. Elsevier Urban & Partner 2009.

Zadanie 69.
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 70.
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 71.
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 72.
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 73.
Najczęstszym objawem anemii jest:

A .  zmniejszenie odporności,
B.  zmęczenie,
C.  kaszel,
D.  biegunka.

Literatura:  Pasek  M.,  Dębska  G.  (red):  Interdyscyplinarna  opieka  nad
pacjentem z chorobą nowotworową. WZiNM, Kraków 2011 str.22.

Zadanie 74.
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 75.
Pielęgniarka,  edukując  pacjenta  w  zakresie  samoobserwacji
stomii  jelitowej,  zapoznaje  pacjentów  z  kryteriami  oceny  stomii
po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

A.  ocena wyglądu – kontrola wilgotności i koloru stomii,
B.  wysokość i kształt stomii, stan skóry wokół stomii,
C.  obecność stolca i gazów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  T.  Banasiewicz,  P.  Krokowicz,  M.  Szczepkowski:  Stomia.
Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja, s. 91, Termedia 2014.

Zadanie 76.
Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

A . ocenie  skuteczności  leczenia  i  odpowiada  kryteriom
Recist,

B.  klasyfikacji zawansowania raka jajnika i jajowodu,
C . ocenie  stopnia  zaawansowania  nowotworów  układu

moczowego,
D.  ocenie wydolności chorego przed operacją.

Literatura:  A.  Jeziorski,  A.  W.  Szawłowski,  E.  Towpik,  Chirurgia
Onkologiczna T.4, s.1305, PZWL 2009.



Zadanie 77.
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

Zadanie 78.
Chory przed rozpoczęciem leczenia  promieniami jonizującymi jest
informowany o:

A . przebiegu  leczenia,  rozkładzie  zabiegów,  objawach
ubocznych,

B.  zasadach prawidłowego trybu życia,
C.  zasadach odżywiania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.269.

Zadanie 79.
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 80.
Gimnastyka oddechowa, technika:

A . należy  nabierać  powietrze  ustami,  a  wypuszczać  je
nosem,

B.  wdech powinien być dłuższy od wydechu,
C.  liczba oddechów na minutę powinna być zbliżona do 30,
D.  należy nabierać powietrze nosem, wypuszczać je ustami.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.384.

Zadanie 81.
Odczyn popromienny ostry to odczyn:

A . występujący  po  6  miesiącach  od  zakończeniu
radioterapii,

B.  występujący do 6 miesięcy od zakończenia radioterapii,
C.  miejscowy, bezpośrednio po zakończeniu radioterapii,
D.  ogólnoustrojowy, 1 miesiąc po zakończeniu radioterapii.



Literatura:  Kordek  R.  (red.):  Onkologia  Podręcznik  dla  studentów  i  lekarzy.
VIA MEDICA, Gdańsk 2007 str.87.

Zadanie 82.
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 83.
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 84.
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 85.
Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

A .  zastojem żółci w drogach żółciowych,
B.  wzmożonym wytwarzaniem bilirubiny,
C . upośledzonym wychwytem, sprzęganiem i transportem oraz

wydzielaniem bilirubiny z komórki wątrobowej,
D.  wzmożonym wchłanianiem bilirubiny w komórkach skóry.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 105, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013



Zadanie 86.
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 87.
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 88.
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 89.
W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

A.  podwyższenie Hb i Ht w obrazie krwi,
B.  zmniejszenie wymiarów śledziony w badaniu USG,
C . powiększenie węzłów chłonnych przede wszystkim regionu

szyjno-nadobojczykowego,
D . nasilone  zmiany  barwnikowe  skóry  (szczególnie  kończyn

dolnych).
Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 212, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013



Zadanie 90.
Histiocytoza (LCH) jest chorobą:

A.  nowotworową układu chłonnego,
B.  wywodzącą się z pierwotnej tkanki nerwowej,
C.  występującą w nerwowych zwojach współczulnych,
D.  proliferacyjną komórek dendrytycznych Langerhansa.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  45,  Wydawnictwo  Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 91.
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 92.
Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

A .  wielolekowa chemioterapia,
B.  tylko radioterapia,
C.  leczenie operacyjne,
D.  leczenie operacyjne i sterydoterapia.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci, s. 207, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, 2013

Zadanie 93.
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 94.
W  zakresie  późnych  powikłań  stosowania  leków  alkilujących  u
dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  deformacje kostne,
C.  zwłóknienie tkanki płucnej,
D.  upośledzenie wzrostu.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  134-135,  Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2013

Zadanie 95.
Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka jest:

A .  sterydoterapia,
B.  radioterapia,
C.  chemioterapia,
D.  radykalny zabieg chirurgiczny.

Literatura:  Chybicka  A.  (red.)  Od  objawu  do  nowotworu.  Wczesne
rozpoznawanie  chorób  nowotworowych  u  dzieci,  s.  199-200,  Wydawnictwo
Elsevier Urban & Partner, 2013

Zadanie 96.
Żywienie parenteralne wymagające dłuższego stosowania, powinno
podawać się do:

A.  wkłucia centralnego razem z innymi lekami,
B . specjalnie  umieszczonego  cewnika  w  dużych  naczyniach

żylnych,
C.  żył obwodowych,
D.  droga podawania nie ma znaczenia.

Literatura:  A.  Jeziorski  (red.),  Onkologia,  podręcznik  dla  pielęgniarek,
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005, s. 239

Zadanie 97.
Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

A.  wskaźnika BMI,
B.  pomiaru antropometrycznego,
C.  badania fizykalnego,
D.  skali Karnowskiego.

Literatura:  A.  Jeziorski  (red.),  Onkologia,  podręcznik  dla  pielęgniarek,
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005, s. 236



Zadanie 98.
Hiperalgezja jest to:

A .  dobra tolerancja leków opioidowych,
B.  szybkie działanie leków opioidowych,
C . zwiększenie  natężenia  bólu  po  podaniu  leków

opioidowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  K.  Brzeziński,  Hiperalgezja  wywołana  opioidami  -  opis
przypadku, Medycyna paliatywna, Termedia, 2012/1, 34

Zadanie 99.
U chorych onkologicznych leczonych z powodu cukrzycy, u których
występują  trudności  w  kontroli  glikemii  lub  insulinooporność
należy:

A.  odstąpić od stosowania leczenia żywieniowego,
B . rozważyć  zastosowanie  diet  specjalnych,  zawierających

kwasy tłuszczowe jednonienasycone MUFA, ubogowęglanowe
bogate w MUFA,

C . stosować  doustne  diety  przemysłowe  (ONS)  i  zwiększać
dawki insuliny,

D.  zastosować zwiększoną ilość płynów nawadniających.
Literatura:  S.  Kłęk,  J.  Jarosz,  J.  Jassem,  A.  Kapała,  M.  Krzakowski,  M.
Misiak,  K.  Szczepanek:  Polskie  Rekomendacje  Żywienia  Dojelitowego  i
Pozajelitowego  w  onkologii,  w:  Onkologia  w  praktyce  klinicznej,  tom  9  nr  6,
s. 209-215, Via Medica 2013

Zadanie 100.
Główne objawy niedożywienia typu marazmus to:

A.  ubytek masy ciała, osłabienie i niedokrwistość,
B.  uporczywa czkawka, ubytek masy ciała,
C . ubytek  masy  ciała,  osłabienie  i  niedokrwistość,

pogorszenie pracy wszystkich narządów i układów,
D.  uporczywy kaszel i uporczywa czkawka.

Literatura:  B.  Szczygieł,  A.  Ukleja,  Z.  Wójcik:  Jak  rozpoznać  niedożywienie
związane z chorobą, s. 14, PZWL, 2013

Zadanie 101.
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 102.
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 103.
Oznaką świadczącą o śmierci NIE jest:

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 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.
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 106.
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 107.
D o  czynników  psychologicznych  prowadzących  do  niedożywienia
pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

A.  unieruchomienie w łóżku, brak aktywności,
B.  wymioty, biegunki, krwawienia,
C.  obawa przed popełnieniem błędów dietetycznych,
D.  dolegliwości podczas połykania.

Literatura: de Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str.123.

Zadanie 108.
Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym
spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

A .  astenia,
B.  anoreksja,
C.  kacheksja,
D.  znużenie.

Literatura: de Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str.116.

Zadanie 109.
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

Zadanie 110.
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 111.
Dla  pacjenta  u  kresu  życia  największą  wartość  ma  wsparcie
emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

A .  zawierających zapewnienie empatyczne,
B.  bagatelizujących emocje pacjenta,
C.  przesyconych litością i zrozumieniem,
D.  pomniejszających przykre uczucia.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.)  Pielęgniarstwo  opieki
paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, str. 331-332.

Zadanie 112.
Igła Butterfly służy do:

A.  nakłucia jamy brzusznej w celu odbarczenia płynu,
B.  nakłucia mostka w celu aspiracji szpiku,
C.  podskórnego podawania leku,
D.  wykonania punkcji cienkoigłowej.

Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 78

Zadanie 113.
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 114.
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 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.
P o  mastektomii  drenaż  limfatyczny  polega  na  delikatnym
uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

A.  centralnej części ciała, niezajętej obrzękiem,
B.  centralnej części kończyny górnej,
C.  dystalnej części kończyny górnej,
D . nie ma znaczenia miejsce rozpoczęcia masażu, ważne aby

go wykonywać.
Literatura:  K.  de  Walden-Gałuszko,  A.  Kaptacz,  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa 2005, 156

Zadanie 117.
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 118.
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 119.
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 120.
Głównymi  wskazaniami  do  paliatywnej  radioterapii  chorych  z
przerzutami do kości NIE są/jest:

A .  zespół ucisku rdzenia,
B.  dolegliwości bólowe,
C.  profilaktyka przerzutów do kości długich,
D.  zagrażające złamania patologiczne.

Literatura:  Jassem  J;  Paliatywna  radioterapia  chemioterapia  i  leczenie
hormonalne  (w:)  de  Walden  -Gałuszko  K  (red)  ,  Podstawy  opieki  paliatywnej,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s 216



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 31N1120
Zadanie 1.
Do elementów dekontaminacji NIE należy:

A.  mycie sprzętu, instrumentarium,
B.  dezynfekcja sprzętu, instrumentarium,
C . kontrola  stanu  ilościowego  narzędzi  po  zabiegu

operacyjnym,
D.  sterylizacja umytych i zdezynfekowanych narzędzi.

Literatura:  Ciuruś  M.  J.:  Pielęgniarstwo  operacyjne.  Wyd.  Makmed,  Gdańsk
2007, str. 217.

Zadanie 2.
Szpital wytwarzający wyroby medyczne tylko dla własnych potrzeb
proces  sterylizacji  zobowiązany  jest  walidować.  Jednakże
walidacja ta NIE wymaga:

A.  kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej,
B.  kontroli zespołu do spraw zakażeń,
C.  udziału jednostki certyfikującej,
D.  nadzoru pielęgniarki epidemiologicznej.

Literatura:  Ciuruś  M.  J.:  Pielęgniarstwo  operacyjne.  Wyd.  Makmed,  Gdańsk
2007, str. 193.

Zadanie 3.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

A . dane  personalne  pacjenta,  numer  sal i  operacyjnej  i
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,

B . skład  osobowy  zespołu  chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,

C . i lość  i  wykaz  asortymentu  zastosowanego  do  zabiegu
operacyjnego  oraz  wszystkie  ważne  informacje  dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  Ciuruś  M.  J.:  Pielęgniarstwo  operacyjne.  Wyd.  Makmed,  Gdańsk
2007, str. 74.

Zadanie 4.
Narzędzia endoskopowe podczas czyszczenia i dezynfekcji powinny
być:

A.  złożone,
B.  niekompletne,
C.  ułożone szeroko i rozłożone,
D.  nie ma wytycznych.

Literatura:  Czarnecka Z.,Malinska W.:Instrumentarium i  przebieg  zabiegów w
chirurgii,ginekologii i urologii. Wyd. Makmed,Lublin 2006



Zadanie 5.
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 6.
W  jakiej  pozycji  ułożeniowej  leży  chory  podczas  laparoskopowej
operacji przepukliny pachwinowej?

A.  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  na boku,
D.  na boku w odpowiednim wygięciu stołu operacyjnego.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  "Instrumentowanie  i  przebieg
zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii." Wyd. Makmed, Lublin 2006

Zadanie 7.
Który  z  wymienionych  gazów  używa  się  do  wytworzenia  odmy
otrzewnowej podczas laparoskopii?

A.  t len,
B.  dwutlenek węgla,
C.  podtlenek azotu,
D.  azot.

Literatura:  Harmsen  G.:  Przebieg  operacji  od  A  do  Z.  Praktyczny  przewodnik
dla instrumentariuszek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 8.
Jakie medium służy do wytworzenia odmy jamy otrzewnowej podczas
zabiegu laparoskopowego - żylaki powrózka nasiennego.

A.  powietrze,
B.  dwutlenek węgla,
C.  azot,
D.  argon.

Literatura:  Harmsen  G.:  Przebieg  operacji  od  A  do  Z.  Praktyczny  przewodnik
dla instrumentariuszek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.



Zadanie 9.
Które z  wymienionych powikłań śródoperacyjnych jest  najczęściej
występującym  podczas  laparoskopowego  uwalniania  zrostów
otrzewnowych?

A.  niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego,
B.  uszkodzenie ściany jelita,
C.  krwawienie do jamy otrzewnej,
D.  martwica jelita.

Literatura:  Kostewicz  W.,  Chirurgia  laparoskopowa,  Wydawnictwo  lekarskie
PZWL, Warszawa 2002

Zadanie 10.
Aquapurator to przyrząd służący podczas laparoskopii do:

A.  płukania i odsysania treści płynnej z jamy brzusznej,
B.  uzyskiwania i utrzymywania odmy otrzewnowej,
C . przekazywania  wiązki  świetlnej  do  optyki  przez

światłowód,
D.  odbierania obrazu.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  "Instrumentowanie  i  przebieg
zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii." Wyd. Makmed, Lublin 2006

Zadanie 11.
Wskazaniem do cholecystectomii laparoskopowej jest:

A .  otyłość,
B.  rozlane zapalenie otrzewnej,
C.  objawowa kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  rak pęcherzyka żółciowego.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  "Instrumentowanie  i  przebieg
zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii." Wyd. Makmed, Lublin 2006

Zadanie 12.
Wskazaniem do laparoskopii diagnostycznej jest/są:

A.  podejrzenie endometriozy,
B.  mięśniaki macicy,
C.  koagulacja segmentu jajowodu,
D.  wycięcie segmentu jajowodu.

Literatura:  Czarnecka Z.,Malinska W.:Instrumentarium i  przebieg  zabiegów w
chirurgii,ginekologii i urologii. Wyd.Makmed,Lublin 2006

Zadanie 13.
Minimalnie  inwazyjną  techniką  operacyjną  pozwalającą  na
usunięcie  zmian  w  obrębie  odbytnicy  i  końcowego  odcinka  esicy
na głębokości od 5-24 cm od brzegu odbytu jest:

A .  sigmoidoskopia,
B.  TEM,
C.  technika operacyjna wg Parksa,
D.  laparotomia.



Literatura:  Kostewicz  W.,  Chirurgia  laparoskopowa,  Wydawnictwo  lekarskie
PZWL, Warszawa 2002

Zadanie 14.
P o  usunięciu  uchyłka  Zenkera  wykonuje  się  zwykle  miotomię  i
jest to:

A . nacięcie  górnego  zwieracza  przełyku  poniżej  odcięcia
uchyłka,

B . nacięcie  górnego  zwieracza  przełyku  nad  miejscem
wycięcia uchyłka,

C . zszycie  warstwy  surowicówkowej  ściany  przełyku  poniżej
odcięcia uchyłka,

D . zszycie  warstwy  surowicówkowej  ściany  przełyku  nad
miejscem odcięcia uchyłka.

Literatura:  Harmsen  G.:  Przebieg  operacji  od  A  do  Z.  Praktyczny  przewodnik
dla instrumentariuszek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 15.
Jeżeli u pacjenta z objawami choroby refluksowej nie ma zmian w
błonie śluzowej przełyku w badaniu endoskopowym, zalecane jest
wówczas wykonanie testu:

A.  Bernsteina,
B.  Hassona,
C.  Conna,
D.  Gilberta.

Literatura:  Kostewicz  W.,  Chirurgia  laparoskopowa,  Wydawnictwo  lekarskie
PZWL, Warszawa 2002

Zadanie 16.
Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego
pacjenta układa się na:

A . plecach z rozstawionymi na bok nogami, nogi opuszczone
w dół z rotacją ciała na lewą stronę,

B.  plecach z nogami uniesionymi w górę,
C.  plecach z przechyleniem w prawą stronę,
D.  ułożenie nie ma żadnego znaczenia.

Literatura:  Harmsen  G.:Przebieg  operacji  od  A  do  Z.  Praktyczny  przewodnik
dla instrumentariuszek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2013

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.
Jednym z  etapów  usunięcia  guza  mózgu  jest  całkowite  usunięcie
płata  kostnego  na  czas  operacji  czyli  wytworzenie  tzw  "wolnego"
płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

A.  laminektomia,
B.  kraniektomia,
C.  kraniotomia,
D.  interlaminektomia.

Literatura:  Lindsay  K.W.,  Bone  I.,  Fuller  G.:  (red.  wyd.  pol.)  Kozubski  W.
Neurologia i neurochirurgia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2013, str. 230.

Zadanie 19.
Część  wiertarki  elektrycznej,  której  używamy  do  płatowego
otwarcia kości czaszki, to:

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

Literatura:  Luce-Wunderie  G.,  Debrand-Passard  A.  (red.):  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010. Instrumentarium w
neurochirurgii.

Zadanie 20.
Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku
lędźwiowo-krzyżowym NIE jest:

A .  narastający niedowład stopy,
B.  porażenie stopy,
C.  upośledzenie czynności zwieracza pęcherza moczowego,
D.  upośledzenie czucia i odruchów.

Literatura:  Ząbek  M.  (red.):  Zarys  neurochirurgii.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 1999.

Zadanie 21.
Jaki  materiał  opatrunkowy  stosuje  s ię  w  obrębie  pola
operacyjnego głębokich struktur mózgu:

A.  gaziki,
B.  watki na nitkach,
C.  waciki,
D.  "groszki" z gazy.

Literatura:  Luce-Wunderie  G.,  Debrand-Passard  A.(red.):  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010



Zadanie 22.
Wskazaniem do resekcji trzonu z następowym wszczepieniem jego
protezy w odcinku piersiowo - lędźwiowym kręgosłupa są:

A.  mnogie przerzuty do trzonów kręgów,
B.  wieloodłamowe złamania trzonu,
C.  pojedyncze przerzuty nowotworowe do trzonu kręgu,
D . kompresyjne  złamania  trzonu  kręgu  z  zachowaniem  jego

tylnej ściany.
Literatura:  Lawrence  P.F.:  Chirurgia  specjalistyczna,  t.  1,  2.  Wyd.  Urban  &
Partner, Wrocław 1999.

Zadanie 23.
Foraminotomia jest to otwarcie i poszerzenie:

A . otworu  międzykręgowego  oraz  ewentualne  usunięcie
fragmentu kostnego sklepienia otworu międzykręgowego w
celu odbarczenia korzenia nerwowego od tyłu,

B . otworu  międzykręgowego  oraz  ewentualne  usunięcie
fragmentu kostnego sklepienia otworu międzykręgowego w
celu odbarczenia korzenia nerwowego od boku,

C . otworu  międzykręgowego  oraz  ewentualne  usunięcie
fragmentu kostnego sklepienia otworu międzykręgowego w
celu odbarczenia korzenia nerwowego od przodu,

D . przestrzeni  międzykręgowej  oraz  ewentualne  usunięcie
więzadła  żółtego  w  celu  odbarczenia  korzenia  nerwowego
od przodu,

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.,  tłum.  Łukieńczuk  T.:
Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010:706

Zadanie 24.
Kręgozmyk to:

A . przemieszczenie  ku  przodowi  trzonu  kręgu  leżącego
powyżej względem kręgu leżącego poniżej,

B.  przemieszczenie trzonu kręgu ku tyłowi,
C . przemieszczenie  łuku  kręgu  leżącego  powyżej  względem

łuku kręgu leżącego poniżej,
D.  brak zrośnięcia łuku kręgu w linii pośrodkowej.

Literatura:  Ząbek  M.  (red.):  Zarys  neurochirurgii.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 1999.

Zadanie 25.
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 26.
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 27.
Trwa zabieg operacyjny guza kanału kręgowego L5-S1 u 18-letniej
pacjentki. Wykonany zabieg operacyjny to:

A.  lobektomia,
B.  laminektomia,
C.  kraniotomia,
D.  kraniektomia.

Literatura:  Lindsay  K.W.,  Bone  I.,  Fuller  G.:  (red.  wyd.  pol.)  Kozubski  W.
Neurologia  i  neurochirurgia.  Wyd.  Urban  &  Partner,  Wrocław  2013,  str.
394-397.

Zadanie 28.
Spondylosis to:

A . przerwanie ciągłości łuku między nasadą łuku a miejscem
odejścia wyrostków stawowych,

B . przerwanie  ciągłości  łuku  kręgu  między  wyrostkami
stawowymi a wyrostkiem kolczystym,

C . wada wrodzona polegająca na braku zrostu łuku kręgu w
linii pośrodkowej,

D.  tyłozmyk.
Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, str. 719.

Zadanie 29.
Założenie  szwów  pojedynczych  z  nici  wchłanialnej  na  szyjce
macicy  (lokalizacja  na  godzinie  3  i  9 )  w  celu  uniknięcia
krwawienia  z  szyjkowych  gałęzi  tętnicy  macicznej  nazywamy
szwami:

A.  Dandy'ego,
B.  Emmeta,
C.  McDonalda,
D.  Shirodkara.

Literatura:  Cosson  M  .:  Chirurgia  przezpochwowa.  Wyd.Medipage,  Warszawa
2008



Zadanie 30.
W  trakcie  leczenia  zabiegowego  ciąży  pozamacicznej  jajowodowej
techniką  laparoskopową,  do  usunięcia  trofoblastu  z  naciętego
jajowodu zastosujemy:

A.  kleszczyki zakończone ząbkami,
B.  atraumatyczne kleszczyki,
C.  igłową elektrodę monopolarną,
D.  nożyczki.

Literatura:  Bręborowicz  G.:  Położnictwo  i  ginekologia  t.  1–2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 31.
Zasadą  leczenia  operacyjnego  zmian  jajnika  podejrzanych  o
proces nowotworowy jest:

A .  wycięcie macicy wraz z jajnikami,
B . wycięcie  narządu  płciowego  oraz  pobranie  węzłów

chłonnych,
C . wydobycie  całej  zmiany,  nie  doprowadzając  do  pęknięcia

torebki,
D . operacja  radykalna  z  usunięciem  narządu  płciowego,

sieci, wyrostka robaczkowego oraz węzłów chłonnych.
Literatura:  Bręborowicz  G.:  Położnictwo  i  ginekologia  t.  1–2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 32.
U  chorej  z  inwazyjnym płaskonabłonkowym rakiem szyjki  macicy
stwierdzono  dużą  zmianę  nowotworową  w  obrębie  szyjki  oraz
niewielki  naciek  pochwy.  W  badaniu  per  rectum  wykazano
zgrubienie  w  obrębie  lewego  przymacicza  niedochodzące  do  ścian
kostnych  miednicy.  Stopień  zaawansowania  klinicznego  wg
kwalifikacji FIGO tego nowotworu to:

A.  I  a,
B.  I  b,
C.  I I  a,
D.  I I  b.

Literatura:  Bręborowicz  G.:  Położnictwo  i  ginekologia  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, str. 211.

Zadanie 33.
Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

A.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, duży guz jajnika,
B.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, przerzuty do płuc,
C.  płyn w jamie opłucnej, guz jajnika, hepatomegalia,
D.  guz jajnika, hepatomegalia, przerzuty do płuc.

Literatura:  Bręborowicz  G.:  Położnictwo  i  ginekologia.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.



Zadanie 34.
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 35.
Istnieje  wiele  czynników  rozwoju  raka  szyjki  macicy.
Najczęściej  jednak  (aż  99,9%  przypadków)  wywołanych  jest  przez
przewlekłe zakażenie wirusem:

A.  HPV,
B.  HIV,
C.  HCV,
D.  HBS.

Literatura:  Bręborowicz  G.:  Położnictwo  i  ginekologia  t.  1–2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 36.
Operacja metodą Burch'a polega na:

A . założeniu  szwów  łączących  okolicę  okołocewkową  i
pochewki mięśnia prostego brzucha,

B . podciągnięciu  szyi  pęcherza  do  okostnej  tylnej
powierzchni kości łonowej,

C.  połączeniu tkanki okołocewkowej z więzadłami Coopera,
D . podciągnięciu  szyi  pęcherza  moczowego  do  więzadeł

pęcherzowo-macicznych.
Literatura:  Cosson  M  .:  Chirurgia  przezpochwowa.  Wyd.Medipage,  Warszawa
2008

Zadanie 37.
Jaka  jest  główna  zaleta  stabilizacji  wewnętrznej  nad
unieruchomieniem złamania w opatrunku gipsowym:

A.  mniejszy odsetek powikłań,
B.  wczesne uruchomienie pacjenta,
C.  pewny zrost złamania,
D.  mniejsze dolegliwości bólowe.

Literatura:  Szulc  A.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  t.1.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008, str.118.



Zadanie 38.
W  operacji  leczenia  złamań  obręczy  miednicznej  mają
zastosowanie metody z WYJĄTKIEM:

A.  użycia stabilizatorów zewnętrznych,
B.  zespolenia z użyciem płytek rekonstrukcyjnych,
C.  zespolenia z użyciem śrub gąbczastych,
D.  zespolenia z użyciem mikrostabilizatorów płytkowych.

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

Zadanie 39.
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 40.
6 0  –  letni  mężczyzna,  który  pracował  fizycznie  przy  przesuwaniu
ciężkich  maszyn,  zgłosił  s ię  do  lekarza  z  bólem  stawów
biodrowych.  Ma  duże  trudności  z  siadaniem  i  wstawaniem
spowodowane sztywnością stawów biodrowych. W dole podkolanowym
występuje  także  torbiel  Bakera,  ale  nie  przeszkadza  ona
pacjentowi.  Ból  bioder,  utrzymuje  się  od  miesiąca,  czasami
promieniuje do kolan. Odpoczynek zmniejsza dolegliwości bólowe,
a  poruszanie  zwiększa  je .  Od  czego  powinno  się  rozpocząć
diagnostykę:

A.  Rtg,
B.  Usg,
C.  TK,
D.  RM.

Literatura:  Szulc  A.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  t.2.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008, s. 278- 279.

Zadanie 41.
Czy w złamaniu stawowym może dojść do skrócenia kości?

A.  nie,
B.  tak,
C.  zależy od przebiegu szczeliny złamania,
D.  zależy od rozległości urazu.

Literatura:  Szulc  A.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  t.  1  i  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.



Zadanie 42.
W  złamaniach  szyjki  kości  udowej  u  osób  młodych,  operacja
polega na:

A.  nastawieniu i zespoleniu odłamów drutem Kirschnera,
B.  nastawieniu i zespoleniu odłamów śrubami kaniulowanymi,
C.  zespoleniu odłamów płytką nakostną,
D.  zespoleniu płytą Danisa.

Literatura:  Szulc  A.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  t.  1-2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. .

Zadanie 43.
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 44.
Co to jest proteza Austin-Moor'a?

A . implant stosowany w zabiegach odtwórczych po resekcjach
nowotworowych

B.  proteza połowicza stawu biodrowego,
C.  proteza z ceramiczną główką i panewką,
D . proteza  stosowana  jako  proteza  rewizyjna  w  przypadku

obluzowanych protez cementowych.
Literatura:  Szulc  A.:  Ortopedia  i  rehabilitacja,  t.  1.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 45.
Jakie  więzadło  nadgarstka  jest  przecinane  podczas  operacyjnego
leczenia cieśni kanału?

A.  wiązadło poprzeczne nadgarstka,
B.  wiązadło dłoniowe nadgarstka,
C.  nie ma potrzeby przecinać żadnego wiązadła,
D.  należy przeciąć oba wiązadła.

Literatura:  Hoppenfeld  S.,  De  Boer  P.,  Buckley  R.:  Anatomiczne  dostępy
operacyjne w ortopedii. Wyd. Medipage, Warszawa 2012.

Zadanie 46.
W jakiego typu złamaniach konieczne jest leczenie operacyjne?

A.  otwartych,
B.  powikłanych uszkodzeniem naczyń i nerwów,
C.  niestabilnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Literatura:  Greene  W.  B.,  Dziak  A.  (red.  wyd.  pol.):  Ortopedia  Nettera.



Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, str. 192.

Zadanie 47.
Nacięcie miąższu nerki wykonuje się najczęściej w celu:

A.  poszerzenia nerki,
B.  usunięcia kamienia z kielicha nerkowego,
C.  wypełnienia pęcherza,
D.  poprawienia ukrwienia.

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2009.

Zadanie 48.
Operacja według Andersona i Hynesa dotyczy plastyki:

A .  moczowodu i miedniczki nerkowej,
B.  przedsionka jamy ustnej,
C.  napletka,
D.  małżowiny usznej.

Literatura:  Szmidt  J.,  Kużdżał  J.:  Podstawy  chirurgii.  Wyd.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2010, str. 312.

Zadanie 49.
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 50.
Sectio  alta,  to  inaczej  cystolithotomia,  czyli  pozaotrzewnowe
otwarcie  pęcherza  moczowego,  przy  usuwaniu  gruczolaków
prostaty, kamieni moczowych z pęcherza, uchyłków pęcherza, ciał
obcych. Cięcie do tego zabiegu to cięcie:

A .  przez lumbotomię,
B.  Pfannenstiela,
C.  Mcburneya tzw. naprzemienne,
D.  lędźwiowe boczne.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017, str 506



Zadanie 51.
Kamień znajdujący się w górnym odcinku moczowodu można usunąć
za pomocą:

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

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2009.

Zadanie 52.
W  urologii,  zabiegi  operacyjne  dotyczą  najczęściej  intymnych
obszarów  ciała  pacjenta.  Pacjent  często  jest  przytomny  w
trakcie  zabiegu  i  znajduje  s ię  w  pozycji  litotrypsyjnej.  W  celu
zapewnienia komfortu pacjenta należy:

A . przykryć  dokładnie  pacjenta  i  dopilnować,  aby
temperatura  na  sal i  operacyjnej  nie  była  niższa  niż  35
stopni Celcjusza,

B . operować  pacjenta  wyłącznie  na  sal i  operacyjnej,  na
której jest klimatyzacja z przepływem laminarnym,

C . przykryć  intymne  części  pacjenta  podczas
przygotowywania  do  zabiegu,  zamknąć  drzwi  od  sal i
operacyjnej, zminimalizować ilość osób na sali,

D . n ie  ma  znaczenia  przykrycie  pacjenta,  który  po
premedykacji  nie  będzie  pamiętał  nic  z  sal i
operacyjnej.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017, str 494

Zadanie 53.
Operacja wnętrostwa polega na:

A.  nakłuciu jamy otrzewnej,
B.  nakłuciu torbieli sutka,
C.  sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
D.  nacięciu ropnia.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, str. 567.

Zadanie 54.
P o  zakończonej  laparoskopii  urologicznej  optykę  endoskopową
należy:

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

Literatura:  Czarnecka  Z.,  Malińska  W.:  Instrumentarium  i  przebieg  zabiegów
w chirurgii, ginekologii i urologii. Wyd. Makmed, Lublin 2009.



Zadanie 55.
W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

A.  Doyen'a,
B.  Randal'a,
C.  Satyńskiego,
D.  Glover'a.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, str. 335.

Zadanie 56.
Operacje  pomostowania  aortalno-wieńcowego  są  jedną  z
chirurgicznych  metod  leczenia  choroby  wieńcowej  i  je j  powikłań.
Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące chirurgii wieńcowej:

A . operacje pomostowania naczyń wieńcowych wykonywane są
na bijącym sercu z użyciem stabilizatorów tkankowych,

B . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  z  małego  dostępu
operacyjnego  wykonywane  jest  najczęściej  z  dostępu
przez prawą przednią minitorakotomię,

C . operacje pomostowania aortalno-wieńcowego wykonywane są
z użyciem robotów,

D . w operacjach pomostowania tętnic wieńcowych standardowo
wykonuje się pomost z tętnicy piersiowej wewnętrznej.

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

Zadanie 57.
Pacjent przygotowywany jest do zabiegu przezskórnego zamknięcia
ubytku przegrodowego w sercu. Zamknięcie PFO będzie wykonywane
techniką cewnikowania serca na sal i hybrydowej i przeprowadzane
pod kontrolą:

A.  RTG,
B.  RTG i echokardiografii,
C .  RTG i USG,
D.  USG i echokardiografii.

Literatura:  Herrmann  H.C.:  "Kardiologia  interwencyjna.  Zabiegi  przezskórne
pozawieńcowe", Wyd. Czelej, Lublin 2008.

Zadanie 58.
Wskaż, którego instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:

A .  retraktor tęczówkowy,
B.  haki (Cooleya, Zenkera, Carpentiera),
C.  atraumatyczne kleszcze chwytające Allisa,
D.  zgryzacz kostny (Luera).

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



Zadanie 59.
Typowym  dostępem  chirurgicznym  stosowanym  w  kardiochirurgii
jest:

A .  sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
B.  lewostronna torakotomia tylno-boczna,
C.  prawostronna torakotomia tylno-boczna,
D.  sternotomia poprzeczna.

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

Zadanie 60.
Trwa  przygotowanie  pacjentki  40-letniej  do  zastosowania
krążenia pozaustrojowego.  Zabieg  jest  na  etapie  przygotowywania
naczyń  krwionośnych  do  wprowadzenia  kaniul.  Osierdzie  nacięte
jest w stosunku do mostka:

A.  podłużnie, 1/2 długości mostka,
B.  podłużnie, na całej długości mostka,
C.  poprzecznie, 3/4 szerokości mostka,
D.  poprzecznie, na całej szerokości mostka.

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

Zadanie 61.
Specyfika  poszczególnych  operacji  kardiochirurgicznych  wymaga
dostosowania  ułożenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym,  procedury
mycia  i  dezynfekcji  skóry  oraz  obłożenia  pola  operacyjnego  w
zależności  od  rodzaju  wykonywanego  zabiegu  operacyjnego.  Do
pomostowania naczyń wieńcowych pole operacyjne jest:

A . zdezynfekowane od kąta bródki do pachwiny, obydwie nogi
okrężnie, obłożenie od szyi do stóp,

B . zdezynfekowane od kąta bródki do połowy uda, obłożenie
od szyi do stóp,

C . zdezynfekowane od wcięcia mostka do pachwiny, obłożenie
do połowy uda,

D . zdezynfekowane od kąta bródki do 1/3 uda, obłożenie do
połowy uda.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.  (red.  p.  wyd.  pol.
Łukieńczuk  T.):  "Pielęgniarstwo  operacyjne".  Elsevier  Urban  and  Partner,
Wrocław 2011, str. 340.



Zadanie 62.
MIDCAB to:

A . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  bez  użycia  krążenia
pozaustrojowego,

B.  małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych,
C.  chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony dostęp,
D . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  z  użyciem  krążenia

pozaustrojowego.
Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia,  t.  2.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 63.
Przyczyną  przeciążenia  prawej  komory  i  krążenia  płucnego  może
być  m.in.  wrodzona  wada  przegrody  międzyprzedsionkowej  z
przeciekiem lewo-prawym (ASD). Ze względu na lokalizację ubytku
w  sercu  rozróżniamy  kilka  typów  tej  wady.  ASD  typu  I I  to  wada
zlokalizowana:

A.  w pobliżu żyły głównej górnej,
B.  w dole owalnym,
C.  w zatoce żylnej,
D.  między przedsionkiem a komorą serca.

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

Zadanie 64.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

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

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

Zadanie 65.
Co to jest kardioplegia?

A.  oziębianie,
B.  rozrzedzenie krwi,
C.  masaż serca,
D.  płyny chroniące mięsień sercowy przed niedokrwieniem.

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



Zadanie 66.
Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:

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

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

Zadanie 67.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i  materiał
dodatkowy  do  wykonania  pomostu  omijającego  u  pacjenta  z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować
do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

A.  obturatory,
B.  rozszerzadła Guyon'a,
C.  sondy,
D.  hegary.

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

Zadanie 68.
Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:

A.  turniquety,
B.  klemy naczyniowe,
C.  miarki,
D.  szanty kardiochirurgiczne.

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

Zadanie 69.
Czego używa się m.in. do wytworzenia pomostów typu by-pass?

A.  protez sztucznych,
B.  odwróconej własnopochodnej żyły odpiszczelowej,
C.  tętnic,
D.  zastawek.

Literatura:  Noszczyk  W.(red.):  Chirurgia,  t.  2.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2005, str 532.

Zadanie 70.
Przy odmie samoistnej należy:

A.  zamknąć odmę szczelnym sterylnym opatrunkiem,
B.  założyć drenaż podwodny,
C.  nakłuć jamę opłucną i założyć gumowy palec - wentyl,
D.  założyć sterylny opatrunek.

Literatura:  Noszczyk  W.(red.):  Chirurgia,  t.  1.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2005



Zadanie 71.
D o  rozwarcia  przestrzeni  międzyżebrowej  stosuje  s ię
najczęściej:

A .  hak powłokowy,
B.  rozwieracz Finochietto,
C.  sternotom,
D.  wszystkie wymienione.

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

Zadanie 72.
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 73.
Jaką aparaturę medyczną stosuje s ię do wszczepienia rozrusznika
serca?

A.  mikroskop,
B.  koagulację na podczerwień,
C.  aparat RTG,
D.  sternotom elektryczny.

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

Zadanie 74.
U  pacjenta  przebywającego  na  oddziale  torakochirurgii  wykryto
guz płuca lewego, aby usunąć zmianę należy wykonać:

A.  wenesekcję,
B.  bronchoskopię,
C.  laparoskopię,
D.  lobektomię.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010, str. 382.



Zadanie 75.
Resekcja całego płuca to:

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

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

Zadanie 76.
Dostępem  operacyjnym  oszczędzającym  struktury  ściany  klatki
piersiowej, zwłaszcza duże mięśnie ściany tylno-bocznej jest:

A .  torakotomia przednio-boczna,
B.  sternotomia podłużna pośrodkowa,
C.  torakotomia tylno-boczna,
D.  torakotomia przednia.

Literatura:  Szmidt  J.,  Kużdżał  J.(red.):  Podstawy  chirurgii.  Wyd.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2010, Tom II, s. 185.

Zadanie 77.
D o  powstania  zakrzepu  usposabia  Triada  Virchowa,  która  polega
na:

A.  uszkodzeniu ściany żyły,
B.  zwolnieniu przepływu krwi,
C.  zaburzeniach w krzepnięciu krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Noszczyk  W.,  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych,  t.  2,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2007, 2015.

Zadanie 78.
Embolectomia bezpośrednia to usuwanie zatoru za pomocą:

A.  pętli Vollnara,
B.  pętli Cannona,
C . cewnika  Fogartieg'o  z  jednoczesnym  odsłonięciem

końcowego odcinka aorty,
D.  dysektora Je Veena.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. ElsevierUrban & Partner, Wrocław 2012, str. 259.

Zadanie 79.
D o  zamknięcia  napływu  i  odpływu  krwi  z  operowanych  naczyń  i
protez naczyniowych używa się następujących narzędzi:

A .  imadeł, pęset, nożyczek,
B.  klipsów naczyniowych, pętli naczyniowych,
C.  podważaki, walwulotomy,
D.  zaciski De Bakeya, zacisk Cooleya, zacisk Dardika.

Literatura  Noszczyk  W.,  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych,  t.  1,



Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 271.

Zadanie 80.
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 81.
Najpoważniejszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  żylnej
jest:

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

Literatura:  Szmidt  J.,Kużdżał  J.  (red.):  Podstawy  chirurgii,t.1,  2.  Wyd.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, str. 1052.

Zadanie 82.
Walwulotom służy do:

A.  przecięcia ścian naczynia,
B.  zespolenia ścian naczynia,
C . przecięcia  lub  rozerwania  zastawek  żylnych  bez

uszkodzenia ściany żyły,
D.  przeszczepiania naczyń.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989.

Zadanie 83.
Co to jest zator tętniczy?

A . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  przez  czop
przyniesiony z prądem krwi,

B . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  przez  szybko
narastające złogi,

C . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  w  wyniku  zarostowego
zapalenia naczyń,

D . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  spowodowane
rozwarstwieniem się tętniaka.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989.



Zadanie 84.
W  czasie  operacji  tętniaka  aorty  brzusznej  może  dojść  do
uszkodzenia:

A.  moczowodów i jelit,
B .  żyły głównej dolnej,
C.  żył biodrowych wspólnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia  tętnic  i  żył  obwodowych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989.

Zadanie 85.
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 86.
Protezy naczyniowe do rozwidlonego przeszczepu aortalno-udowego
wykonane są z:

A .  tkanego lub dzianego Dakronu,
B.  lnu,
C.  sil ikonu,
D.  teflonu.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012

Zadanie 87.
Tracheostomia polega na:

A.  wycięciu szerokiego otworu w tchawicy,
B.  rozszczepieniu krtani,
C.  zszyciu brzegów skóry z błoną śluzową tchawicy,
D.  rozcięciu więzadła pierścieniowo-tarczowego.

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

Zadanie 88.
Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi
być w:

A.  nóż ultradźwiękowy,
B.  aparat RTG,
C.  mikroskop operacyjny,
D.  ultrasonograf.



Literatura:  Chmielik  M.  (red.):  Otolaryngologia  dziecięca.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

Zadanie 89.
Operacja otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych
wyrostka sutkowatego 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 90.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.

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)  używana/-y
jest:

A .  szpatułka, lusterko krtaniowe,
B.  wziernik Killiana,
C.  laryngoskop Foregera,
D.  oftalmoskop.

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

Zadanie 92.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

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

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



Zadanie 93.
Do otwarcia jamy sutkowej używamy:

A.  elektrokoagulacji,
B .  frezy,
C.  dłuta,
D.  trepana elektrycznego.

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

Zadanie 94.
Zabieg  chirurgiczny  dysplazji  w  przypadku  ograniczonych
deformacji polega na:

A.  usunięciu nadmiarów zmienionej kości,
B.  rekonstrukcji ubytków kostnych,
C.  usunięciu zniekształceń,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Literatura:  Kryst  L.:  Chirurgia  szczękowo-twarzowa,  PZWL  Warszawa  2018,
str. 380.

Zadanie 95.
W  celu  wypełnienia  ubytków  w  obrębie  oczodołu  oraz  reanimacji
twarzy  w  porażeniu  nerwu  twarzowego  wykonuje  się  zabieg
przemieszczenia mięśni:

A .  języka,
B.  skroniowych,
C.  piersiowego większego,
D.  najszerszego grzbietu.

Literatura:  Kryst  L.  Chirurgia  twarzowo-czaszkowa  ,  PZWL  Warszawa  2018,
str. 581

Zadanie 96.
Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia
m. Patey mammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

A .  proste odjęcie piersi,
B.  doszczętne odjęcie piersi,
C.  radykalne zmodyfikowane odjęcie piersi,
D.  częściowe wycięcie piersi.

Literatura:  Krauss  M.:  Podstawowe  zagadnienia  z  chirurgii  plastycznej.  Wyd.
CMKP, Warszawa 1991.

Zadanie 97.
Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

A .  zainfekowana,
B.  bakteriologicznie czysta,
C.  czysta,
D.  septyczna.

Literatura:  Trybus  M.:  Podstawy  chirurgii  plastycznej.  Wyd.  Medycyna



Praktyczna, Kraków 2005.

Zadanie 98.
Wskaż  cechy  charakterystyczne  raka  podstawnokomórkowego
powieki:

A .  szybki wzrost, szybko daje przerzuty,
B . powolny  wzrost,  rozrost  tylko  miejscowy,  brak

przerzutów,
C . nacieka  i  niszczy  okoliczne  tkanki,  a  ponadto  przenosi

s ię  drogami  limfatycznymi  do  węzłów  chłonnych  i
podżuchwowych,

D . jest  następstwem  przewlekłego  zapalenia  gruczołu
tarczkowego.

Literatura:  Kryst  L.  (red.):  Chirurgia  szczękowo-twarzowa  twarzy.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Zadanie 99.
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 100.
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 101.
Za pomocą tonometru dokonuje się pomiaru:

A.  ilości cieczy wodnistej w oku,
B.  kąta tęczówkowo-rogówkowego,
C.  długości gałki ocznej,
D.  ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Literatura:  Riordan  P.,  Wylęgała  E.  (  red.):  Okulistyka  Vaughana  i
Asbury’ego. Wyd. Czelej, Lublin 2011



Zadanie 102.
Iridektomia to:

A.  podawanie leków pozagałkowo,
B.  metoda leczenia operacyjnego,
C.  stosowanie krioekstraktora,
D.  cyklolaserokoagulacja.

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

Zadanie 103.
Operacja  zeza  oka  prawego  u  6-letniego  chłopca.  Jakie  narzędzie
standardowo znajduje się w zestawie?

A.  sonda rowkowa,
B.  cyrkiel,
C.  piłka Gigliego,
D.  rozwieracz Waitlanera.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.,  Łukieńczuk  T.  (tłum.):
Pielęgniarstwo  operacyjne.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław  2010,
str. 657- 658.

Zadanie 104.
Podczas operacji zaćmy może dojść do:

A.  pęknięcia torby tylnej,
B.  wylewu pozagałkowego,
C.  krwotoku wypierającego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Riordan  P.,  Wylęgała  E.  (  red.):  Okulistyka  Vaughana  i
Asbury’ego. Wyd. Czelej, Lublin 2011.

Zadanie 105.
Zaćma to inaczej:

A .  glaukoma,
B.  cataracta,
C.  lens,
D.  retina.

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

Zadanie 106.
Jeżeli  operator  zamierza  wyciąć  twardówkę  w  okolicy  kąta
przesączenia  do  podstawowego  zestawu  należy  przygotować
jeszcze:

A.  trepan,
B.  trabekulektom,
C.  kanikule,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Literatura:  Luce-Wunderle  G.,  Debrand-Passard  A.,  Łukieńczuk  T.  (tłum.):



Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

Zadanie 107.
Jakie  urządzenie  służy  do  usunięcia  ciała  szklistego  z  komory
przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy?

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

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

Zadanie 108.
Jakim narzędziem pobiera się szpik do transplantacji?

A.  łyżeczką kostną,
B.  trokarem,
C.  igłą biopsyjną,
D.  igłą punkcyjną.

Literatura:  Czerwiński  J.,  Małkowski  P.  (red.):  Pielęgniarstwo
transplantacyjne. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014.

Zadanie 109.
Często  przeszczep  nerki  jest  wykonywany  bez  potrzeby  usuwania
nerek  chorego.  Jak  nazywa  się  tego  typu  lokalizacja
chirurgiczna przeszczepu?

A.  przeszczep przesunięty,
B.  przeszczep ortotopowy,
C.  przeszczep symetryczny,
D.  przeszczep heterotropowy.

Literatura:  Noszczyk  W.  (red.):  Chirurgia,  t.  1.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 110.
Pacjent  został  zakwalifikowany  jako  dawca  narządów.  Co  należy
pobrać do badania, aby określić antygeny zgodności tkankowej?

A.  płyn mózgowo - rdzeniowy,
B.  bioptat nerki,
C.  bioptat wątroby,
D.  węzeł chłonny pachwinowy.

Literatura:  Czerwiński  J.,  Małkowski  P.(red.):  Pielęgniarstwo
transplantacyjne. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014



Zadanie 111.
Przeszczepy  rogówki  są  najczęściej  wykonywanymi  przeszczepami
narządów  i  tkanek  na  świecie.  Zabieg  keratoplastyki  daje  bardzo
dobre  wyniki  jeżeli  chodzi  o  brak  odrzutu  u  większości  chorych,
ze względu na specyficzne cechy rogówki, czyli:

A .  brak unerwienia,
B.  brak unaczynienia,
C.  nieprzezierność,
D.  nabłonek wielowarstwowy.

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

Zadanie 112.
Pacjentowi  24-letniemu  wykonano  transplantację,  która  jest
wyłącznie  przeszczepem  allogenicznym.  Pacjentowi
przeszczepiono:

A.  szpik,
B.  nerkę,
C.  wątrobę,
D.  skórę.

Literatura:  Barański  A.:  Pobieranie  narządów  jamy  brzusznej  do
przeszczepów.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2013  Czerwiński  J.,
Małkowski  P.  (red.):  Pielęgniarstwo  transplantacyjne.  Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014

Zadanie 113.
Która z cech jest charakterystyczna dla zespołu Fallota?

A.  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
B.  przesunięcie aorty w lewo,
C.  zwężenie zastawki trójdzielnej,
D.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej.

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

Zadanie 114.
Jednym  z  etapów  zamknięcia  ubytku  przegrody
międzyprzedsionkowej  jest  zamknięcie  osierdzia.  Jaki  materiał
szewny  powinna  przygotować  pielęgniarka  operacyjna  do
zamknięcia osierdzia?

A.  szwy wchłanialne,
B.  szwy niewchłanialne,
C.  sternum band,
D.  szew stalowy monofilowy.

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



Zadanie 115.
Z  jakiego  dostępu  operacyjnego  zamyka  się  drożny  przewód
tętniczy Botalla?

A.  torakotomii lewostronnej,
B.  torakotomii prawostronnej,
C.  sternotomii pośrodkowej,
D.  lumbotomii.

Literatura:  Debrand-Passard  A.,  Luce-Wunderle  G.:  Pielęgniarstwo
operacyjne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, s. 547.

Zadanie 116.
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 117.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu wątroby u dzieci jest:

A .  niedrożność wątrobowych dróg żółciowych,
B.  rak wątrobowokomórkowy,
C.  wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,
D.  ciężkie zakażenie ogólnoustrojowe.

Literatura:  Czernik  J.  (red):  Chirurgia  dziecięca,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL. Warszawa 2005, str 823-826

Zadanie 118.
U dziecka rozpoznano wysoką postać agenezji odbytu. Do drugiego
etapu  operacji  odtwórczej  z  dostępu  brzuszno-kroczowego  należy
przygotować między innymi taki sprzęt jak:

A . ssak,  mikroskop  operacyjny,  selektor,  elektrostymulator
nerwów,

B . ssak,  piła  oscylacyjna,  elektrostymulator  nerwów,
okulary ze szkłami powiększającymi,

C . ramię  C,  rozszerzadła  Hegara,  okulary  ze  szkłami
powiększającymi, stapler jelitowy,

D . ssak,  diatermia  elektryczna,  rozszerzadła  Hegara,
rozwieracz  jamy  brzusznej  Rehbeina,  stymulator  nerwów
obwodowych.

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



Zadanie 119.
U  pacjenta  na  oddziale  chirurgii  dziecięcej  rozpoznano
niedrożność  zewnątrzwątrobowych  dróg  żółciowych.
Zakwalifikowano  dziecko  do  operacji  naprawczej  metodą
hepato-porto-jejunostomii  metodą  Kasai.  Z  jakiego  dostępu
zostanie przeprowadzona operacja?

A.  łukowate cięcie poprzeczne w nadbrzuszu,
B.  cięcie pośrodkowe w podbrzuszu,
C.  cięcie przyśrodkowe lewostronne,
D.  cięcie Pfannenstiela.

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

Zadanie 120.
Z  jakiego  dostępu  operacyjnego  wykonana  zostanie  nefrektomia
radykalna?

A.  cięcie poprzeczne w nadbrzuszu,
B.  cięcie lędźwiowe boczne,
C.  cięcie przez lumbotomię,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

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



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 32N1520
Zadanie 1.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób  potrzebujących  pomocy  materialnej  i  niematerialnej  jak  i
wsparcia spoczywa na:

A.  samorządzie miejskim,
B.  gminie,
C . samorządzie  terytorialnym  oraz  na  organach

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D.  samorządzie powiatowym.

Literatura: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2013
r. poz. 182, z późn. zm.) rozdział 2.Art.16.pkt.1

Zadanie 2.
Świadczenia  gwarantowane  z  zakresu  opieki  długoterminowej  są
realizowane:

A.  w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia  gwarantowane  są  udzielane  zgodnie  ze

wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  z
wykorzystaniem  metod  diagnostyczno-terapeutycznych
innych  niż  stosowane  w  medycynie  niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,

C.  tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  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).
§3.1.

Zadanie 3.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  25  czerwca  2012  r.  w
sprawie  kierowania  do  zakładów  opiekuńczoleczniczych  i
pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2012 r., poz. 731) § 4. Pkt.1.

Zadanie 4.
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
i w zakładach opiekuńczo-leczniczych finnasuje jedynie:

A.  świadczenia zdrowotne,
B.  zakwaterowanie,
C.  wyżywienie,
D.  świadczenia współtowarzyszące.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:



Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010, str. 27.

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.
Opieka  długoterminowa  stacjonarna  typu  zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy to:

A.  podmiot leczniczy,
B.  praktyka pielęgniarska,
C.  praktyka lekarska,
D.  zakład ochrony zdrowia.

Literatura:  Kędziora-  Kornatowska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.:
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej  .  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010.

Zadanie 7.
Stan  wiotkiego  porażenia  mięśni  i  całkowitego  zniesienia
odruchów  trwający  kilka  tygodni,  który  następnie  przechodzi  w
porażenie  spastyczne  (wygórowane  odruchy  i  wzmożone  napięcie
mięśniowe) to:

A .  udar niedokrwienny mózgu,
B.  szok rdzeniowy,
C.  uszkodzenie części lędźwiowej kręgosłupa,
D.  uszkodzenie części piersiowej kręgosłupa.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 421.



Zadanie 8.
Wzmożone napięcie mięśni może być przyczyną:

A . wiotkich  „zrywów”,  powodujących  upadki  z  wózka  czy
łóżka oraz ograniczenia ruchów w stawach,

B . spastycznych „zrywów”, powodujących upadki z wózka czy
łóżka oraz zwiększenia ruchów w stawach,

C . spastycznych „zrywów”, powodujących upadki z wózka czy
łóżka oraz ograniczenia ruchów w stawach,

D . spastycznych „zrywów”, powodujących wstawanie z wózka
czy łóżka oraz ograniczenie ruchów w stawach.

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 9.
Podczas  zmiany  pozycji  ułożeniowej  pacjenta  z
niedowładem/porażeniem  oraz  zagrożonych  krytycznym  wzrostem
ciśnienia wewnątrzczaszkowego należy:

A . pozwolić  by  kończyna  niedowładna/porażona  zwisała
bezwładnie z łóżka,

B.  nie pociągać za kończynę niedowładną/porażoną,
C . zmianę  pozycji  wykonywać  z  wysiłkiem  ze  strony

pacjenta,
D.  podać leki p/bólowe przed zmianą pozycji.

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. 261.

Zadanie 10.
Zaburzenia  odżywienia  po  udarze  mózgu,  związane  są  najczęściej
z :

A .  zespołem zaniedbywania połowiczego,
B.  dysfagią,
C.  zwiększonym katabolizmem,
D.  zaburzeniami poznawczymi.

Literatura:  K.  Jaracz,  W.  Kozubski,  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  s.434,
PZWL, 2008.



Zadanie 11.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów.  Ból  i  wymioty  utrzymują  się  od  kilku  godzin.
Postępowaniem diagnostycznym z wyboru jest:

A .  monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
B . badanie  głowy  z  użyciem  tomografii  komputerowej,

angiografia tętnic mózgowych,
C.  kontrolowanie czynników krzepliwości krwi,
D.  wykonywanie co kilka godzin badania EKG.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 233.

Zadanie 12.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL,
Warszawa 2008, str. 117.

Zadanie 13.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:

A .  pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B.  wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C.  zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem  poprzecznego  całkowitego  uszkodzenia  rdzenia

kręgowego.
Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL
2008, str. 421.



Zadanie 14.
Całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku  piersiowym
jest przyczyną:

A . porażenia  wiotkiego  kończyn  górnych,  ze  zniesieniem
funkcji mięśni międzyżebrowych,

B . porażenia  spastycznego  kończyn  dolnych  ze  zniesieniem
funkcji  mięśni  międzyżebrowych  i  czucia  poniżej
uszkodzenia,

C . niedowładu  spastycznego  kończyn  górnych  i  czucia
poniżej uszkodzenia,

D . niedowładu  wiotkiego  kończyn  dolnych  ze  zniesieniem
funkcji  mięśni  międzyżebrowych  i  czucia  powyżej
uszkodzenia.

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 15.
Ogniskowy  deficyt  neurologiczny  u  pacjenta  z  udarem
niedokrwiennym mózgu może objawiać się:

A .  niedowładami, zaburzeniami połykania, afazją,
B.  zaburzeniami czucia, bólami brzucha,
C.  zaburzeniami połykania, bólami okołosercowymi,
D.  afazją, dreszczami.

Literatura:  Kędziora-Kornatowaska  K.,  Muszalik  M.,  Skolmowska  E.
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 71.

Zadanie 16.
Celem  postępowania  operacyjnego  u  pacjentów  z  urazem  rdzenia
kręgowego jest:

A . Zniesienie  ucisku  na  rdzeń,  poprawa  stanu
neurologicznego i funkcjonalności,

B.  Rozpoczęcie rehabilitacji,
C . Ustabilizowanie  dotychczasowego  stanu  zdrowotnego

pacjenta,
D.  Ograniczenie sprawności pacjenta.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M,  Skolmowska  E
(red.)Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 86



Zadanie 17.
Uszkodzenie  całkowite  rdzenia  kręgowego  charakteryzuje
zniesienie:

A . wszystkich  rodzajów  czucia  od  poziomu  uszkodzenia
rdzenia i poniżej tego poziomu,

B . niektórych  rodzajów  czucia  od  poziomu  uszkodzenia
rdzenia z porażeniem wszystkich mięśni zaopatrywanych z
segmentów  rdzenia  na  poziomie  uszkodzenia  i  poniżej
tego poziomu,

C . wszystkich  rodzajów  czucia  od  poziomu  uszkodzenia
rdzenia z porażeniem wszystkich mięśni zaopatrywanych z
segmentów  rdzenia  na  poziomie  uszkodzenia  i  poniżej
tego poziomu,

D . wszystkich  rodzajów  ruchu  od  poziomu  uszkodzenia
rdzenia z porażeniem wszystkich mięśni zaopatrywanych z
segmentów  rdzenia  na  poziomie  uszkodzenia  i  poniżej
tego poziomu.

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 18.
Jakie ruchy mimowolne są objawem choroby neuronu ruchowego:

A.  ruchy pląsawicze,
B.  drżenia,
C.  ruchy atetotyczne,
D.  dystonie.

Literatura:  K.  Jaracz,  W.  Kozubski  „  Pielęgniarstwo  Neurologiczne”  wyd.
PZWL. Rok wydania 2012 str.377

Zadanie 19.
Zdolność wykonywania ruchów naprzemiennych to:

A.  diadochokineza,
B.  koordynacja,
C.  zborność ruchowa,
D.  akatyzja.

Literatura:  K.  Jaracz,  W.  Kozubski,  Pielęgniarstwo  neurologiczne,  PZWL
2008, str. 121.

Zadanie 20.
D o klasycznych objawów cukrzycy typu 1 w chwili rozpoznania NIE
należy:

A.  wielomocz- poliuria,
B.  nocne oddawanie moczu – nycturia,
C.  wzmożone pragnienie – polidypsja,
D.  zwiększenie masy ciała.

Literatura:  D.  Talarska,  D.  Zozulińska-  Ziółkiewicz  „  Pielęgniarstwo



internistyczne” Wyd. PZWL, 2009. Str. 262

Zadanie 21.
Badanie glikemii 1-2 godz. po posiłku ma znaczenie w:

A.  prewencji zaburzeń glikemicznych,
B.  profilaktyce cukrzycy,
C.  rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych,
D.  diagnostyce hipoglikemii.

Literatura:  K.  Wieczorkowska  –  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, str. 182, PZWL, 2008.

Zadanie 22.
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 23.
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 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.
U  chorego  z  cukrzycą  leczonego  lekami  hipoglikemizującymi
doustnymi  oraz  przyjmującymi  dodatkowo  leki  z  grupy
sulfonamidów lub NLPZ pielęgniarka musi pamiętać o:

A.  właściwym nawodnieniu chorego,
B.  skłonności do hiperglikemii,
C.  skłonności do hipoglikemii,
D.  możliwości występowania osteoporozy i upadków.

Literatura:  K.  Wieczorkowska  –  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, str. 186, PZWL, 2008.

Zadanie 26.
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 27.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str.326.

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.
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 30.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  poprawa  czynności  układu
oddechowego poprzez:

A . utrzymanie  prawidłowej  wentylacji  płuc  lub  je j
poprawienie,

B.  pobudzenie do efektywnego kaszlu,
C.  zapobieganie powikłaniom (zapalenie płuc, niedodma),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  B.  Ślusarska,  D.  Zarzycka,  K.  Zahradniczek,  Podstawy
pielęgniarstwa, Czelej, 2004

Zadanie 31.
Grubość fałdu skórno-tłuszczowego mierzona jest:

A .  Pod mięśniem ramiennym niedominującego ramienia,
B.  Pod mięśniem ramiennym dominującego ramienia,
C.  Nad mięśniem trójgłowym niedominującego ramienia,
D.  Nad mięśniem trójgłowym dominującego ramienia.

Literatura:  D.  Dyk,  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Podręcznik  dla
studiów medycznych, s.40, PZWL,2013

Zadanie 32.
D o  jakich  zmian  narządowych  może  dochodzić  w  przebiegu
Reumatoidalnego zapalenia stawów:

A.  zapalenie naczyń,
B.  zmian w błonie naczyniowej oka,
C.  zmian w nerkach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  D.  Talarska,  D.  Zozulińska-Ziółkiewicz  „  Pielęgniarstwo
internistyczne” wyd.PZWL, rok wydania 2009. Str. 290

Zadanie 33.
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 34.
Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych dzielimy na:

A.  niepodlegające modyfikacji,
B.  podlegające modyfikacji,
C.  uwzględniające etiologię chorób sercowo-naczyniowych,
D.  prawidłowe A i B.

Literatura: Górnicka J.: Choroby układu krążenia. AWM 2013

Zadanie 35.
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 36.
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 37.
Próba Valsalvy polega na:

A . badany wydmuchuje powietrze przez nos przy zamkniętych
ustach i uciśniętych skrzydełkach nosa,

B . badany  wydmuchuje  przeciągle  powietrze  przez  usta  ( jak
w czasie gwizdu),

C . badany  kilkakrotnie  szybko  wciąga  powietrze  przez  nos  i
wydmuchuje przez usta,

D . badany  wciąga  głęboko  powietrze  przez  usta  i  długo
wydmuchuje przez nos przy zaciśniętych ustach.

Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 102.



Zadanie 38.
Prawidłowa zasada doboru wysiłku w aktywności fizycznej to:

A .  2 x 20 x 120,
B.  3 x 30 x 130,
C.  3 x 20 x 120,
D.  2 x 30 x 130.

Literatura:  Filipiak  K.J,  Opolski  G.:  Standard  podstawowej  opieki
kardiologicznej  w  zakresie  prewencji  chorób  układu  sercowo-naczyniowego  w
warunkach ambulatoryjnych— doniesienie wstępne programu POLKARD-SPOK.
Choroby Serca i Naczyń 2004, tom 1, nr 1, 1–9.

Zadanie 39.
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 40.
Który z wymienionych czynników jest najważniejszy w pomyślnym
leczeniu udaru mózgu?

A.  eliminacja nikotyny,
B.  zmniejszenie spożycia alkoholu,
C.  zdrowy styl życia,
D.  czas.

Literatura:  Windyga  J.,  Pasierski  T.,  Torbiscki  A.:  Zatory  i  zakrzepy.
Wyd.I. WL PZWL, Warszawa 2014.

Zadanie 41.
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 42.
W  działaniu  pielęgniarskim  w  ostrej  niewydolności  serca
wskazane jest:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  siedzącej  ze  spuszczonymi
nogami,

B . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej  z  przechyleniem
na prawy bok,

C . podniesienie  kończyn  dolnych  o  40°  celem  lepszego
ukrwienia serca,

D.  ułożenie chorego na lewym boku w pozycji bezpiecznej.
Literatura:  Talarska  D.,  Zozulińska-Ziółkiewicz  D.:  Pielęgniarstwo
internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 112.

Zadanie 43.
Warunkiem niezbędnym powstania zakrzepu związanego z blaszką
miażdżycową jest:

A . uszkodzenie powierzchni wewnętrznej tętnicy w znaczeniu
czynnościowym,

B . zatkanie  skrzepliną  naczynia  żylnego  i  jego  zmiany
strukturalnej,

C . uszkodzenie powierzchni wewnętrznej naczynia nad zmianą
pokrytą  dysfunkcyjnym  nabłonkiem,  w  znaczeniu
czynnościowym i strukturalnym,

D . zaburzenie  przepływu  naczyniowego  przez  zmniejszone
światło tętnicy.

Literatura:  Windyga  J.,  Pasierski  T.,  Torbicki  A.:  Zatory  i  zakrzepy,  wyd.
1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, str. 304.

Zadanie 44.
Choroby przewlekłe cechuje:

A.  trwałość nieodwracalnych zmian patologicznych,
B.  spadek odporności i skłonność do infekcji,
C.  chorzy wymagają stacjonarnej opieki,
D.  zawsze wymagają zaopatrzenia ortopedycznego.

Literatura:  K.Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str. 332. PZWL. 2010

Zadanie 45.
Opieka nad człowiekiem umierającym może być sprawowana przez:

A.  rodzinę i osoby najbliższe,
B.  zespół opieki paliatywnej,
C.  pielęgniarkę opieki domowej długoterminowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne, PZWL, Warszawa 2008 s. 350.



Zadanie 46.
Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

A . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  niepowodzeń
podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,

B . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  dodatkowej
pracy, uczestnictwa w aktywizacji,

C .  reakcji na wdrożone działania usprawniające,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. PZWL, Warszawa 2008, str. 55.

Zadanie 47.
Objawy  "rury  ołowianej",  "koła  zębatego"  i  "poduszki",  są
charakterystyczne dla:

A.  drżenia spoczynkowego,
B.  sztywności mięśniowej,
C.  spowolnienia ruchowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura:  Geriatria  i  pielęgniarstwo  geriatryczne.  Redakcja:  Katarzyna
Wieczorowska-Tobis,  Dorota  Talarska.  ISBN/ISSN:  978-83-200-4067-8,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2014, strona 98.

Zadanie 48.
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 49.
D o  oceny  złożonych  czynności  życia  codziennego  zastosujesz
wystandaryzowaną skalę:

A.  ADL,
B.  IADL,
C.  MNA,
D.  GDS.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria,  i
pielęgniarstwo  geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,
Warszawa 2008, str.82



Zadanie 50.
Na zmniejszenie częstości występowania zakażeń układu moczowego
u osób w podeszłym wieku wpływa:

A . stosowanie  środków  łagodnie  zakwaszających  mocz  np.
wit. C,

B.  leczenie przewlekłych zaparć,
C.  regularne przyjmowanie płynów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  K.  Wieczorkowskiej-Tobis,  D.  Talarskiej  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, Wydawnictwo PZWL 2008, str. 202.

Zadanie 51.
Opieka paliatywna ma na celu:

A . złagodzenie  dolegliwości  bólowych,  możliwości
przygotowania do śmierci w samotności,

B . złagodzenie  cierpień  ciężko  chorego  i  przygotowanie  go
d o  śmierci,  a  także  zapewnienie  pomocy  rodzinie
dotkniętej żałobą,

C . przygotowanie  rodziny  do  opieki  nad  chorym
przebywającym w ZOL/ZPO,

D.  opiekę nad pacjentem objętym opieką stacjonarną.
Literatura:  Wieczorkowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne,. PZWL, Warszawa 2008 s.350

Zadanie 52.
Planowanie opieki nad przewlekle chorym musi zawierać ocenę:

A.  Niezależności w czynnościach dnia codziennego,
B.  Zdolności motorycznych i psychicznych,
C . Potrzeb,  problemów,  stanu  funkcjonalnego  i  jakości

życia,
D.  Sytuacji socjalno-rodzinnej.

Literatura:  K.Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. str. 336. PZWL. 2010

Zadanie 53.
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 54.
D o  powszechnych  problemów  zdrowotnych  u  ciężko  chorych
umierających, zaliczamy:

A.  ból, apetyt, problem nietrzymania moczu i stolca,
B . odleżyny,  zaparcia,  ból,  zmiany  w  jamie  ustnej,

odwodnienie,
C . zmiany  w  jamie  ustnej,  odparzenia,  stabilność

emocjonalną,
D.  zaburzenia sensomotoryczne, labilność emocjonalną.

Literatura:  Wieczorkowska-Tobias  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i
pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 2008, str. 351.

Zadanie 55.
Przyzwolenie  społeczne  na  złe  traktowanie  i  dyskryminację  osób
starszych to:

A.  empatia,
B.  afobia,
C.  ageizm,
D.  wyparcie.

Literatura:  Jaszczak-Kuźmińska  D,  Michalska  K.:  Przemoc  w  rodzinie  wobec
osób  starszych  i  niepełnosprawnych.  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki
Społecznej. Warszawa 2010, str. 40.

Zadanie 56.
Ostry zespół górny „śródmózgowy” uszkodzenia pnia mózgu to:

A.  odmóżdżenie,
B.  odkorowanie,
C.  śpiączka (coma),
D.  stan apaliczny.

Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 263. PZWL. 2010

Zadanie 57.
Stan wegetatywny (zespół apaliczny) to:

A . następstwo  uszkodzenia  struktur  podkorowych  i  pnia
mózgu,

B.  stan nieodwracalnego uszkodzenia hipokampa,
C . następstwo  rozlanego  uszkodzenia  kory  mózgowej,

struktur podkorowych i/lub międzymózgowia,
D . stan  rozkojarzenia  wegetatywnego  i  zaburzeń

oddechowych.
Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 263. PZWL. 2010



Zadanie 58.
W stanie zamknięcia pacjent jest:

A .  w śpiączce,
B.  w przetrwałym stanie wegetatywnym,
C.  przytomny, ale odnerwiony ruchowo,
D.  przytomny, ale odnerwiony czuciowo.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 114.

Zadanie 59.
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 60.
Głębokość hipowentylacji nocnej oceniamy za pomocą:

A.  spirometrii,
B . badania  wysycenia  hemoglobiny  tlenem  we  krwi

włośniczkowej  SpO2  i  ciśnienia  parcjalnego  CO2  w
powietrzu wydechowym,

C.  wyłącznie badaniem polisomnograficznnym,
D.  gazometrii.

Literatura: Szkulmowski Z., Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu, w:
Polska Medycyna Paliatywna, 2004, str. 41.

Zadanie 61.
Metody wentylacji mechanicznej to:

A .  wspomagana, nieinwazyjna, bezpośrednia,
B.  kontrolowana, pośrednia, inwazyjna,
C.  samodzielna, ciśnieniowa, pęcherzykowa,
D.  kontrolowana, częściowo wspomagana, samodzielna.

Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 295. PZWL. 2010



Zadanie 62.
Niewydolność oddechowa to:

A . stan, w którym występują zaburzenia w składzie gazów we
krwi wskutek upośledzenia wymiany gazowej w płucach,

B . stan,  w  którym  występują  zaburzenia  gazów  na  skutek
chorób płuc,

C . występowanie  reakcji  chemicznych  w  komórkach  w
obecności tlenu w płucach,

D . zaburzenie  dyfuzji  dwutlenku  węgla  z  jednoczesną
eliminacją tlenu.

Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 293. PZWL. 2010

Zadanie 63.
Do grupy śpiączek metabolicznych należy:

A.  Śpiączka psychogenna,
B.  Śpiączka tzw. chirurgiczna,
C.  Śpiączka strukturalna,
D.  Stan apaliczny.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 217.

Zadanie 64.
W zespole zablokowania zmiany umiejscowione są w:

A.  korze mózgowej,
B.  hipokampie,
C.  móżdżku,
D.  pniu mózgowym.

Literatura:  Wołowicka  L.,  Dyk  D.:  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, str. 114.

Zadanie 65.
Zmęczenie u chorych na mukowiscydozę nasila:

A . Zasadowica  oraz  nadmiar  wydzieliny  w  drogach
oddechowych,

B.  Hipoksja, kwasica lub niedożywienie,
C.  Zaburzenia metaboliczne i skłonność do otyłości,
D.  Zaburzenia wchłaniania i obniżone BMI.

Literatura: Szkulmowski Z., Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu, w:
Polska Medycyna Paliatywna, 2004, str. 40.

Zadanie 66.
Śmierć mózgu to:

A.  zaburzenie czynności bioelektrycznej mózgu,
B.  zaprzestanie reakcji na światło,
C.  brak reakcji na bodźce zewnętrzne,
D.  nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu.



Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 262. PZWL. 2010

Zadanie 67.
Odżywianie  pacjenta  w  stanie  apalicznym  metodą  bolusów  przez
PEG wymaga:

A . ułożenia pacjenta w pozycji na prawym boku i utrzymanie
pozycji do 20 min po podaży,

B . ułożenia  chorego  w  pozycji  na  lewym  boku  i  utrzymanie
pozycji do 30 min po podaży,

C.  podawania diety nie dłużej niż 15 min. jednarazowo,
D . ułożenia  chorego  w  pozycji  półsiedzącej  i  pozostawienie

go przez minimum 30 min. po podaży.
Literatura:  Polskie  Towarzystwo  Żywienia  Pozajelitowego,  Dojelitowego  i
Metabolizmu,  Standardy  żywienia  dojelitowego  i  pozajelitowego,  str.92,
Scientifica, 2014.

Zadanie 68.
Mutyzm akinetyczny to:

A.  stan przetrwałego stanu wegetatywnego,
B . następstwo  obustronnego  uszkodzenia  kory  płatów

czołowych, zakrętu obręczy lub na poziomie komory III,
C . występuje w wyniku rozległego uszkodzenia kory mózgowej

okolic ciemieniowej i czołowej,
D . następstwo uszkodzenia głębokiego płatów czołowych oraz

okolic komory II.
Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 264. PZWL. 2010

Zadanie 69.
Do oceny głębokości zaburzeń świadomości służy skala:

A.  Katza,
B.  RIFLE,
C.  Glasgow,
D.  ASA.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk,  Anestezjologia  i  intensywna  opieka.
Klinika i pielęgniarstwo. Str.214, PZWL.2008

Zadanie 70.
Najczęstszym problemem pielęgniarskim u pacjentów wentylowanych
mechanicznie jest:

A .  rozdęcie żołądka powietrzem,
B . brak  możliwości  ewakuacji  wydzieliny  z  drzewa

oskrzelowego,
C.  wysychanie śluzówek,
D.  brak odruchów obronnych.

Literatura:  K.  Kędziora-  Kornatowska,  M.  Muszalik,  E.  Skolmowska.



Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Str. 297. PZWL. 2010

Zadanie 71.
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 72.
Ciężkie niedożywienie polega na:

A . ubytku białek,  glikogenu,  potasu,  fosforanów,  magnezu i
witamin,

B . przewlekłej  utracie  tkanki  tłuszczowej  w  przebiegu
niedożywienia stresowego,

C . ubytku  białek,  tłuszczu,  glikogenu,  potasu,  fosforanów,
magnezu, pierwiastków śladowych i witamin,

D . pierwotnej  dysfunkcji  żołądkowo-jelitowej  i  złym
wchłanianiu.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego.  Str.461,
Scientifica, 2013.

Zadanie 73.
Wskazaniem do żywienia pozajelitowego jest:

A .  Stan ostrego niedożywienia,
B.  Gwałtowny spadek białek i energii w diecie chorego,
C . Dysfunkcja układu pokarmowego wykluczająca doustne lub

 dojelitowe  zaspokojenie  zapotrzebowania  na  składniki
odżywcze

D.  Niemożność przyjmowania pokarmów drogą doustną.
Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego.  Str.463,
Scientifica, 2013.

Zadanie 74.
Długoterminowym celem leczenia osób niedożywionych jest:

A .  zwiększenie bilansu białkowego organizmu,
B . poprawienie  funkcji  organizmu  poprzez  odtworzenie

beztłuszczowej masy ciała i tkanki tłuszczowej,
C . modyfikowanie  nawyków  żywieniowych  i  wspomaganie

żywieniowe,
D.  powrót do masy ciała z przed choroby.

Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego.  Str.7,  Scientifica,



2013.

Zadanie 75.
D o  oceny  stanu  odżywienia  osób  po  65  roku  życia  zaleca  się
skalę:

A.  BMI,
B.  MNA,
C.  SGA,
D.  NRS.

Literatura:  Polskie  Towarzystwo  Żywienia  Pozajelitowego,  Dojelitowego  i
Metabolizmu,  Standardy  żywienia  dojelitowego  i  pozajelitowego.  Str.  20,
Scientifica, 2014

Zadanie 76.
Żywienie  pozajelitowe  dotyczy  podawania  mieszanin  odżywczych
drogą:

A.  żył centralnych,
B.  tylko przez przetokę tętniczo-żylną,
C.  kaniulizacji żyły obwodowej,
D . ży ł  centralnych,  żył  obwodowych,  przetoki

tętniczo-żylnej.
Literatura:  L.  Sobotka,  Podstawy  żywienia  klinicznego.  Str.  370,
Scientifica, 2013.

Zadanie 77.
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 78.
Bezcelowe, często dziwaczne ruchy, niepodlegające kontroli to:

A .  Atetoza,
B.  Objaw koła zębatego,
C.  Balizm,
D.  Hipertonia.

Literatura: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu Sophie
Levitt ISBN/ISSN: 978-83-200-3422-6 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wydania
2007 strona 35



Zadanie 79.
Zgodnie  z  aktualną  ustawą  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej
pielęgniarka może samodzielnie:

A . wystawiać  skierowania  na  badania  diagnostyczne,  w  tym
związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta,

B . kierować  na  badania  lub  pobierać  materiał  do  badań
bakteriologicznych,

C . ordynować leki  zawierające określone substancje  czynne,
w tym środki odurzające,

D.  poinformować rodzinę pacjenta o skuteczności leczenia.
Literatura:  Mroczek  B,  Karakiewicz  B.  (red.):  Dziecko  przewlekle  chore  i
niepełnosprawne  w  praktyce  pielęgniarki  rodzinnej.  Pomorska  Akademia
Medyczna, Szczecin 2007, str.46-47.

Zadanie 80.
Bóle  brzucha  o  charakterze  czynnościowym  to  dolegliwości,
które:

A . rozpoznaje  s ię  na  podstawie  objawów  klinicznych  i
organicznych,

B.  mogą być wywołane niedrożnością i niedokrwieniem jelit,
C.  mogą towarzyszyć zespołowi jelita drażliwego,
D . wywołują zmniejszoną czynność skurczową mięśni gładkich

narządów znajdujących się w jamie brzusznej.
Literatura:  Mroczek  B,  Karakiewicz  B.  (red.):  Dziecko  przewlekle  chore  i
niepełnosprawne  w  praktyce  pielęgniarki  rodzinnej.  Pomorska  Akademia
Medyczna, Szczecin 2007, str.21-22.

Zadanie 81.
Odruch Moro jest najbardziej czynny do ukończenia;

A.  3 miesiąca życia,
B.  4 miesiąca życia,
C.  6 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.

Literatura:  Ryc.  7.4  Literatura:  Rehabilitacja  w  porażeniu  mózgowym  i
zaburzeniach ruchu Sophie Levitt ISBN/ISSN: 978-83-200-3422-6 Wydawnictwo
Lekarskie PZWL Rok wydania 2007 strona 152

Zadanie 82.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź w wymienionych kryteriach rozpoznania
upośledzenia umysłowego:

A . istotnie  niższy  niż  przeciętny  poziom  funkcjonowania
intelektualnego,

B.  istotne ograniczenia w funkcjonowaniu przystosowawczym,
C . górna  granica  wystąpienia  objawów  przed  18  rokiem

życia,
D.  uszkodzenie układu nerwowego.

Literatura:  Kirenko  J,  Parchomiuk  M.  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  z



upośledzeniem umysłowym. Wyd. Akademickie WSSP , Lublin 2006, str. 15.

Zadanie 83.
Nadmierne  napięcie  grupy  mięśni  powodujące  nieprawidłowe
ustawienie w stawie to:

A.  hipertonia,
B.  musculometria,
C.  hipnotonia,
D.  żadne z powyższych.

Literatura: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu Sophie
Levitt ISBN/ISSN: 978-83-200-3422-6 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wydania
2007 strona 379

Zadanie 84.
Model  opieki  według  Nancy  Roper  uwzględnia  5  elementów,  do
których NIE zalicza się:

A .  aktywności życiowych,
B.  długości życia,
C.  indywidualności życiowej,
D.  kontekstu biopsychospołecznego.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Czelej, Lublin 2007, str. 57.

Zadanie 85.
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:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 645. Dziennik ustaw 1995 nr 103 poz.
514, str. 2465.

Zadanie 86.
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 87.
Zespół serotoninowy najczęściej spowodowany jest:

A .  uwarunkowaniami genetycznymi,
B . interakcjami  pomiędzy  stosowanymi  lekami

farmakodynamicznymi i farmakokinetycznymi,
C.  upojeniem alkoholowym,
D.  przegrzaniem organizmu.

Literatura:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 551.

Zadanie 88.
Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego NIE obejmują:

A . odmowy utrzymywania masy ciała na poziomie minimalnej
masy  prawidłowej  dla  wieku  i  wzrostu  lub  ponad  tym
poziomem,

B . nasilonej  obawy  przed  przyrostem  masy  ciała  i
przytyciem,  nawet  w  przypadku  niedostatecznej  masy
ciała,

C.  zaburzonego wyobrażenia własnego ciała,
D.  BMI >18,5 kg/m2.

Literatura:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 420.

Zadanie 89.
Wskaż,  która  z  poniżej  wymienionych  cech  NIE  zalicza  się  do
cech dobrego słuchacza (np. wg. Kelly’ego):

A .  silna motywacja do słuchania,
B.  koncentracja na formie, a nie sensie komunikatu,
C.  brak stereotypowych przekonań,
D.  odróżnianie obserwacji od wnioskowania.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Czelej, Lublin 2007, str. 36.

Zadanie 90.
Stupor jest zaburzeniem:

A.  depresyjnym,
B.  dysocjacyjnym,
C.  schizofrenicznym,
D.  występującym w ostrych zatruciach.

Literatura:  Jarema  M.  (red.):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. PZWL, Warszawa 2011, str. 376.



Zadanie 91.
D o typowych objawów schizofrenii określanych jako 4A opisanych
przez Bleulera NIE należy:

A.  ambiwalencja,
B.  autyzm,
C.  afekt tępy,
D.  akatyzja.

Literatura:  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny  Marek  Jarema
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wydania 2011
strona 129

Zadanie 92.
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 93.
Choroba  afektywna  dwubiegunowa  najczęściej  rozpoczyna  się  w
wieku między:

A.  20.-25. r.ż.,
B.  25.-30. r.ż.,
C.  35.-40. r.ż.,
D.  45.-55. r. ż.

Literatura:  Psychiatria  podręcznik  dla  studentów  medycyny  Marek  Jarema
ISBN/ISSN: 978-83-200-4180-4 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wydania 2011
strona 191

Zadanie 94.
Jakie objawy negatywne wyróżnia się w schizofrenii?

A.  urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B.  obniżenie napędu, zaburzenie treści myślenia,
C . anhedonia,  wycofanie  społeczne,  obniżenie  napędu,

niedomoga woli, zaburzenie treści myślenia,
D . obniżenie  napędu,  niedomoga  woli,  zaburzenia  treści

myślenia, wycofanie społeczne, urojenia, omamy.
Literatura:  Wilczek-Różyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego,
Czelej Lublin 2007, str. 135-136.



Zadanie 95.
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 96.
Do objawów niepożądanych leków przeciwpsychotycznych należy:

A.  zespół pozapiramidowy,
B.  zaburzenia funkcji poznawczych,
C.  wydłużenie odcinka QT,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.88

Zadanie 97.
W  rozwoju  choroby  alkoholowej  wyróżnia  się  4  stadia.  Wskaż
BŁĘDNE stadium:

A.  faza ostrzegawcza,
B.  faza wyrównawcza,
C.  faza krytyczna,
D.  faza przewlekła.

Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.63

Zadanie 98.
Do leczenia zaburzeń lękowych NIE stosuje się leków z grupy:

A.  trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych ( TLPD),
B.  benzodiazepin,
C.  inhibitorów zwrotnego wchłaniania serotoniny,
D.  leków nootropowych.

Literatura:  I.  Krupka-  Matuszczyk,  M.Matuszczyk  „Psychiatria,  podręcznik
dla studentów pielęgniarstwa” Wyd. ŚUM, rok wyd. 2007 str.61-62



Zadanie 99.
Usprawnianie pacjenta po zaprotezowaniu polega na:

A.  nauce posługiwania się protezą,
B.  nauce zakładania pończoch kikutowych,
C.  nauce chodzenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Strugała  M.,  Talarska  D.:  Rehabilitacja  i  pielęgnowanie  osób
niepełnosprawnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, str. 155.

Zadanie 100.
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 101.
W  opiece  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  po  urazie  kręgosłupa  w
odcinku  piersiowym,  po  zmianie  pozycji  należy  pamiętać  w
szczególności o:

A .  ułożeniu właściwie głowy pacjenta,
B.  niestosowaniu żadnych podkładek, klinów itp.,
C.  sprawdzeniu drożności cewnika,
D.  nie układaniu pacjenta na prawym boku.

Literatura: J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, s.462, PZWL. 2007

Zadanie 102.
Test bierny ortostatyczny to jedna z metod wykrywania:

A.  hipotonii ortostatycznej,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  choroby zakaźnej,
D.  migotania przedsionków.

Literatura:  Cytowicz  –  Karpiłowska  W.:  Kazimierska  B.:  Cytowicz  A.:
Postępowanie usprawniające w geriatrii.2012

Zadanie 103.
U pacjentów po urazie kręgosłupa pionizację bierną zaczynamy od
uniesienia łóżka od strony głowy pod kątem:

A.  50°,
B.  30°,
C.  20°,
D.  15°.

Literatura: red. J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, PZWL, 2007, s. 467.



Zadanie 104.
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 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.
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 107.
Pieluchy  anatomiczne  osoby  niepełnosprawne  otrzymują  w
refundacji w ilości 60 sztuk:

A.  1 raz na miesiąc,
B.  2 razy w miesiącu,
C.  4 razy na rok,
D.  4 razy na pół roku.

Literatura:  Rozporządzenie  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 108.
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 109.
Do przeciwwskazań bezwzględnych fizykoterapii należy zaliczyć:

A . aktywny  proces  zapalny  i  infekcyjny,  aktywną  gruźlicę,
procesy nowotworowe,

B . aktywna gruźlica, niewyjaśnione stany chorobowe, wzrost
temperatury.

C . przewlekłe  stany  chorobowe,  procesy  nowotworowe,
niewydolność oddechowa,

D.  stany gorączkowe, uczulenia, zmiany zwyrodnieniowe.
Literatura: J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, s.555, PZWL. 2007

Zadanie 110.
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 111.
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 112.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym  przed  trzema  tygodniami.  Występuje  u  niego
paraplegia,  brak  samodzielnej  mikcji.  Jest  leczony  zachowawczo.
W  celu  zabezpieczenia  chorego  przed  odleżynami  postępowanie
pielęgnacyjne polega na zastosowaniu:

A.  zmiany pozycji ciała co 12 godzin,
B . materaca  przeciwodleżynowego  bez  konieczności

zmieniania pozycji ciała,
C . materaca  przeciwodleżynowego  i  zmiany  pozycji  ciała  co

2-3 godziny,
D.  masażu klasycznego.

Literatura:  Szewczyk M.,  Jawień A.:  Leczenie  ran przewlekłych.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, str. 102.

Zadanie 113.
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 114.
Sygnałem "bólu totalnego" w chorobie nowotworowej są m.in:

A.  utrata przez pacjenta przytomności,
B.  agresywne zachowanie pacjenta,
C . utrata  sensu  życia,  poczucie  braku  nadziei,  negatywne

emocje o charakterze depresyjnym,
D . objawy wzbudzenia autonomicznego, np. pocenie, drżenie,

przyspieszenie czynności serca.
Literatura:  Szewczyk  M,  Jawień  A.  (red.):  Leczenie  ran  przewlekłych.  PZWL,
Warszawa 2012, str.174.

Zadanie 115.
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 116.
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 117.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  powierzchniowy  w
okolicy kości krzyżowej- według Campbella to:

A.  odparzenie,
B.  odleżyna I stopnia,
C.  odleżyna II stopnia,
D.  odleżyna III stopnia.

Literatura:  Szewczyk M.,  Jawień A.:  Leczenie  ran przewlekłych.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, str.101

Zadanie 118.
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 119.
Charakterystyczne dla niedożywienia kwashiorkor jest:

A . występowanie obrzęków i zatrzymania wody w organizmie,
w efekcie czego masa ciała może nawet wzrastać,

B . zmniejszenie  masy  ciała  oraz  wskaźników
antropometrycznych i immunologicznych,

C.  brak zmian stężenia białka i albumin w surowicy krwi,
D . istotny  spadek  stężenia  białek  i  albumin  w  surowicy

oraz gwałtowny spadek masy ciała.
Literatura:  Rogulska  A.  Postępowanie  dietetyczne  w  niedożywieniu.  PZWL,
Warszawa 2010, str. 9-10.

Zadanie 120.
Jedną z kluczowych zasad „drabiny analgetycznej” jest:

A . podawanie  leków  ”według  zegara”  –  w  stałych  odstępach
czasowych,

B . łączenie  leków  z  tego  samego  stopnia  drabiny
analgetycznej,

C.  podawanie leków na żądanie chorego „w razie bólu”,
D . przekraczanie  dawek  terapeutycznych  słabych  opioidów,

by odwlec moment włączenia silnego opioidu.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2004, str. 35-36.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 33N1920
Zadanie 1.
Wolontariusz podlega ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków:

A . Jeżeli Hospicjum zawarło z nim porozumienie na okres 30
dni,

B . Jeżeli  Hospicjum  zawarło  z  nim  porozumienie  na  okres
dłuższy niż 30 dni,

C . Jeżeli  wolontariusz  opłaci  składki  na  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC),

D . Jeżeli  Hospicjum  opłaci  składki  od  odpowiedzialności
cywilnej.

Literatura:  Krakowiak  P.,  Modlińska  A.,  Podręcznik  wolontariusza
hospicyjnego, Wyd. Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk, 2008, s. 84.

Zadanie 2.
Głównym celem opieki paliatywnej jest:

A .  leczenie bólu,
B.  leczenie objawów somatycznych,
C . zapewnienie  możliwie  najlepszej  jakości  życia  chorych  i

ich rodzin,
D . usprawnianie  chorych  w  celu  utrzymania

samowystarczalności do końca życia.
Literatura:  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red),  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, 2008, s.16.

Zadanie 3.
Kompromis  jako  styl  indywidualnego  reagowania  na  konflikty
charakteryzuje się:

A .  postępowaniem zgodnie z interesami strony przeciwnej,
B . wykorzystywaniem wszelkich  dostępnych  środków  w  celu

utrzymania swojego stanowiska,
C.  częściowym zaspokojeniem interesów obu ze stron,
D.  zaspokojeniem interesów obu stron.

Literatura:  Krakowiak  P.,  Modlińska  A.,  Podręcznik  wolontariusza
hospicyjnego, Wyd. B.F.H., Gdańsk, 2008, s. 137.

Zadanie 4.
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 5.
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 6.
Metoda TENS wykorzystywana w leczeniu bólu polega na:

A.  przezskórnej stymulacji nerwów,
B.  proprioceptywnym torowaniu,
C.  usprawnianiu neurorozwojowym,
D . nastrzykiwaniu obrzęku wywołanego guzem dużymi dawkami

leków sterydowych.
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 7.
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 8.
Zasada podawania leków p/bólowych „zgodnie z zegarem” polega na
podawaniu leków:

A.  tylko co 4 lub 6 godzin,
B.  jednemu pacjentowi 1x rano i 1x w południe,
C.  zgodnie z „zasadą na żądanie”,
D . w  regularnych  odstępach  czasowych  aby  było  ich  stałe

wysycenie w organizmie.
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 9.
Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami
paniki  oddechowej,  osłabiony,  nie  pozwala,  aby  ułożyć  go  w
łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

A . zadbanie  o  bezpieczeństwo,  uspokajanie  werbalne
pacjenta i układanie go w łóżku,

B . tłumaczenie  pacjentowi  o  konieczności  położenia  się  do
łóżka,

C . podanie  morfiny  i  benzodwuazepiny,  czuwanie  przy
chorym,  które  pozwoli  mu przebywać w pozycji  dla  niego
dogodnej,

D . podanie  leków  uspokajających,  ułożenie  pacjenta  w
łóżku.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 10.
Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

A . masowaniu  obrzękniętego  miejsca  przy  pomocy  środków
poślizgowych  dla  zwiększenia  kontaktu  dłoni  osoby
masującej ze skórą,

B . lekkim ugniataniu,  głaskaniu  ciała  w  kierunku  od  głowy
do stóp,

C . intensywnym  masowaniu  mięśni  podczas  skurczu
izometrycznego,

D . delikatnym  uciskaniu  skóry,  aby  nie  dopuścić  do
zaczerwienienia w miejscu uciskanym.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 11.
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 12.
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 13.
Gromadzenie  s ię  w  nadmiarze  płynu  śródtkankowego
charakteryzującego  się  dużą  zawartością  białka  oraz  przewlekłe
zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

A.  obrzęku spowodowanym skurczem naczyń tętniczych,
B.  obrzęku spowodowanym skurczem naczyń żylnych,
C.  obrzęku spowodowanym skurczem naczyń włośniczkowych,
D.  obrzęku limfatycznym.

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. 320

Zadanie 14.
Lekami podawanymi u pacjenta w okresie umierania są:

A . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
hioscyna,

B . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,

C . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  hipotensyjne,  leki
przeciwcukrzycowe,

D . analgetyki,  leki  przeciwcukrzycowe,  leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece



paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 15.
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 16.
W  zaawansowanym  stadium  raka  szyjki  macicy,
przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

A . uszkodzenie naczyń limfatycznych i/lub węzłów chłonnych
przez zabieg operacyjny,

B.  napromienianie węzłów chłonnych,
C.  zajęcie węzłów chłonnych przez przerzuty nowotworowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 17.
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 18.
U  pacjenta  objętego  opieką  paliatywną  z  rozpoznaną
hiperkalcemią należy podawać dożylnie:

A . fizjologiczny  roztwór  chlorku  sodu  z  potasem  w  celu
zatrzymania wapnia i potasu w organizmie,

B . fizjologiczny  roztwór  chlorku sodu  z  furosemidem w celu
wymuszenia wydalania nadmiaru wapnia przez nerki,

C . fizjologiczny  roztwór  chlorku sodu  z  furosemidem w celu
zatrzymania wapnia w organizmie,

D . witaminę  D  oraz  zachęcać  chorego  do  przyjmowania
większej ilości płynów.



Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej  i  hospicyjnej,  wyd.  1.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2005

Zadanie 19.
Do niepożądanych działań radioterapii paliatywnej NIE należą:

A.  obrzęk mózgu,
B.  nudności i wymioty,
C.  sarkopenia pierwotna,
D.  zespół senności.

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. 130-131

Zadanie 20.
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 21.
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 22.
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 23.
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 24.
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 25.
O agranulocytozie możemy mówić wtedy, gdy stężenie granulocytów
obojętnochłonnych wynosi poniżej:

A .  0,5 G/l i jest konieczna izolacja chorego,
B.  3 G/l - wtedy nie ma konieczności izolacji chorego,
C.  0,5 G/l i wtedy kończy się potrzeba izolacji chorego,
D.  5 G/l i jest konieczna izolacja chorego.

Literatura:  Kliś-Kalinowska  A.  Opieka  nad  pacjentem  z  zaburzeniami
hematologicznymi  [W:]  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  Pielęgniarska
opieka paliatywna, PZWL, Warszawa 2017, s.200-2013



Zadanie 26.
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 27.
Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

A .  ssanie cząstek ananasa, cukierków, kostek lodu,
B.  płukanie jamy ustnej spirytusowymi roztworami,
C.  picie często i w dużych ilościach napojów gazowanych,
D . płukanie jamy ustnej płynami o smaku kwaśnym np.: woda

z octem lub cytryną.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 28.
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 29.
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 30.
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 31.
Jeśli  podawanie  pacjentowi  w  odstępie  co  4  godziny,  100  mg
Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać w odstępie co 2 godziny,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 32.
W radioterapii paliatywnej:

A .  zawsze stosuje się duże dawki napromieniania,
B.  liczba frakcji jest zawsze duża,
C . korzyść  muszą  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 33.
Przewlekłe  bóle  nowotworowe  ze  względu  na  patomechanizm
dzielimy na:

A.  ogólne,
B.  miejscowe,
C.  receptorowe i niereceptorowe,
D.  uciskowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 34.
Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

A.  obrzęk kończyn dolnych,
B.  czkawka,
C.  nudności,
D.  świąd skóry.

Literatura:  .  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 35.
Astenia jest to:

A . postępująca  utrata  wagi  ciała  i  zmiany  w  wyglądzie
zewnętrznym spowodowane zanikiem tkanki tłuszczowej i
mięśni,

B . niechęć  do  przyjmowania  pokarmów  i  szybkie  uczucie
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,

C . utrata  si ł ,  osłabienie,  uczucie  znużenia,  zmniejszenie
aktywności,

D.  dysfunkcja narządów.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 36.
Postępowanie z pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową z
zaburzeniami smaku polega na:

A.  utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej,
B . zmodyfikowaniu  diety  chorego  (posiłki  świeże,  chłodne,

mocniej przyprawione, dostosowane do smaku pacjenta),
C.  dodawaniu piwa lub wina do zup i sosów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 37.
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 38.
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 39.
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 40.
Dlaczego różne leki chemioterapeutyczne są ze sobą łączone?

A.  z powodu niedużego zaawansowania choroby,
B . przy  braku  możliwości  dokładnego  zdiagnozowania

choroby,
C . w  celu  osiągnięcia  maksymalnego  oddziaływania  na

nowotwór przy minimalnej toksyczności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 41.
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 42.
Lekami z wyboru w gastroparezie są:

A.  leki antycholinergiczne,
B.  prokinetyki,
C.  diuretyki,
D.  leki przeciwdrgawkowe.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 43.
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 44.
N a  I I  szczeblu  drabiny  analgetycznej  znajdują  się  następujące
leki:

A .  naproxen, tramadol, 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 45.
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 46.
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 47.
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 48.
Najlepszymi  i  najczęściej  stosowanymi  drogami  podawania  leków
p/bólowych w opiece paliatywnej są:

A.  dożylna, doodbytnicza, domięśniowa,
B.  droga dordzeniowa, podjęzykowa, podskórna, domięśniowa,
C.  droga 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.  Pielęgniarstwo  opieki  paliatywnej,  PZWL,
Warszawa 2017, s. 29-49

Zadanie 49.
Głównymi celami rehabilitacji w zaawansowanym stadium choroby
nowotworowej są:

A . łagodzenie  bólu,  zapobieganie  odleżynom,  łagodzenie
zmęczenia  związanego  z  chorobą,  utrzymanie  aktywności
na miarę możliwości chorego,

B . obniżenie  progu  bólowego,  zapobieganie  odleżynom  i  jak
najdłuższe utrzymanie aktywności,

C . obniżenie  QoL,  łagodzenie  zmęczenia  związanego  z
chorobą, zapobieganie odleżynom,

D . wypełnienie  czasu  wolnego,  łagodzenie  zmęczenia
związanego z chorobą oraz utrzymanie SpO2 na poziomie
około 85%.

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 50.
Ból:

A.  jest tylko reakcją biologiczną na bodziec psychiczny,
B.  nie ma nic wspólnego z doświadczaniem emocjonalnym,
C . jest nieprzyjemnym odczuciem i przeżyciem emocjonalnym

i zmysłowym 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 51.
Dekstranomery to opatrunki, które:

A . powodują  uwodnienie  tkanek  martwiczych  i  mają
ograniczoną zdolność pochłaniania wysięku,

B . powstają  z  włókien  alginianu  wapnia  z  alg  morskich  i
mają dużą chłonność,

C . zawierają  węgiel  aktywowany i  neutralizują  nieprzyjemny
zapach,

D . mają  bardzo  dużą  zdolność  pochłaniania  wysięku  i
zbudowane są z ziaren polimeru.

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 52.
Typowym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

A . biały  nalot  lub  intensywne  zaczerwienienie  śluzówek  bez
nalotu,

B.  owrzodzenie w jamie ustnej,
C.  suchość w jamie ustnej,
D.  zajady w kącikach ust.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 53.
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 54.
W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można
podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

A .  diazepam,
B.  midazolam,
C.  lorazepam,
D.  fentanyl.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 55.
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 56.
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 57.
Ból ostry trwa:

A.  do 3 tygodni,
B.  powyżej 3 miesięcy,
C.  od 1-3 tygodni,
D.  do 3 miesięcy.

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 58.
D o  najgroźniejszego  powikłania  wskutek  stosowania  leków
opioidowych możemy zaliczyć:

A.  odwodnienie wskutek przewlekłej biegunki,
B.  porażenie ośrodka oddechowego,
C.  powstanie kamieni kałowych,
D.  zaburzenia w oddawaniu moczu.

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.
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 60.
Co jest źródłem promieniowania w brachyterapii?

A.  pierwiastki promieniotwórcze,
B.  fale elektromegawalowe,
C.  promienie kosmiczne,
D.  fale radiomagnetyczne.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Zadanie 61.
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 62.
Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

A . zapewnienie  obecności  opiekunów  przy  chorym,  najlepiej
bliskich osób,

B . stosowanie  dużych  i  skutecznych  dawek  leków
wyciszających pacjenta,

C.  wprowadzenie pacjenta w stan sedacji,
D.  pozostawienie chorego w samotności aby się wyciszył.

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 63.
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 64.
Do objawów uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego zaliczamy:

A.  przeczulicę, wzmożone odruchy oraz zwiększoną siłę,
B . brak  czucia,  osłabione  odruchy  oraz  zmniejszone

napięcie,
C.  allodynię, zmniejszone napięcie i zwiększoną siłę,
D . wzmożone  odruchy,  brak  czucia,  zwiększoną  si łę  i

napięcie.
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. 763

Zadanie 65.
Najczęstszymi  przyczynami  zespołu  kacheksja-anoreksja-astenia
są nowotwory:

A.  układu moczowego i krtani,
B.  przewodu pokarmowego i płuc,
C.  pęcherza moczowego i sklepienia czaszki,
D.  OUN i skóry.

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. 288

Zadanie 66.
Ból koincydencyjny to ból:

A .  nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B.  spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który  występuje  u  chorych  na  nowotwory  złośliwe,  ale

który  nie  jest  związany  z  nowotworem,  ani  przebytym
leczeniem,

D . powstały  w  wyniku  leczenia  przeciwnowotworowego,  np.
polineuropatia po chemioterapii.

Literatura:  .  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005



Zadanie 67.
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 68.
Duże  ryzyko  popełnienia  samobójstwa  występuje  u  pacjentów  o
klinicznym typie depresji:

A .  atopowej,
B.  psychopatycznej,
C.  maskowanej,
D.  agitowanej.

Literatura:  Szawłowski  A.W.,  Wallner  G.  (red.):  Stany  nagłe  w  onkologii.
Występowanie i leczenie, wyd. 1. Wyd. Termedia, 2015, str. 291

Zadanie 69.
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 70.
Mechanizm  działania  przeciwbólowego  treningu  relaksacyjnego
polega na:

A.  Redukcji lęku i obniżeniu poziomu doznań bólowych,
B . Zwiększeniu  podatności  pacjenta  na  sugestie  dotyczące

działania leków przeciwbólowych,
C.  Uruchomieniu mechanizmów związanych z efektem placebo,
D . Zwiększeniem  poziomu  świadomości  wypieranych  treści

dotyczących objawów choroby.
Literatura:  Sheridan  Ch.L.,  Radmacher  S.A.,  Psychologia  Zdrowia.  Wyzwania
dla biomedycznego modelu zdrowia, Wyd. IPZ. Warszawa 1998, s 33.

Zadanie 71.
Narzędziem  do  badania  jakości  życia  pacjenta  w  warunkach
stacjonarnych poleca się:

A .  Skalę VAS,
B.  Skalę Barthel,
C.  Skalę ESAS,
D.  Skalę Zubroda.

Literatura:  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.(red),  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, s. 32.

Zadanie 72.
Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

A.  analogowo-wzrokowa VAS,
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 73.
W  odpowiedzi  na  bodziec  bólowy  u  dziecka  obserwuje  się  tzw.
markery  bólu,  w  postaci  zmian  autonomicznych  i  hormonalnych,
typu:

A . wzrost  wydzielania  kortyzolu,  katecholamin,  glukagonu,
hormonu wzrostu,

B . obniżenia  przewodnictwa  elektrycznego  skóry,  spadek
ciśnienia tętniczego krwi,

C . zwolnienie  częstości  tętna,  obniżone  stężenie
katecholamin, glukagonu, hormonu wzrostu,

D.  zwężenie źrenic, wzrost wydzielania insuliny,
Literatura:  Korzeniewska-Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.  (red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Wyd.  Uniwersytet  Medyczny  w
Łodzi, Łódź 2011, s.78.



Zadanie 74.
D o najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u
dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

A . zaburzenia  motoryki  dolnego  odcinka  przewodu
pokarmowego (zaparcia),

B.  przerost dziąseł, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
C . zaburzenia  motoryki  dolnego  odcinka  przewodu

pokarmowego (biegunki),
D.  refluks żołądkowo - przełykowy, zaburzenia ssania.

Literatura:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.  (red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Wyd.  Uniwersytet  Medyczny  w
Łodzi, Łódź 2011, s.57.

Zadanie 75.
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 76.
Celem  domowej  tlenoterapii  biernej  u  dziecka  z  dysplazją
oskrzelowo - płucną jest utrzymanie saturacji na poziomie:

A.  92 - 94%,
B.  94 - 95%,
C.  90 - 91%,
D.  95 - 97%.

Literatura:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Przysło  Ł.:  Wybrane  problemy
pulmonologiczne  w  pediatrycznej  opiece  paliatywnej..  w:  Korzeniewska  -
Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane  zagadnienia  pediatrycznej
opieki paliatywnej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 92-93.



Zadanie 77.
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,

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 78.
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 79.
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 80.
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 81.
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 82.
Pojecie  śmierci  kształtuje  s ię  wraz  z  wiekiem  i  rozwojem
emocjonalnym.  Dojrzałe  wyobrażenie  śmierci  zaczyna  sie
kształtować u dzieci:

A .  około 11 roku życia,
B.  pomiędzy 9-10 rokiem życia,
C.  w 8 roku życia,
D.  pomiędzy 8 - 9 rokiem życia.

Literatura:  Binnebesel  J.,  Bohdan  Z.,  Wojciechowska  A.:  Śmierć  dziecka.  w:
Binnebesel  J.,  Bohdan  Z.,  Krakowiak  P.,  Krzyżanowski  D.,  Paczkowska  A.,
Stolarczyk  A.:  Przewlekle  chore  dziecko  w  domu.  Wyd.  Fundacja  Hospicyjna,
Łódź 2012, s. 244.



Zadanie 83.
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 84.
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 85.
Do schorzeń nienowotworowych ograniczających życie, NIE należą:

A . encefalopatie  pozakaźne,  niedokrwienne,  niedotleniowe,
pourazowe,

B.  choroby nerwowo - mięśniowe,
C.  nadczynność i niedoczynność kory nadnerczy,
D.  niewydolności wielonarządowe.

Literatura:  Korzeniewska-Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.  (red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Wyd.  Uniwersytet  Medyczny  w
Łodzi, Łódź 2011, s.16.

Zadanie 86.
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 87.
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 88.
D o  oceny  bólu  u  noworodków,  wcześniaków  i  niemowląt
wykorzystuje się skalę:

A.  QUESTT,
B.  VAS,
C.  CCPOT,
D.  FLACC.

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. 268.

Zadanie 89.
Do lizosomalnych chorób spichrzeniowych zaliczamy:

A.  ksantynurię, chorobę Lescha – Nyhana,
B.  kwasice organiczne, pierwotne kwasice mleczanowe,
C.  lipidozy, mukopolisacharydozy, mukolipidozy,
D.  galaktozemię, glikogenozy, zespół Pearsona.

Literatura:  Przysło  Ł.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Problemy
neurologiczne  w  pediatrycznej  opiece  paliatywnej.  w:  Korzeniewska  -
Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane  zagadnienia  pediatrycznej
opieki paliatywnej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 51-52.

Zadanie 90.
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 91.
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 92.
Obraz  kliniczny  noworodka  urodzonego  z  ciężką  postacią
encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

A.  hemiplegia spastyczna, upośledzenie wzrostu kończyn,
B . hipotonia,  porażenie  opuszkowe,  zaburzenia

autonomiczne,
C.  obustronne porażenie kurczowe, deficyty czuciowe,
D . opóźniony  rozwój  umysłowy,  spastyczne  porażenie

połowicze.
Literatura:  Przysło  Ł.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Problemy
neurologiczne  w  pediatrycznej  opiece  paliatywnej.  w:  Korzeniewska  -
Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane  zagadnienia  pediatrycznej
opieki paliatywnej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 34.

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.
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 95.
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 96.
Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

A . metody  nieinwazyjne  obejmujące  ultrasonografię  i  testy
krwi,

B . badanie płynu owodniowego, badanie ultrasonograficznym
i fetoskopię,

C . przesiewowe  i  specjalistyczne  badania  USG,  badania
echokardiograficzne, przesiewowe badania biochemiczne w
I  trymestrze,  w  wybranych  przypadkach  badania
cytogenetyczne/genetyczne,

D . metody  inwazyjne  wymagające  pobrania  np.  płynu
owodniowego.

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. 19.



Zadanie 97.
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 98.
Do grupy mechanizmów represywnych zaliczamy:

A.  zachowania magiczne,
B.  rozszczepienie obrazu choroby,
C.  wypieranie (represja),
D.  selektywne przetwarzanie informacji.

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.
Jakie  cechy  osobowościowe  osoby  osieroconej  wpływają
niekorzystnie na przebieg procesu osierocenia:

A.  Wysoki poziom ekstrawersji i psychotyzmu,
B.  Niskie poczucie kontroli wewnętrznej,
C.  Wysoki poziom introwersji i neurotyzmu,
D . Silna  struktura  ego  z  tendencją  do  stosowania

mechanizmu projekcji.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 166.

Zadanie 100.
Najczęściej  zlecaną  formą  psychoterapii  indywidualnej  pacjentom
onkologicznym jest psychoterapia:

A.  analityczna,
B.  systemowa,
C.  behawioralno-poznawcza,
D.  humanistyczna.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  Psychoonkologia  w  praktyce  klinicznej.
Wyd. PZWL , Warszawa 2011, s 216.



Zadanie 101.
Podstawową zasadą dotyczącą postępowania z dzieckiem w którego
rodzinie jest osoba przewlekle chora dotyczy:

A . izolowania  dziecka  od  chorego  w  celu  ograniczenia
stresu z tym faktem związanego,

B . unikania rozmów na temat przebiegu i rokowań choroby w
obecności dziecka,

C . przedstawiania informacji na temat choroby w zrozumiały
dla dziecka abstrakcyjny sposób,

D . mówienia  o  chorobie  i  przygotowywania  do  rozstania  z
chorym.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  U  kresu.  Opieka  psychopaliatywna,  czyli
jak  pomóc  choremu,  rodzinie,  i  personelowi  medycznemu  środkami
psychologicznymi. Wyd. MAK, Gdańsk 2000, s 114.

Zadanie 102.
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 103.
Najkorzystniejszy model sprawowania opieki nad chorym w domu to
taki:

A . rodzina  koncentruje  s ię  nad  chorym,  gotowa  zaspokajać
jego życzenia oraz ustępując w razie rozbieżności zdań,

B . chory  leży  w  „swoim  pokoju”,  potrzeby  pielęgnacyjne  są
spełnione, natomiast życie rodzinne toczy się obok,

C . chory  jest  włączony  w  zwykły  rytm  życia  rodzinnego  i
traktowany  jak  „zwykły”  je j  członek,  który  wymaga  tylko
więcej starań i troski,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  U  kresu.  Opieka  psychopaliatywna,  czyli
jak  pomóc  choremu,  rodzinie,  i  personelowi  medycznemu  środkami
psychologicznymi. Wyd. MAK, Gdańsk 2000, s 110.



Zadanie 104.
Agresja przemieszczona to:

A . Złość  wyrażona  w  kierunku  kogoś,  kto  symbolizuje
jedynie osobę, której agresor chce wyrządzić krzywdę,

B . M a charakter bezpośredni, co oznacza, że atakowane jest
tzw. „źródło” złości,

C . Jest wyrażana na różne sposoby poprzez mimikę, postawę,
gesty  i  brak  współpracy  z  otaczającymi  chorego  troską
opiekunami,

D . Pacjent używa słów, by wyrządzić komuś krzywdę, zranić,
dać upust swoim emocjom i frustracjom.

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 116.

Zadanie 105.
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 106.
Zasada "proporcjonalności ryzyka" bazuje na określeniu:

A . proporcji  zysków  i  strat  przy  podejmowaniu  decyzji  w
określonych  trudnych  sytuacjach  (zwana  jest  zasadą
"proporcjonalności środków"),

B . tylko  zysków  w  podejmowaniu  trudnych  decyzji  (zwana
jest zasadą "proporcjonalności środków"),

C . tylko  ewentualnych  strat  w  podejmowaniu  trudnych
decyzji  (zwana  jest  zasadą  "proporcjonalności
środków"),

D . ewentualnych  wad  procesu  terapeutycznego  i  jest  zwana
zasadą "złotego środka".

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.
Pierwotnie słowo euthanatos oznaczało:

A.  śmierć przychodzącą zbyt wcześnie,
B.  śmierć szybką i bezbolesną,
C.  śmierć we właściwym czasie,
D.  śmierć po osiągnięciu wysokiego wieku.

Literatura:  Bołoz  W.:  Rezygnacja  z  uporczywej  terapii  czy  utrzymywanie
życia  za  wszelką  cenę.  Punkt  widzenia  etyka.  w:  Sinkiewicz  W.,  Krajnik  M.,
Grabowski  R.(red.):  Dylematy  etyczne  końca  życia  -  problem  uporczywej
terapii.  Bydgoska  Izba  Lekarska,  Komisja  Bioetyczna,  Bydgoszcz  2013,  s.
35-36.

Zadanie 108.
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: Podstawy opieki paliatywnej Krystyna Walden-Gałuszko ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wydania 2007 Strona 72

Zadanie 109.
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 110.
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 111.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.
Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.:  Pielęgniarstwo  w  opiece
paliatywnej  i  hospicyjnej,  wyd.  1.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2005, s. 41.

Zadanie 112.
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 113.
W  leczeniu  duszności  u  pacjenta  objętego  opieką  paliatywną  aby
ustabilizować  niewłaściwy  tor  oddechowy  i  nadmierną  wentylację
oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem
preferuje się stosowanie:

A.  morfiny,
B.  benzodiazepin,
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 114.
Wskazaniami do radioterapii paliatywnej są:

A.  nowotwory płuc,
B.  nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego – chłoniaki,
C.  nowotwory złośliwe jajnika,
D.  pojedyncze przerzuty do kości.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.  (red.):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2004, str. 172-174.

Zadanie 115.
D o  czynników  psychologicznych  prowadzących  do  niedożywienia
pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

A.  unieruchomienie w łóżku, brak aktywności,
B.  wymioty, biegunki, krwawienia,
C.  obawę przed popełnieniem błędów dietetycznych,
D.  dolegliwości podczas połykania.

Literatura: de Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str.123.

Zadanie 116.
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 117.
Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej jest:

A .  stosowanie diety ubogobłonnikowej,
B . niepełne  wypróżnienia,  oraz  spowolnienie  pasażu

jelitowego,
C . właściwe  nawadnianie  w  połączeniu  z  dietą

bogatobiałkową,
D.  wszystkie 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 118.
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 119.
Źródłem najczęściej występujących przerzutów do mózgu jest rak:

A.  płuca,
B.  tarczycy,
C.  czerniak,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Literatura:  Koszewski  W;  Nowotwory  ośrodkowego  układu  nerwowego  (w:)
Frączek M. (red) Chirurgia Nowotworów, armedica press, Bielsko-Biała 2003,s
97.

Zadanie 120.
Linitis Plastica to:

A . ucisk  guzów  wychodzących  z  narządów  sąsiednich  np.
hepatomegalia,

B.  częściowa gastrektomia,
C.  wodobrzusze znacznego stopnia,
D . postać  nowotworu  żołądka  rozlegle  naciekająca  ścianę

żołądka.
Literatura: Podstawy opieki paliatywnej Krystyna Walden-Gałuszko ISBN/ISSN:
978-83-200-3634-3 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Rok wydania 2007 Strona 92



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 34N0920
Zadanie 1.
Europejska Karta Dziecka w szpitalu jest wyrazem:

A.  troski o karmienie naturalne niemowląt,
B.  przestrzegania praw dziecka,
C . odznaczenia  nadawanego  szpitalowi  za  przestrzeganie

praw pacjenta,
D . dostrzegania  potrzeb  hospitalizowanych  dzieci,  dążenia

d o  tworzenia  warunków  w  szpitalu,  które  sprzyjają
dobremu samopoczuciu chorych dzieci.

Literatura:  G.  Cepuch,  M.  Perek  (red.),  Modele  opieki  pielęgniarskiej  nad
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012, s. 27.

Zadanie 2.
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 3.
Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

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

Literatura: A. Obuchowicz (red.) Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka,
str. 99, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 4.
W  przypadku  występowania  u  niemowlęcia  odwodnienia
izotonicznego  w  stopniu  umiarkowanym  płyny  nawadniające
dożylnie podaje się zgodnie z regułą:

A . całość płynu nawadniającego równomiernie w przeciągu 24
godzin,

B . 50%  zapotrzebowania  w  ciągu  8  godzin,  drugą  połowę
deficytu w kolejnych 16 godzinach,

C . 25%  zapotrzebowania  w  ciągu  8  godzin,  75%  deficytu  w
kolejnych 16 godzinach,

D . 75%  zapotrzebowania  w  ciągu  8  godzin,  25%  deficytu  w
kolejnych 16 godzinach.

Literatura:  Pietrzyk  J.J.  (red.):  Vademecum  pediatry.  Podręcznik  dla
lekarzy,  pielęgniarek  i  studentów,  str.  143,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011.



Zadanie 5.
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 6.
Pierwsza  faza  choroby  szpitalnej  u  hospitalizowanych  dzieci
nosi nazwę:

A.  rozpaczy,
B.  wyobcowania,
C.  zobojętnienia,
D.  protestu.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne,  PZWL,
Warszawa 2007, s. 24.

Zadanie 7.
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 8.
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 9.
Ocena rozwoju wtórnych cech płciowych w okresie dojrzewania na
podstawie skali Tannera NIE dotyczy:

A.  zarostu na twarzy u chłopców,
B.  stadia rozwoju genitaliów u chłopców,
C.  piersi u dziewcząt,
D.  owłosienia u obu płci.



Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec,  Pediatria,  Tom  I,  str.  13,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 10.
U  zdrowych  niemowląt  karmionych  naturalnie  od  pierwszych  dni
życia codziennie stosuje się suplementację:

A .  witaminy K,
B.  żelaza,
C.  witaminy D3,
D.  wapnia.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 42.

Zadanie 11.
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 12.
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 13.
Zamierzone,  powtarzające  się  akty  agresji,  zastraszania,
znęcania się wobec dzieci w szkole, będące wyrazem przewagi nad
ofiarą to:

A.  bullying,
B.  grooming,
C.  mobbing,
D.  stalking.

Literatura:  Barczykowska E.,  Faleńczyk  K.  (red.):  Metoda  studium przypadku
w  pielęgniarstwie  pediatrycznym  –  wybrane  zagadnienia  z  opieki  nad
dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej. Wyd. Continuo, Wrocław 2014, s.
129-131



Zadanie 14.
Prawidłowo  rozwijające  się  niemowlę  utrzymuje  głowę  prosto
podtrzymywane w pozycji pionowej:

A .  w 1. m.ż.,
B.  w 3. m.ż.,
C.  w 5. m.ż.,
D.  w 7. m.ż.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 21.

Zadanie 15.
Nadwaga  u  dzieci  i  młodzieży  to  zaburzenie,  w  którym  wskaźnik
masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

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

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

Zadanie 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.
Noworodek  reaguje  energicznym  wyprostowaniem  rąk  i  nóg,
wygięciem  pleców  w  łuk  i  odchyleniem  głowy  do  tyłu,  po  czym
zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje
powolny  ruch  objęcia  klatki  piersiowej.  Odruch  ten  występujący
w  odpowiedzi  na  gwałtowną  zmianę  położenia  ciała  noworodka,
nagły hałas, ostry dźwięk, to:

A .  odruch Babińskiego,
B.  odruch Rootinga,
C.  odruch Galanta,
D.  odruch Moro.

Literatura:  Szczapa  J.:  Podstawy  neonatologii.  PZWL,  Warszawa  2008,  s.  32,
548



Zadanie 18.
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 19.
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 20.
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 21.
W  skład  mleka  początkowego  produkowanego  na  bazie  mleka
krowiego  dla  niemowląt  karmionych  sztucznie,  stosunek  białek
kazeinowych i białek serwatkowych powinien być w proporcjach:

A.  20 : 80,
B.  50 : 50,
C.  30 : 70,
D.  40 : 60.

Literatura: Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008, s.114



Zadanie 22.
Dla  prawidłowego  rozwoju  koordynacji  wzrokowo-ruchowej  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 23.
W  polskich  normach  żywienia  dla  dzieci  i  młodzieży  największy
odsetek energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z:

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

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

Zadanie 24.
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 25.
Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

A.  naturalne czynne,
B.  naturalne bierne,
C.  sztuczne czynne,
D.  sztuczne bierne.

Literatura:  Woynarowska B.:  Profilaktyka w pediatrii.  PZWL,  Warszawa 2008,
s. 103



Zadanie 26.
Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

A .  szczepień ochronnych,
B.  testów przesiewowych,
C.  profilaktycznych badań lekarskich,
D.  wykrywania objawów krzywdzenia.

Literatura:  Woynarowska B.:  Profilaktyka w pediatrii.  PZWL,  Warszawa 2008,
s.10;  Kilańska  D.:  Pielęgniarstwo  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej.  Wyd.
Makmed, Lublin 2010, s. 233

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.
U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

A . kolka,  przedwczesne  zarośnięcie  szwów  czaszkowych,
drażliwość,

B . napięte  ciemiączko,  nadmierny  przyrost  obwodu  głowy,
wymioty,

C . niechęć  do  jedzenia,  tachykardia,  obniżone  napięcie
mięśniowe,

D . bó l  głowy,  napięte  ciemiączko,  zaburzenia
zapamiętywania.

Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek  (red.),  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych, str.  256, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2014.



Zadanie 30.
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 31.
Nawadnianie doustne może być stosowane u dzieci:

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

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 356.

Zadanie 32.
W zapaleniu oskrzelików u niemowlęcia NIE występuje:

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

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

Zadanie 33.
Najczęstszą  przyczyną  ostrych  biegunek  u  niemowląt  w  okresie
jesienno-zimowym jest:

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

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  tom 1,  PZWL,  Warszawa
2010, s. 354.

Zadanie 34.
W  zakres  profilaktyki  zakażeń  układu  moczowego  u  dzieci  NIE
wchodzi:

A . zwalczanie  zaparć,  leczenie  owsicy,  stanów  zapalnych
krocza i pochwy,

B.  właściwe nawyki higieniczne, regularne, częste mikcje,
C.  ograniczenie podaży płynów,
D.  podaż żurawiny i witaminy C.



Literatura:  G.  Cepuch,  M.  Perek  (red.),  Modele  opieki  pielęgniarskiej  nad
dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012, s. 121.

Zadanie 35.
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 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.
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 38.
W odwodnieniu miernego stopnia obserwuje się:

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

Literatura:  J.J.Pietrzyk  (red.),  Zaburzenia  wodno-elektolitowe,  (w:)
Vademecum  pediatry.  Podręcznik  dla  lekarzy,  pielęgniarek  i  studentów,  str.
142, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.



Zadanie 39.
Który  z  pacjentów  leżących  w  szpitalu  nie  powinien  opuszczać
swojej sali i nie wychodzić np. do pokoju wspólnych zabaw ?

A.  5-latka ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu I,
B.  3-latek z zapaleniem oskrzelików wywołanym RSV,
C.  10-latka po złamaniu kości udowej,
D.  12-latek po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.):  Pediatria,  str.  640,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 40.
W przebiegu ospy wietrznej:

A .  wysypka ma charakter drobnoplamisty,
B . chory  jest  zakaźny  przez  2  tygodnie  po  wystąpieniu

wysypki,
C.  wykwity na skórze pojawiają się jednoczasowo,
D.  występuje polimorfizm zmian skórnych.

Literatura:  W.  Służniewski,  Zarys  chorób  zakaźnych  wieku  dziecięcego,  str.
46-7, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007.

Zadanie 41.
Pielęgniarka  ocenia  stan  noworodka  tuż  po  porodzie.  Który  z
poniższych  objawów  będzie  budził  podejrzenie  niedrożności
przełyku u noworodka.

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

Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek  (red.),  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach  chirurgicznych,  str.  46,  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa
2014.

Zadanie 42.
Zlokalizowanie  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  powyżej  Th11
wskazuje na następujące problemy zdrowotne dziecka:

A . ok.  90%  dzieci  nie  porusza  się  samodzielnie,  ma
porażone zwieracze i wymaga stałej opieki,

B . ok. 90% dzieci porusza się samodzielnie, a ponad połowa
ma prawidłową czynność zwieraczy,

C . ok.  40%  jest  niezależna  życiowo,  a  u  ok  60%  występuje
niepełnosprawność średniego stopnia,

D . umiejscowienie to nie wpływa na funkcjonowanie fizyczne
dziecka.

Literatura:  Twarduś  K.,  Perek  M.(red.):  Opieka  nad  dzieckiem  w  wybranych
chorobach chirurgicznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2014, s. 263.



Zadanie 43.
Dla  napadu  hipoksemicznego  w  przebiegu  Tetralogii  Fallota
prawdziwe jest stwierdzenie:

A . często  występuje  w  godzinach  rannych  lub  po  śnie  w
ciągu dnia,

B . najczęściej  pojawia  się  między  1  a  6  miesiącem  życia
dziecka,

C.  nigdy nie jest spowodowany wysiłkiem i stresem,
D.  w przebiegu napadu nie występuje utrata przytomności.

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec, Choroby ukladu krążenia, Pediatria, Tom
I, str. 282, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 44.
Najbardziej  odpowiednim  postępowaniem  w  zapobieganiu
rozszerzania  się  ostrej  wirusowej  biegunki  w  oddziale
szpitalnym jest:

A . włożenie  do  worka  foliowego  i  spalenie  zużytych
pampersów,

B.  częste mycie i dezynfekowanie zabawek,
C.  dokładne mycie rąk przed i po kontakcie z chorym,
D.  wszystkie z powyższych.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.):  Pediatria,  str.  676,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 45.
Do objawów zakażenia układu moczowego u noworodka i niemowlęcia
należą:

A.  brak łaknienia i przyrostu masy ciała,
B.  pobolewania w dole brzucha,
C.  nagłe parcie na mocz,
D.  pieczenie przy oddawaniu moczu.

Literatura:  B.  Pawlaczyk  (red.),  Zarys  pediatrii,  PZWL,  Warszawa  2007,  s.
381.

Zadanie 46.
Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

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

Literatura:  W.  Służniewski,  Zarys  chorób  zakaźnych  wieku  dziecięcego,  str.
49, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2007.



Zadanie 47.
D o  czynników  sprzyjających  zakażeniu  układu  moczowego  drogą
wstępującą można zaliczyć:

A.  okres noworodkowy,
B.  zwiększoną ilość przyjmowanych płynów,
C.  refluks pęcherzowo-moczowodowy,
D.  płeć męską.

Literatura:  Muscari  M.E.,  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wyd.
Czelej, Lublin 2005, s. 354.

Zadanie 48.
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 49.
Rodzice  6-tygodniowego  niemowlęcia  zgłosili  s ię  do  lekarza  w
przychodni  z  powodu  wymiotów  i  wzdętego  brzuszka.  Niemowlę
odesłano  do  szpitala  z  rozpoznaniem  pylorostenozy.  Czym  będą
charakteryzowały się wymioty u tego dziecka?

A.  będą żółciowe,
B.  będzie im towarzyszyła biegunka,
C.  będą chlustające,
D.  po karmieniu będą mniej obfite.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.):  Pediatria,  str.  786,  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 50.
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 51.
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 52.
Energia  kardiowersji  w  częstoskurczu  nadkomorowym  (SVT)  u
dzieci wynosi:

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

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

Zadanie 53.
Oparzenie  obejmujące  naskórek,  skórę  i  tkankę  podskórną,  z
widoczną  martwicą  tkanek  oraz  brakiem  czucia  w  oparzonym
obszarze ocenisz jako:

A.  oparzenie I°,
B.  oparzenie II°,
C.  oparzenie III°,
D.  oparzenie IV°.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006,2011, wydanie II, str.102

Zadanie 54.
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.

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 292



Zadanie 55.
Tamponada  serca  jest  zespołem  objawów  będących  następstwem
gromadzenia się w worku osierdziowym krwi, płynu lub powietrza.
Do klasycznych objawów tamponady serca zaliczamy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zaostrzenie  tonów
serca,  przepełnienie  żył  szyjnych  narastające  na
wdechu,

B . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zaostrzenie  tonów
serca,  przepełnienie  żył  szyjnych  narastające  na
wydechu,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zaostrzenie  tonów
serca,  przepełnienie  żył  szyjnych  narastające  na
wydechu,

D . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zanik  tonów  serca,
przepełnienie żył szyjnych narastające na wdechu.

Literatura:  Kokot  F.:  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str. 70

Zadanie 56.
W  przypadku  wentylacji  bezprzyrządowej,  w  BLS  u  dzieci,
skrzydełka nosa zatykamy powyżej:

A .  1 miesiąca,
B.  2 miesiąca,
C.  6 miesiąca,
D.  1 roku.

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 287

Zadanie 57.
Badanie  fizykalne  dziecka  przeprowadza  się  z  zachowaniem
ustalonej  kolejności  od  głowy  do  kończyn  dolnych.  Na  samym
końcu dokonuje się badania:

A.  jamy brzusznej,
B.  jamy ustnej i gardła,
C.  węzłów chłonnych,
D.  krwawiącej rany kończyny górnej.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 2011, wydanie II, str.238

Zadanie 58.
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.

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 286



Zadanie 59.
W  pierwszych  kilku  minutach  po  NZK  dziecko  może  nabierać
nieregularny, wolny, płytki oddech. Taki oddech to:

A.  bradypnoe,
B.  tachypnoe,
C.  ortopnoe,
D.  gasping.

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 286

Zadanie 60.
Czynnikiem  usposabiającym  do  wystąpienia  u  dzieci  poniżej  16
r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

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

Literatura:  Kokot  F.:  Ostre  stany  zagrożenia  życia  w  chorobach
wewnętrznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str. 309

Zadanie 61.
W  BLS  u  dzieci,  oceny  oddechu  dokonujesz  za  pomocą
następujących zmysłów:

A.  słuchu,
B.  czucia,
C.  obserwacji klatki piersiowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Wytyczne ERC 2015, Rozdział 6, str. 286

Zadanie 62.
Niedokrwistość typu Fanconiego jest:

A .  niedokrwistością hematologiczną wrodzoną,
B.  genetycznie uwarunkowaną niedokrwistością aplastyczną,
C . niedokrwistością  megaloblastyczną  z  powodu  niedoboru

kwasu foliowego,
D . niedokrwistością  spowodowaną  niedostateczną  syntezą

hemoglobiny.
Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pediatria,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa,  2005,
s. 345.

Zadanie 63.
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 64.
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 65.
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 66.
Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka
oraz są ulegli i bierni prezentują postawę:

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

Literatura:  Cytowska  B.,  Winczura  B.  (red.),  Dziecko  chore,  zagadnienia
biopsychiczne i pedagogiczne. Oficyna Impuls, Kraków 2007, s. 277-278.

Zadanie 67.
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 68.
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 69.
W  przebiegu  marskości  wątroby  najgroźniejszym  dla  życia
powikłaniem jest:

A .  wodobrzusze,
B.  zakażenie bakteryjne i wirusowe,
C.  krwotok z żylaków przełyku,
D.  niedokrwistość.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pediatria,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa,  2005,
s. 332.

Zadanie 70.
U  niemowląt wartość ciśnienia tętniczego na kończynach górnych
i dolnych jest:

A .  jednakowa,
B . ciśnienie  na  kończynach  górnych  jest  wyższe  niż  na

dolnych,
C . ciśnienie  na  kończynach  górnych  jest  niższe  niż  na

dolnych,
D.  ciśnienie na kończynach dolnych jest nieoznaczalne.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wyd.  I,  Wyd.
Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 146.

Zadanie 71.
D o klasycznych objawów astmy oskrzelowej zalicza się  wszystkie,
z wyjątkiem:

A.  kaszel,
B.  duszność,
C.  świszczący oddech,
D.  sinica.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pediatria,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa,  2005,
s. 231.



Zadanie 72.
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 73.
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 74.
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 75.
Przyswajanie żelaza z pokarmów ułatwia/ją:

A.  fityniany,
B.  sole wapnia i fosforu,
C.  witamina C,
D.  żaden z wymienionych składników.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne.  Wyd.  I,  Wyd.
Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 175.

Zadanie 76.
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 77.
Zespół Pataua to trisomia chromosomu:

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

Literatura: K. Kubicka, W. Kawalec, Choroby ukladu krążenia, Pediatria, Tom
I, str. 114, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Zadanie 78.
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 79.
Mocznikowy test oddechowy z węglem 13C jest wiarygodnym testem
stosowanym u dzieci starszych w diagnostyce:

A.  mukowiscydozy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zespołu hemolityczno-mocznicowego,
D.  choroby wrzodowej.

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pediatria,  Wyd.  Lek.  PZWL,  Warszawa,  2005,
s. 313.

Zadanie 80.
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 81.
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 82.
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 83.
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 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  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 86.
W  mózgowym  porażeniu  dziecięcym  spastyczność  mięśni  u
niemowlęcia można zmniejszyć poprzez:

A.  kąpiel w emulgatorze,
B.  kąpiel w ciepłej wodzie,
C.  jontoforeze botulinową,
D.  krioterapię.

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

Zadanie 87.
W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki
powinny uwzględniać:

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

Literatura:  Pawlaczyk  B.  (red.),  Pielęgniarstwo  pediatryczne,  Wyd.  Lek.
PZWL, Warszawa, 2007, s. 285-286.

Zadanie 88.
W  sytuacji  hospitalizowania  dziecka  z  zaburzeniami  słuchu  w
stopniu znacznym NIE należy:

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

dziecka.
Literatura:  G.  Cepuch,  Zaburzenia  słuchu,  (w:)  Cepuch  G.  I  wsp.,  Modele
pielęgnowania  dziecka  przewlekle  chorego,  str  288,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warzsawa, 2011.

Zadanie 89.
Dla  mózgowego  porażenia  dziecięcego  prawdziwe  jest
stwierdzenie:

A . uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego ma charakter
postępujący,

B.  zespół objawów nie zmienia się wraz z wiekiem dziecka,
C . w  obrazie  klinicznym  dominują  objawy  wskazujące  na

uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego,
D . zaburzeniom  zawsze  towarzyszy  niepełnosprawność

intelektualna.
Literatura:  K.  Twarduś,  M.  Perek,  Mózgowe  porażenie  dziecięce,  (w:)  Cepuch
G.  I  wsp.,  Modele  pielęgnowania  dziecka  przewlekle  chorego,  str  293-4,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warzsawa, 2011.



Zadanie 90.
Przyczyną niedosłuchu o typie zaburzeń odbiorczych jest:

A .  stan zapalny kosteczek słuchowych,
B.  uszkodzenia błony bębenkowej,
C.  zaczopowanie drogi słuchowej,
D.  uszkodzenie ucha wewnętrznego.

Literatura:  G.  Cepuch,  Zaburzenia  słuchu,  (w:)  Cepuch  G.  I  wsp.,  Modele
pielęgnowania  dziecka  przewlekle  chorego,  str  287,  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warzsawa, 2011.

Zadanie 91.
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 92.
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 93.
Analiza bólu nowotworowego u dzieci powinna zawierać ocenę:

A.  ocenę rodzaju bólu,
B.  ocenę lokalizacji bólu,
C.  ocenę osobowości dziecka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  J.  Wordliczek,  J.  Dobrogowski:  Leczenie  bólu,  PZWL  2017.
Rozdział 5.13.2



Zadanie 94.
Zaburzenia  metaboliczne  występujące  samoistnie  lub  w  trakcie
chemioterapii wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych
to :

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

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

Zadanie 95.
D o  najczęstszych  pierwotnych  nowotworów  złośliwych  kości  u
dzieci należą:

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

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie chorób
nowotworowych  u  dzieci.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław  2009,
str.139.

Zadanie 96.
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 97.
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 98.
Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci
jest  ostra  białaczka  limfoblastyczna.  Do  objawów  choroby
wynikających  z  zajęcia  szpiku  kostnego  i  zahamowania
erytropoezy, zaliczamy:

A.  niedokrwistość, neutropenię, małopłytkowość,
B . małopłytkowość,  osłabienie  apetytu,  powiększenie

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

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie chorób
nowotworowych  u  dzieci.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław
2009,str.201.

Zadanie 99.
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 100.
Ognisko pierwotne mięsaka kościopochodnego u dzieci najczęściej
jest zlokalizowane w:

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

Literatura: Chybicka A.: Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznanie chorób
nowotworowych  u  dzieci.  Wyd.  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław  2009,
str.140.

Zadanie 101.
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 102.
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 103.
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 104.
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 105.
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 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 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 powyższe.

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 108.
Wczesną reakcją po wprowadzeniu do leczenia opioidów mogą być:

A.  zaparcia, spadki ciśnienia tętniczego,
B.  zastój moczu, nudności, wymioty, senność, majaczenie,
C.  świąd, nudności i wymioty, mioklonie,
D.  zwężenie źrenic, uogólniona hiperalgezja.

Literatura:  Przysło  Ł.,  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.:  Leczenie  bólu  w
pediatrii.  w:  Korzeniewska  -  Eksterowicz  A.,  Młynarski  W.(red.):  Wybrane
zagadnienia  pediatrycznej  opieki  paliatywnej.  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi,
Łódź 2011, s. 89.

Zadanie 109.
Według  definicji  Światowej  Organizacji  Zdrowia  z  2002r.  opieka
paliatywna to:

A . opieka  nad  pacjentem  z  niewydolnością  wielonarządową
oferowana przez zespół wielospecjalistyczny,

B . opieka  nad  pacjentem  niewydolnym  ruchowo  w  starszym
wieku  sprawowana  przez  zespół  składający  się  z
pielęgniarki, fizjoterapeuty i pracownika socjalnego,

C . opieka nad pacjentem w okresie agonalnym nastawiona na
łagodzenie  dolegliwości,  nieprzedłużająca  ani
nieskracająca życia,

D . wszechstronna  całościowa  opieka  nad  pacjentem
chorującym  na  nieuleczalne,  nie  poddające  się  leczeniu
przyczynowemu  postępującej  choroby,  sprawowana
zazwyczaj u kresu życia.

Literatura:  de  Walden  –  Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red),  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, 2008, s.14.



Zadanie 110.
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 111.
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 112.
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 113.
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 114.
Charakterystyczną  cechą  dla  zespołu  dziecka  potrząsanego  NIE
jest/są

A.  złamania przynasad kości długich,
B.  wylew śródczaszkowy,
C.  agresywność dziecka,
D.  krwawienie do siatkówki.

Literatura:  Steciwko  A.,  Pirogonowicz  I.:  Dziecko  i  jego  środowisko.  Prawa
dziecka – dziecko krzywdzone, str. 9-10, Wyd. Continuo, Wrocław 2005.

Zadanie 115.
Przyczyną  powstawania  wad  wrodzonych  twarzoczaszki  jest
działanie czynników teratogennych:

A.  przed poczęciem dziecka,
B.  między 4-12 tygodniem ciąży,
C.  po 12 tygodniu ciąży,
D . czas  działania  czynnika teratogennego nie  ma znaczenia,

b o  powstanie  wady  nie  zależy  od  czasu  działania
teratogenów.

Literatura:  M.E.  Muscari  (red.),  Pediatria  i  pielęgniarstwo  pediatryczne,
Wyd. Czelej, Lublin 2005, s.251.

Zadanie 116.
Zastępczy zespół Münchhausena to:

A.  brak zainteresowania rodziców sprawami dziecka,
B.  lekceważenie objawów choroby u dziecka przez rodziców,
C . wywoływanie objawów chorobowych zazwyczaj przez matkę

dziecka,
D.  zaniedbywanie fizyczne dziecka przez opiekunów.

Literatura:  M.  E.  Muscari,  Pediatria  i  pielegniarstwo  pediatryczne,  str.
394, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.

Zadanie 117.
Do nowych problemów zdrowotnych uczniów zalicza się m.in.:

A .  przemoc w szkole,
B.  zakażenia wirusem HIV,
C.  młodociane ciężarne i matki,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura: M. Krawczyński, Propedeutyka pediatrii, PZWL, Warszawa 2009, s.
368.



Zadanie 118.
Główną  przyczyną  hospitalizacji  dzieci  i  młodzieży  są  choroby
układu:

A.  oddechowego i krążenia oraz wady wrodzone,
B.  pokarmowego, wady wrodzone i urazy,
C.  oddechowego, urazy i zatrucia,
D.  moczowego, urazy i zatrucia.

Literatura:  Krawczyński  M.  (red.),  Propedeutyka  pediatrii,  Wyd.  Lek.  PZWL,
Warszawa 2009, s. 381.

Zadanie 119.
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 120.
Pielęgniarka  powinna  wiedzieć,  że  u  nastolatków  jednym  z
najważniejszych  czynników  wysokiego  ryzyka  popełnienia
samobójstwa jest:

A .  głęboka depresja,
B.  nadmierna senność,
C.  płeć męska,
D.  zainteresowanie śmiercią.

Literatura:  K.  Kubicka,  W.  Kawalec  (red.),  Pediatria,  str.  518-519,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 35N1420
Zadanie 1.
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 2.
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 3.
Kogo  zawiadamia,  kierownik  podmiotu  leczniczego  udzielającego
świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  psychiatrycznej  opieki
zdrowotnej,  jeżeli  dobro  osoby  chorej  psychicznie  lub
upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia?

A.  sąd rodzinny,
B.  rodzinę danej osoby i sąd rodzinny,
C.  prokuratora,
D . dyrektora  jednostki,  rodzinę  danej  osoby  i  sąd

rodzinny.
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 4.
W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym
lub  Domu Pomocy  Społecznej  może  porozumiewać  się  z  rodziną  i
innymi osobami?

A.  rozmawiać może, ale korespondencja jest kontrolowana,
B . bez  ograniczeń  –  korespondencja  takiej  osoby  nie

podlega kontroli,
C .  tylko za zgodą ordynatora / lekarza prowadzącego,
D . może  komunikować  się  z  rodziną  wówczas,  gdy  osoba  z

personelu  będzie  towarzyszyć  pacjentowi  podczas
rozmowy.

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 5.
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 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.
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 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.
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 10.
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 11.
Ustawa o  ochronie  zdrowia  psychicznego  zwraca  uwagę,  że  osoby
wykonujące  czynności  wynikające  z  ustawy  mają  obowiązek
zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem:

A.  35,
B.  40,
C.  45,
D.  50.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19.08.1994r.  o  Ochronie  Zdrowia  Psychicznego
(Art. 2 Ust.7 DzU.231, poz.1375, Art. 50).



Zadanie 12.
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 13.
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 14.
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 15.
Niezbędnymi  działaniami  legislacyjnymi,  w  szczególności
mającymi  na  celu  zapewnienie  przestrzegania  praw  osób  z
zaburzeniami psychicznymi, są:

A . wprowadzenie  regulacji  ułatwiających  objęcie
kompleksową opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi, w
tym  dotyczących  centrów  zdrowia  psychicznego  (CZP),
zawierania  umów  o  udzielenie  świadczeń  opieki
zdrowotnej  z  zakresu  opieki  psychiatrycznej  oraz
monitorowania efektywności opieki medycznej,

B . określenie  zasad  współpracy  jednostek  opieki
zdrowotnej,  systemu  pomocy  społecznej,  jednostek
systemu  oświaty  przy  koordynacji  opieki  nad  osobami  z
zaburzeniami psychicznymi,

C . usystematyzowanie  współpracy  rodziny  pacjenta  z
przedstawicielami zespołu terapeutycznego,

D.  odpowiedź a i b są poprawne.
Literatura: Dz. ustaw.gov.pl/du/2017/458/D2017000045801.pdf

Zadanie 16.
Psychiatrię środowiskową należy docenić za?

A.  dostępność pracowników poradni w ciągu tygodnia,
B.  humanizm,
C.  dostępność w domu pacjenta,
D.  jako alternatywny sposób leczenia pacjenta.

Literatura:  Adam  Bilikiewicz,  Psychiatria,  podręcznik  dla  studentów  medycy,
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Wydanie  III  zmienione  i  uzupełnione  –  rok
wydania 2011. Strona 610.

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: Dz. ustaw.gov.pl/du/2017/458/D2017000045801.pdf



Zadanie 18.
W diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu nie wykorzystuje się:

A . Przesiewowych  badań  laboratoryjnych  np.  wzrost
aktywności GGT,

B.  Badań psychometrycznych skalą CAGE,
C.  Badań psychometrycznych testem AUDIT,
D.  Badań psychometrycznych skalą MMSE.

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 19.
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 20.
Uogólnione  napady  drgawkowe,  śpiączka,  zapaść  krążeniowa,
niewydolność nerek mogą wystąpić:

A.  w zespole abstynencyjnym bez majaczenia,
B.  w zespole amnestycznym,
C.  w stadium ciężkiego zatrucia litem,
D.  po zabiegu EW.

Literatura:  Czyżowicz  K.,  Lewandowska  J.:  Problemy  wynikające  z  leczenia
metodami  biologicznymi.  [w].  Wilczek-Różyczka  E.  (red):  Podstawy
pielęgniarstwa psychiatrycznego. Czelej, Lublin, 2007: s. 165.

Zadanie 21.
Zaburzenie  preferencji  seksualnych  (parafilia)  zwane
skatologią, to:

A . pobudzenie  seksualne  podczas  aktu  płciowego  ze
zwłokami,

B . pobudzenie seksualne wywołane obscenicznymi rozmowami
telefonicznymi,

C . pobudzenie  seksualne  podczas  aktu  płciowego  ze
zwierzętami,

D . pobudzenie  seksualne  w  wyniku  kontaktu  fizycznego  lub
wzrokowego ze ściśle określoną jedną częścią ciała.

Literatura:  Bilikiewicz  A.,  Pużyński  S.,  Robakowski  J.,  Wciórka  J.  (red):
Psychiatria.  Wyd.  Urban&Partner.  Wrocław;  2002,  Tom  2  (Psychiatria



kliniczna),  s:  573.  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Robakowski  J.  (red):
Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  Wyd.
Lekarskie PZWL. Warszawa; 2012, s: 489.

Zadanie 22.
Szacuje  się,  że  trwałe  zaburzenia  pamięci  stanowią  powikłanie
dwustronnych zabiegów elektrowstrząsowych u:

A.  2% chorych,
B.  5% chorych,
C.  10% chorych,
D.  20% chorych.

Literatura:  Kalinowski  A.:  Elektrowstrząsy.  [w]  Bilikiewicz  A.  i  wsp.:
Psychiatria. Tom III. Urban&Partner, Wrocław, 2003: 192.

Zadanie 23.
U  osób  w  wieku  podeszłym  jeden  z  wymienionych  problemów
zdrowotnych występuje stosunkowo rzadko:

A.  zaburzenia lękowe,
B.  depresja,
C.  nadużywanie leków uspokajających i alkoholu,
D.  zaburzenia otępienne.

Literatura:  Leszczyńska-Rodziewicz  A.:  Podstawy  kliniczne.  W.  Górna  K.,
Jaracz  K.,  Rybakowski  J.  (red):  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  PZWL.
Warszawa, 2012, s 408-418.

Zadanie 24.
Wśród metod wzmagania działania leku przeciwdepresyjnego (tzw.
potencjalizacja)  w  przypadku  depresji  niewrażliwych  lub  mało
wrażliwych na współczesne metody terapii, stosuje się:

A . dołączenie  do  prowadzonej  już  kuracji
przeciwdepresyjnej węglanu litu,

B . dołączenie  do  leku  przeciwdepresyjnego  małych  dawek
neuroleptyku (np. perfenazyny lub haloperidolu),

C . zastosowanie  w  toku  kuracji  przeciwdepresyjnej  kilku
bezsennych nocy (deprywacji snu),

D.  wszystkie powyższe metody.
Literatura:  Bilikiewicz  A.,  Pużyński  S.,  Robakowski  J.,  Wciórka  J.  (red):
Psychiatria.  Wyd.  Urban&Partner.  Wrocław;  2002,  Tom  2  (Psychiatria
kliniczna), s: 413-414.

Zadanie 25.
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 26.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  choroby  afektywnej
dwubiegunowej (CHAD) jest FAŁSZYWE:

A . n a CHAD zapadają częściej osoby o tzw. ekstrawertywnych
cechach osobowości,

B . w  CHAD  mimo  ustąpienia  depresji  lub  manii,  nie  jest
możliwy stan całkowitego ustąpienia objawów i powrót do
dawnego stanu zdrowia psychicznego,

C . CHAD  może  zaczynać  się  w  każdym  wieku  człowieka,
najczęściej pojawia się między 20 a 30rż,

D . u  osób  z  wczesnym  początkiem  choroby  (przed  30rż.)
częściej  występuje  postać  z  nasilonymi  fazami
maniakalnymi i stanami depresyjnymi.

Literatura:  Koszewska  I.,  Habrat-Pragłowska  E.:  O  depresji,  o  manii,  o
nawracających zaburzeniach nastroju. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa; 2003,
s: 60-61.

Zadanie 27.
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 28.
W g  obowiązującej  klasyfikacji  ICD-10,  kod  diagnostyczny  F32.3.
oznacza:

A.  łagodny epizod depresyjny,
B.  średni epizod depresyjny,
C.  ciężki epizod depresyjny,
D.  epizod depresji ciężki z objawami psychotycznymi.



Zadanie 29.
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 30.
W skład zespołu terapeutycznego wchodzą:

A.  psycholog, lekarz, pielęgniarka, pacjent,
B.  lekarz, pielęgniarka, psycholog, terapeuta zajęciowy,
C.  kapelan, pielęgniarka, pacjent, psycholog,
D.  wszyscy pracownicy szpitala.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s. 35

Zadanie 31.
Zalecane techniki komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami
depresyjnymi to m.in.:

A . bycie  otwartym,  autentycznym,  empatycznym  i
akceptującym,

B . aktywne  słuchanie,  milczenie  terapeutyczne,
dostrzeganie zmian,

C . poświadczenie,  klaryfikowanie,  wspieranie,  budowanie
nadziei,

D.  wszystkie powyższe.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s.67

Zadanie 32.
Pacjenci agresywni są diagnozowani jako:

A.  wysoce asertywni,
B.  lękowi,
C.  depresyjni,
D.  z zaburzeniami osobowości.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s.73



Zadanie 33.
Hildegarda  Peplau  w  pielęgniarstwie  psychiatrycznym wyróżnia  4
fazy relacji terapeutycznej i kolejno są to fazy:

A.  orientacji, identyfikacji, eksploatacji, rozwiązania,
B.  identyfikacji, orientacji, eksploatacji, rozwiązania,
C.  orientacji, identyfikacji, eksploatacji, eksploracji,
D.  adaptacji, identyfikacji, eksploatacji, rozwiązania.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 50.

Zadanie 34.
Komunikując się z pacjentem z zaburzeniami myślenia należy:

A.  interpretować jego wypowiedzi jako symbole emocji,
B.  kategorycznie klarować wszelkie nieścisłości,
C . przyjąć  postawę  dystansu  wobec  chorego  i  jego

wypowiedzi,
D . nie  unikać  pozawerbalnego  zdziwienia  wypowiedziami

pacjenta.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s. 83

Zadanie 35.
Zdrowie psychiczne według A. Antonovskiego to:

A . orientacja  życiowa  polegająca  na  spostrzeganiu  świata
jako: zrozumiałego, sterowalnego, mającego sens,

B . brak  choroby  psychicznej  rozumianej  jako
nieprzystosowanie do rzeczywistości,

C . dobrostan  psychiczny  związany  z  wysoką  jakością  życia
psychicznego,

D.  A. Antonovski nie definiuje zdrowia psychicznego.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej , Lublin 2007 s.45

Zadanie 36.
Niedostateczne informacje przekazywane pacjentowi, lekceważenie
potrzeby  całościowego  podejścia  do  pacjenta,  egocentryczna
postawa pielęgniarki, to tylko niektóre przykłady błędów:

A.  jatrogennych,
B.  organizacyjnych,
C.  jakościowych,
D.  pielęgniarskich.

Literatura:  Rybakowski  J.,  Pużyński  S.,  Wciórka  J.  (red.):  Psychiatria,  t.
1, 2, 3. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2012 t. 1 s. 408-409.



Zadanie 37.
Celowe  użycie  milczenia  używane  jako  narzędzie  terapeutyczne
również  wobec  osób  chorych  psychicznie,  jest  charakterystyczne
dla fazy komunikowania:

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

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 30.

Zadanie 38.
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 39.
W procesie pielęgnowania według Nancy Roper należy uwzględnić w
ocenie  funkcjonowania  pacjenta  elementy  np.  jak  pacjent
wykonuje  aktywności  życiowe,  gdzie  je  wykonuje,  oraz  co  o  nich
wie. Której składowej modelu tego typu pytania dotyczą?

A.  aktywności życiowych,
B.  ciągłości życia,
C.  indywidualności życiowych,
D.  ciągłość, niezależność, zależność.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 62.

Zadanie 40.
Podczas  prowadzenia  wywiadu  z  pacjentem  przyjmowanym  do
szpitala  można  stosować  różne  techniki  m.in.  parafrazowanie.
Technika ta ma na celu:

A . upewnienie  się,  czy  zrozumieliśmy  co  pacjent  zamierzał
powiedzieć,

B . przekazanie  informacji  pacjentowi  o  jego  sytuacji
zdrowotnej,

C.  konfrontację z rzeczywistością,
D.  wspieranie pacjenta.

Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 20.



Zadanie 41.
Wsparcie  społeczne  można  ująć  w  formie  funkcjonalnej.  Jeśli
pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
przekazuje  konkretne  instrukcje,  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 42.
Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest
nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

A . w  przypadku  znacznego  stopnia  upośledzenia  tylko  w
ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych,

B.  w domu rodzinnym wyłącznie dla dzieci do lat 12,
C . w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  dla  dzieci

powyżej 14 r.ż,
D . bez  względu  na  stopień  upośledzenia,  m.in.  w  szkole,

domu rodzinnym.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).

Zadanie 43.
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 44.
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 45.
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 46.
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 47.
Gdy  podczas  opukiwania  klatki  piersiowej,  stwierdzamy  odgłos
opukowy nadmiernie jawny może to świadczyć o:

A.  obecności płynu w jamie opłucnowej,
B.  rozedmie płuc,
C.  odmie opłucnowej,
D.  opukiwaniu nad bezpowietrznej tkance płucnej.

Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 118.

Zadanie 48.
Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem
nie tylko depresji, lecz również:

A.  problemów finansowych,
B.  problemów z dostępem do opieki zdrowotnej,
C.  realnej samotności,
D.  zaburzeń procesów poznawczych.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 148.

Zadanie 49.
W  opiece  nad  pacjentką  z  anoreksją,  która  ma  zmniejszone
łaknienie, NIE podejmiesz:

A.  rozmów na temat przyczyn niskiej masy ciała,
B.  dokonywania pomiaru masy ciała raz w tygodniu,
C.  rozmów na temat wyglądu,
D.  nagradzania za każdy wzrost masy ciała.

Literatura:  Opozda  K.  Opieka  nad  pacjetem  z  zaburzeniami  odżywiania.
Wilczek-Rużyczka  (red.  ) .  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 100.

Zadanie 50.
Leczenie  fototerapią  wskazane  jest  w  szczególności  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 51.
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 52.
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 53.
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 54.
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 55.
W  terapii  indywidualnej  dokonuje  się  wyboru  technik
terapeutycznych.  Jedną  z  nich  jest  interweniowanie
(klaryfikowanie,  konfrontowanie,  interpretowanie,  sugerowanie).
Proszę  wybrać  właściwe  określenie  wyżej  wymienionego  podejścia
terapeutycznego:

A . w  początkowej  fazie  terapii  sugeruje  s ię  powstrzymanie
o d  interweniowania  ponieważ  wiedza  o  pacjencie  jest
niewystarczająca,

B . jest  to  jedyna  technika,  którą  można  się  posługiwać  w
psychoterapii indywidualnej,

C . rozmowa  terapeutyczna  zwykle  nie  obejmuje
interweniowania,

D . d o  zastosowania  te j  techniki  wobec  pacjenta  nie  jest
wymagana wiedza o nim.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Psychoterapia.  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E
(red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Wydawnictwo  Czelej,
Lublin, 2007, s. 173.

Zadanie 56.
U  pacjenta  z  fobią  stwierdzono  brak  umiejętności  zaradczych  z
lękiem  fobicznym.  Które  z  działań  wobec  pacjenta  powinno  być
wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej?

A.  uczenie alternatywnych zachowań,
B.  odwracanie uwagi od przyczyn lęku,
C.  wzmacnianie skarg pacjenta o objawach somatycznych,
D.  budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Literatura: Płotka A. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi. [w:]
Wilczek-Rużyczka  (red.  ) .  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 93.

Zadanie 57.
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 58.
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 59.
Podejmując  opiekę  nad  pacjentem  z  zaburzeniami  psychicznymi,
nawiązujemy  i  budujemy  relacje
pielęgniarka/pielęgniarz–pacjent.  Który  z  modeli  pielęgnowania
skupia się wyraźnie na tych relacjach:

A.  Hildegardy Peplau,
B.  Betty Newman,
C.  Florencji Nightingale,
D.  Callisty Roy.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska-Żywko  L.  Wybrane  modele
pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków,  2001,  s.
61.

Zadanie 60.
W  modelu  M.  Leininger  zawarte  jest  pojęcie  uniwersalizmu
kulturowego troskliwości. Pojęcie to określa:

A . t o  co  jest  wspólne,  podobne  lub  to  co  z  danej  kultury
pochodzi i pozwala przetrwać,

B.  poziom dobrostanu zdefiniowanego w danej kulturze,
C . wyuczone,  podzielane  przez  ogół  i  przekazywane

wartości,
D . asystowanie, wspieranie czy ułatwianie zachowań innemu

człowiekowi.
Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska-Żywko  L.  Wybrane  modele
pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków,  2001,  s.
156.



Zadanie 61.
Kryzys  rozwojowy:  rozwijanie  inicjatywy  –  poczucie  winy,  wg  E.
H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

A.  dorastanie,
B.  okres zabaw,
C.  okres szkolny,
D.  wczesne dzieciństwo.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 20.

Zadanie 62.
Podczas badania pacjenta od wielu lat uzależnionego od alkoholu
stwierdzasz  podczas  badania  palpacyjnego  wątroby,  że  wynik
badania jest:

A .  prawidłowy ponieważ brzeg wątroby jest zaokrąglony,
B.  nieprawidłowy ponieważ m.in. wątroba ma twardy brzeg,
C . prawidłowy  ponieważ  wątroba  wyraźnie  wystaje  poza  łuk

żebrowy,
D . prawidłowy  ponieważ  wątroba  ma  twardy,  ostry  brzeg  o

regularnym zarysie.
Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 148, 153.

Zadanie 63.
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

A . 1 4 dni,  a po wyrażeniu zgody przez kierownika podmiotu
leczniczego ważne 30 dni,

B . tylko  30  dni,  po  upływie  tego  terminu  wymagane  jest
nowe skierowanie,

C . 1 4  dni,  a  w  przypadku  wpisania  na  l istę  oczekujących
ważne jest 30 dni,

D . 1 4  dni,  a  w  przypadku  wpisania  na  l istę  oczekujących
ważne jest do czasu przyjęcia.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.).

Zadanie 64.
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 65.
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 66.
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 67.
Pacjent  dowiaduje  się,  że  choruje  na  przewlekłą,  nawracającą
chorobę  o  niewyjaśnionej  etiologii.  Pielęgniarka  podejmują
interwencje  wspierające.  Którą  z  ról  w  relacji  z  pacjentem
przyjmie jako najistotniejszą w tym przypadku?

A.  zastępcy,
B.  przywódcy,
C.  nauczyciela,
D.  konsultanta.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska-Żywko  L.  Wybrane  modele
pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków,  2001,  s.
62 - 71.



Zadanie 68.
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 69.
Opiekując  się  pacjentem  ze  schizofrenią  paranoidalną,  można
przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

A.  opisanie swojego spostrzegania świata,
B.  urealnianie istnienia urojeń,
C.  słowne wyrażanie wątpliwości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 31, 55.

Zadanie 70.
U pacjenta ze schizofrenią, terapia kreatywna:

A . pozwala  wyrazić  wizję  świata,  ponieważ  spontanicznie
zwykle pacjenci tego nie czynią,

B . integruje  pacjenta  z  otoczeniem  ale  nie  służy
diagnostyce,

C . jest  dobrą  techniką  rozpoznania  stanu  pacjenta  ale
ostatecznie  wyniku  nie  umieszcza  się  w  dokumentacji
pacjenta,

D . pozwala  poznać  pacjenta,  ale  sam  pacjent  nie  uzyskuje
wglądu w świat własnych przeżyć.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Terapia  kreatywna.  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E
(red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Wydawnictwo  Czelej,
Lublin, 2007, s. 188.



Zadanie 71.
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 72.
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 73.
Pacjentka  lat  65,  została  przyjęta  na  oddział
psychogeriatryczny  po  przedawkowaniu  leków  w  celach
samobójczych.  W  młodości  już  była  hospitalizowana  z  powodu
depresji  poporodowej.  Od  5  lat  pacjentka  jest  mniej  aktywna,
ostatnio  nastrój  pogarsza  się.  Pacjentka  jest  introwertyczką,
jest religijna. Które z wymienionych działań były słuszne?

A . zaraz  po  przyjęciu  pacjentki  personel  starał  s ię
wzbudzić nadzieję na wyleczenie,

B . zadbano  o  atmosferę  spokoju  i  życzliwości,  zapewniono
kontakt z  duchownym, oraz włączono do pomocy również
przyjaciółkę pacjentki,

C . istotne  zadania  opiekuńcze  zlecono  przyjaciółce
pacjentki,

D . często personel nawiązywał rozmowę z pacjentką mówiąc,
żeby się nie martwiła, wszystko będzie dobrze.

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. 76-79.



Zadanie 74.
W  pielęgniarskiej  ocenie  ryzyka  popełnienia  samobójstwa,  skali
NGASR  (The  Nurses’  Global  Assessment  o f  Suicide  Risk),
najwyższą  wartość  punktową  (po  3  punkty)  przypisane  mają
następujące zdarzenia:

A . poczucie braku nadziei, udokumentowany plan popełnienia
samobójstwa i wcześniejsze próby samobójcze, przeżywana
niedawno żałoba,

B . poczucie braku nadziei, sprawy sądowe, udokumentowany
plan  popełnienia  samobójstwa,  przeżywana  niedawno
żałoba, wdowieństwo,

C . problemy finansowe, udokumentowana depresja, przeżywana
niedawno  żałoba,  wdowieństwo,  wcześniejsze  próby
samobójcze,

D . problemy  finansowe  i  prawne,  udokumentowany  plan
popełnienia  samobójstwa,  przeżywana  niedawno  żałoba  i
wdowieństwo.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.,  Kilańska  D.,  Hajduk  A.  (red.):
Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  Problemy  i  kierunki  rozwoju.  Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2010, s. 21.

Zadanie 75.
W  opiece  nad  pacjentem  z  lękiem  uogólnionym,  gdzie  właściwie
przez  cały  czas  pacjent  jest  napięty,  przeżywa  obawy,  BŁĘDEM
jest:

A .  brak moralizowania,
B.  umożliwienie odreagowania,
C.  stosowanie fizykoterapii,
D . brak zapewnienia chorego, że w każdej chwili otrzyma od

nas pomoc.
Literatura: Płotka A. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi. [w:]
Wilczek-Rużyczka  (red.  ) .  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007, s. 89.



Zadanie 76.
Pacjent  w  oddziale  psychiatrycznym  jest  napięty  wewnętrznie,
spowolniony,  ma  trudności  z  mobilizacją  do  codziennych
czynności,  przeważnie  leży  w  łóżku.  Sugeruje  s ię  podejmowanie
działań muzykoterapeutycznych według kolejnych faz:

A . odreagowania,  uwrażliwienia,  relaksacji,  aktywizacji,
rytmizacji,

B . uwrażliwienia,  relaksacji,  aktywizacji,  odreagowania,
rytmizacji,

C . odreagowania,  rytmizacji,  uwrażliwienia,  relaksacji,
aktywizacji,

D . rytmizacji,  odreagowania,  relaksacji,  aktywizacji,
uwrażliwienia.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  Terapia  kreatywna.  [w:]  Wilczek-Rużyczka  E
(red.).  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Wydawnictwo  Czelej,
Lublin, 2007, s. 189 - 190.

Zadanie 77.
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 78.
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

A . jest  możliwe  jedynie  na  podstawie  skierowania  od
lekarza specjalisty psychiatry i opinii pedagoga,

B . wymaga pisemnej zgody opiekuna faktycznego w przypadku
małoletniego  powyżej  16  r.ż.  lub  przedstawiciela
ustawowego,

C . wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, a w
przypadku  małoletniego  powyżej  16  r .  ż  również  zgody
tej osoby,

D . możliwe  jest  wyłącznie  po  uzyskaniu  zgody  sądu
opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu
leczniczego.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 882 z późn.zm.)



Zadanie 79.
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 80.
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 81.
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 82.
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 83.
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 84.
Dziecko,  które  próbuje  gwałtownie  zniszczyć  swoje  biurko  jest
w :

A.  IV fazie agresji,
B .  II fazie agresji,
C .  III fazie agresji,
D.  nie jest to przejaw agresji.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s.77.



Zadanie 85.
Wyróżnia  się  wiele  podejść  psychoterapeutycznych.  W  jednym  z
nich  terapeuta  jest  niedyrektywny,  a  pacjent  decyduje  o
temacie,  który  się  porusza  na  spotkaniu.  Psychoterapia
ukierunkowana jest  na pacjenta, w której  buduje się zaufanie do
siebie,  umiejętność  rozpoznawania  potrzeb,  budowanie  motywacji
d o  zmian  w  życiu.  Którego  podejścia  psychoterapeutycznego  to
dotyczy?

A.  poznawczo-behawioralnego,
B.  systemowego,
C.  psychoanalitycznego,
D.  humanistyczno-egzystencjalnego.

Literatura:  Grzesiewska  J.  Psychoterapia.  [w:]  Bartosz  Ł.,  Markiewicz  R.,
Szulc  A.,  Wrońska  I  (red.)  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.  Wydawnictwo  Ars
Nova, Lublin, 2014, s. 96.

Zadanie 86.
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 87.
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 88.
Jakie  podejmiesz  interwencje  lub  powinna  je  podjąć  rodzina
wobec  pacjenta  starszego  z  zaburzeniami  poznawczymi,  z
zaburzeniami orientacji autopsychicznej, allopsychicznej:

A . n ie  wspominanie  minionych  zdarzeń,  gdyż  wyzwalać  to
może negatywne emocje,

B.  zmieniać opiekunów, dla lepszego poznania różnych osób,
C.  przypominanie daty choremu,
D.  zmiana przyzwyczajeń chorego.

Literatura:  Skorupska  A.  Zaburzenia  procesów  poznawczych.  [w:]  Kózka  M.,
Płaszewska-Żywko  L.  Diagnozy  i  interwencje  pielęgniarskie.  Wydawnictwo



Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008, s. 233 - 234.

Zadanie 89.
W  opiece  nad  pacjentem  z  zaburzeniami  typu  borderline  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.

Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 72.

Zadanie 90.
Cel  opieki  pielęgniarskiej,  zwłaszcza  u  młodocianych  pacjentów
z  zaburzeniami  odżywiania,  polegający  na  wzmocnieniu  przez
osobę  chorą  własnego  obrazu  siebie  i  uzyskanie  przez  nią
samoakceptacji wynika z:

A . niskiej  samooceny,  bezzasadności  włączenia  rodziny  w
terapię,

B.  lęku przed hospitalizacją i izolacją od rodziny,
C . poczucia  bezwartościowości  i  poczucia  " iż  są  niegodni"

miłości,
D.  braku poczucia choroby przy wysokiej samoocenie.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 99.

Zadanie 91.
Ocena  stereognozji  może  polegać  na  poleceniu,  żeby  pacjent
zamknął  oczy,  i  dłońmi  rozpoznał  znany  przedmiot,  który
użytkuje  na  co  dzień.  Jeśli  pacjent  nie  rozpozna  przedmiotu
mimo  braku  zaburzeń  czucia  dotyku,  zjawisko  to  nazywać  się
będzie:

A . agnozją  dotykową  i  świadczy  o  uszkodzeniu  płata
ciemieniowego,

B . agnozją  dotykową  i  świadczy  o  uszkodzeniu  płata
czołowego,

C . agrafią  i  nie  jest  związane  z  uszkodzeniem  istoty
szarej,

D.  apraksją, z uszkodzeniem płata ciemieniowego.
Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie, Warszawa, 2010, s. 250.



Zadanie 92.
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.

A.  schizofrenię,
B.  manię,
C.  lęk napadowy,
D.  zaburzenie depresyjne.

Literatura:  Casher  I.,  Bess  J.  Pacjent  na  oddziale  psychiatrycznym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013, s. 28.

Zadanie 93.
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 94.
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 95.
D o  oddziału  zaburzeń  lękowych  zostaje  przyjęty  pacjent  45  lat,
który  pochodzi  z  Indii,  słabo  mówi  po  polsku.  Psychopatologia
wskazuje  na  zaburzenie  rzadkie  i  raczej  charakterystyczne  dla
innej  społeczności  kulturowej.  Który  z  modeli  pielęgnowania
można zastosować w opiece nad pacjentem?

A.  Betty Neuman,
B.  Madeleine Leininger,
C.  Giger i Davidhizar,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Płaszewska-  Żywko  L.  Model  pielęgniarstwa  transkulturowego
Joyce Newman Giger i  Ruth Elaine Davidhizar. Pismo Małopolskiej Okręgowej
Izby  Pielęgniarek  i  Położnych  w  Krakowie  PIELĘGNIARKI  I  POŁOŻNE  ISSN
2300-2093 Kraków, nr 9, maj-czerwiec 2014; Poznańska S., Płaszewska-Żywko
L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 2001, s. 151, 169.

Zadanie 96.
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 97.
Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są
dla:

A.  młodzieży z problemami odżywiania, zwłaszcza bulimii,
B . dzieci  nadpobudliwych,  z  zaburzeniami  koordynacji

ruchowej,
C . młodzieży,  głównie  z  myślami  i  tendencjami

samobójczymi,
D.  dzieci z umiarkowanym i głębokim stopniem upośledzenia.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 193.

Zadanie 98.
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 99.
Pacjent  podczas  badania  został  poproszony  o  wykonanie
czynności,  które  wykonywał  na  co  dzień,  ale  obecnie  nie  jest  w
stanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku
z  kubka,  nie  wykonał  polecenia.  Powyższe  problemy  opisuje
termin:

A.  apraksja,
B.  agrafia,
C.  akatyzja,
D.  afonia.

Literatura:  Dyk  D.  Badanie  fizykalne  w  pielęgniarstwie.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010, s. 225.

Zadanie 100.
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 101.
Dorothei  Orem  w  swym  modelu  wymienia  typy  systemów
pielęgniarstwa, do których zalicza:

A.  średnio kompensacyjny i częściowo kompensacyjny,
B . wspierająco-uczący,  dekompensacyjny  i  w  pełni

kompensacyjny,
C.  konsultacyjny, nauczycielski, przewodnika,
D.  w pełni i częściowo kompensacyjny, wspierająco-uczący.

Literatura:  Poznańska  S.,  Płaszewska-Żywko  L.  Wybrane  modele
pielęgniarstwa.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków,  2001,  s.
121.

Zadanie 102.
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 103.
N a podstawie  indywidualnego programu rehabilitacji  osoba chora
psychicznie  może  brać  udział  w  nieodpłatnych  praktykach
zawodowych u pracodawcy, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo,
przez  okres  do  3  mies.,  z  możliwością  przedłużenia  do  6  mies.,
a dotyczy to uczestnika:

A.  turnusu rehabilitacyjnego,
B.  środowiskowego domu samopomocy,
C.  warsztatów terapii zajęciowej,
D.  stacjonarnej psychoterapii.

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 104.
Najpowszechniejszą  strategią  długoterminowego  leczenia  osób
uzależnionych od opioidów jest leczenie substytucyjne:

A.  metadonem,
B.  buprenorfiną,
C.  naloksonem,
D.  klonidyną.

Literatura:  Bilikiewicza  A.  (red):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny. Wyd., PZWL. Warszawa; 2003, 2009, s: 256.

Zadanie 105.
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 106.
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 107.
Zgodnie  z  obowiązującymi  kryteriami  diagnostycznymi,
uzależnienie od alkoholu rozpoznaje się gdy:

A . w  ciągu  ostatniego  miesiąca  stwierdza  się  występowanie
co najmniej dwóch z pięciu opisanych objawów,

B . w  ciągu  ostatniego  miesiąca  stwierdza  się  występowanie
nie więcej niż trzech z sześciu opisanych objawów,

C . w  ciągu  ostatniego  roku  stwierdza  się  występowanie  co
najmniej dwóch z pięciu opisanych objawów,

D . w  ciągu  ostatniego  roku  stwierdza  się  występowanie  co
najmniej trzech z sześciu opisanych objawów.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej

Zadanie 108.
Skuteczność  oddziaływań  rehabilitacyjnych  w  psychiatrii  zależy
od czynników związanych z:

A . osobowością  i  umiejętnościami  chorego,  bezpośrednio  z
przebiegiem  choroby,  oraz  sytuacją  psychospołeczną
pacjenta,

B . organizacją  i  możliwościami  finansowymi
psychiatrycznego  podmiotu  leczniczego  oraz
zaangażowaniem rodziny,

C . bezpośrednio  z  przebiegiem  choroby  i  sytuacją
ekonomiczną pacjenta oraz miejscem jego zamieszkania,

D . organizacją  organów  pomocy  społecznej  na  terenie  danej
gminy oraz długością hospitalizacji pacjenta.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 208.

Zadanie 109.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia
2014  r.w  sprawie  zajęć  rehabilitacyjnych  organizowanych  w
szpitalach psychiatrycznych:

A . zajęcia  rehabilitacyjne  są  prowadzone  5  razy  w  tygodniu
w wymiarze od 2 do 5 godzin dziennie, w tym co najmniej
2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych,

B . zajęcia  rehabilitacyjne  są  prowadzone  3  razy  w  tygodniu
w wymiarze od 1 do 3 godzin dziennie,

C . zajęcia  rehabilitacyjne  są  prowadzone  4  razy  w  tygodniu
w wymiarze 2 godziny dziennie,

D . zajęcia  rehabilitacyjne  są  prowadzone  3  razy  w  tygodniu
w wymiarze od 2 do 5 godzin dziennie, w tym co najmniej
1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.



Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2014  r.  w
sprawie  zajęć  rehabilitacyjnych  organizowanych  w  szpitalach
psychiatrycznych (Dz.U. Warszawa, 24 kwietnia 2014 r. Poz. 522. § 6. 1.)

Zadanie 110.
Do tzw. markerów przewlekłego picia alkoholu NIE zalicza się:

A .  CRP,
B.  ALAT, AspAT,
C.  GGT,
D.  BHex (beta-heksozaminidaza).

Literatura:  Bilikiewicza  A.  (red):  Psychiatria.  Podręcznik  dla  studentów
medycyny.  Wyd.,  PZWL.  Warszawa;  2003,  2009,  s:244.  Woronowicz  T.B.:  Bez
tajemnic  o  uzależnieniach  i  ich  leczeniu.  Wyd.  Instytut  Psychiatrii  i
Neurologii. Warszawa; 2003, s: 30.

Zadanie 111.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem
uzależnionym wymienia się:

A .  identyfikowanie głównych konfliktów,
B.  motywowanie,
C.  odzwierciedlanie,
D.  zalecane wszystkie wymienione.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej. Lublin; 2007, s: 92.

Zadanie 112.
Uczenie chorego nawiązywania kontaktów z osobami spoza rodziny
oraz  rozwijanie  spontaniczności  poprzez  trening  umiejętności  i
rozwój  systemu  wsparcia  społecznego  to  oddziaływania
rehabilitacyjne w zakresie:

A .  osobistym,
B.  rodzinnym,
C.  zawodowym,
D.  środowiskowym.

Literatura:  Skorupska  A.:  Rehabilitacja  w  psychiatrii.  [w]  Wilczek-Różyczka
E.  (red):  Podstawy  pielęgniarstwa  psychiatrycznego.  Czelej,  Lublin,  2007:
s. 206-207.



Zadanie 113.
Indywidualny  plan  rehabilitacji  pacjenta,  któremu  udzielane  są
świadczenia  zdrowotne  w  szpitalu  psychiatrycznym  ustalany  jest
wspólnie przez:

A . lekarza  prowadzącego  i  fizjoterapeutę,  we
współdziałaniu z pacjentem i jego bliskimi,

B . lekarza  specjalistę  w  dziedzinie  psychiatrii,
psychologa klinicznego i pielęgniarkę,

C . lekarza  prowadzącego,  pielęgniarkę  specjalistkę  w
dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i pacjenta,

D . lekarza  specjalistę  w  dziedzinie  psychiatrii  i
terapeutę zajęciowego we współdziałaniu z pacjentem.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
(t.j.  Dz.U.  2017  poz.  882  z  późn.zm.).  §  5.  1.  Zajęcia  rehabilitacyjne  są
prowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji, opracowanym przez
lekarza  specjalistę  w  dziedzinie  psychiatrii  i  psychologa  lub  terapeutę
zajęciowego,  we  współdziałaniu  z  pacjentem.  Literatura:  Rozporządzenie
Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  zajęć
rehabilitacyjnych organizowany

Zadanie 114.
W  trakcie  rehabilitacji  psychiatrycznej  zbyt  powolne  włączanie
pacjenta w życie społeczne może powodować:

A.  wycofanie się,
B.  rezygnację,
C.  małą skuteczność oddziaływań,
D.  nasilenie lęku.

Literatura:  Furgał  M.:  Rehabilitacja  w  psychiatrii.  [w]  Heitzman  J.:
Psychiatria. PZWL, Warszawa 2007, s 296.

Zadanie 115.
Udział osób chorych na schizofrenię w psychoedukacji :

A . jest  niemożliwy  ze  względu  na  przewlekłość  i
nawrotowość schizofrenii,

B . jest możliwy choć wymaga długotrwałego i kompleksowego
oddziaływania,

C . jest  raczej  niemożliwy  z  powodu  intensywnej
farmakoterapii,

D . jest  możliwy  pod  warunkiem  wspólnego  uczestniczenia  z
osobą zdrową.

Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Podstawy  pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 212.



Zadanie 116.
Psychoedukacja umożliwia przede wszystkim:

A.  nauczenie pacjenta strategii radzenia sobie z objawami,
B.  uzyskanie wiedzy o chorobie,
C.  uczenie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
D . kształtowanie  umiejętności  wczesnego  rozpoznawania

objawów nawrotu.
Literatura:  Rybakowski  F.:  Schizofrenia  i  inne  zaburzenia  psychotyczne.
Podstawy  kliniczne.  W.  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  J.  (red):
Pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL. Warszawa, 2012, s 202.

Zadanie 117.
Wskaż  prawdziwe  twierdzenie  odnoszące  się  do  treningów
psychoedukacyjnych:

A . s ą najczęściej prowadzone w formie ustrukturalizowanych
zajęć treningowych,

B . podlegają  sztywnym  schematom  treningowym,  nie  ma
możliwości wprowadzania zmian,

C . prowadzone  są  codziennie  przez  certyfikowanych
psychoterapeutów,

D.  nie jest wskazane aby prowadziły je pielęgniarki.
Literatura:  Meder  J.:  Rehabilitacja  [w:]  Bilikiewicz  A.,  Pużyński  S.,
Rybakowski  J.,  Wciórka  J.  (red.):  Psychiatria,  t.  3  Wyd.  Urban  &  Partner,
Wrocław 2002 s. 18.

Zadanie 118.
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 119.
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.

Zadanie 120.
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.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 36N2820
Zadanie 1.
Zajęcia  edukacyjne w zakresie  udzielania pierwszej  pomocy mogą
być realizowane przez:

A.  lekarzy systemu,
B.  pielęgniarki systemu,
C.  ratowników medycznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 8 ust 2.

Zadanie 2.
Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do
sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

A . karty  zlecenia  wyjazdu  zespołu  ratownictwa medycznego,
księgi dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,

B . karty  zlecenia  wyjazdu  zespołu  ratownictwa medycznego,
karty medycznych czynności ratunkowych,

C . karty  medycznej  lotniczego  zespołu  ratownictwa
medycznego,  księgi  dysponenta  zespołów  ratownictwa
medycznego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn . Komentar r. z
póż.zm.. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 243.

Zadanie 3.
Działalność  lotniczych  zespołów  ratownictwa  medycznego  jest
finansowana:

A . w  ramach  środków  określonych  w  planie  finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia,

B . na podstawie programów wieloletnich ustanawianych przez
Radę Ministrów na zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych,

C . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest
minister właściwy do spraw zdrowia,

D . z  budżetu  państwa  z  części,  których  dysponentami  są
poszczególni wojewodowie.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 48 ust 1.



Zadanie 4.
Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna
się:

A . w momencie przybycia zespołu ratownictwa medycznego na
miejsce zdarzenia,

B . w  momencie podjęcia medycznych czynności ratunkowych
przez  zespół  ratownictwa  medycznego  na  miejscu
zdarzenia,

C . w  momencie  dokonania  oceny  stanu  nagłego  zagrożenia
zdrowotnego na miejscu zdarzenia,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 40 ust 1.

Zadanie 5.
Pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym powstała w
Polsce w roku:

A.  1999,
B.  2001,
C.  2002,
D.  2006.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym . Komentarz. Wyd.
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 26.

Zadanie 6.
Wojewódzki  plan  działania  sytemu  ratownictwa  medycznego
sporządza:

A.  konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej,
B.  komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
C.  dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ,
D.  wojewoda.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 21 ust 1.

Zadanie 7.
Nadzór nad systemem PRM na terenie kraju sprawuje:

A.  minister właściwy do spraw zdrowia,
B.  wojewoda,
C.  konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
D.  prezes NFZ.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.



Zadanie 8.
Lokalizacje  i  szczegółową  organizację  centrów  powiadamiania
ratunkowego określa:

A.  wojewoda,
B.  konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej,
C . komendant  wojewódzki  Państwowej  Straży  Pożarnej,

komendant wojewódzki Policji,
D.  dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 21 ust.3 pkt. 8.

Zadanie 9.
System  teleinformatyczny  umożliwiający  przyjęcie  z  centrum
powiadamiania  ratunkowego  zgłoszeń  alarmowych  oraz
rejestrowanie zdarzeń medycznych nazywa się:

A . System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego,

B . System  Wspierania  Działań  Państwowego  Ratownictwa
Medycznego,

C . System Współpracy Dysponentów Państwowego Ratownictwa
Medycznego,

D . System Wojewódzki Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego.

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 3 pkt. 15.

Zadanie 10.
Zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane:

A . w  ramach  środków  określonych  w  planie  finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia,

B . na podstawie programów wieloletnich ustanawianych przez
Radę Ministrów na zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych,

C . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest
minister właściwy do spraw zdrowia,

D . z  budżetu  państwa  z  części,  których  dysponentami  są
poszczególni wojewodowie,

Literatura: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 roku z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 757) Art. 46 ust 1.

Zadanie 11.
W  przypadkach  niecierpiących  zwłoki  zarządzanie  kryzysowe
sprawuje:

A.  Rada Ministrów,
B.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych,
C.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
D.  Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



Literatura:  Ustawa  z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym
(Dz.U. 2013, poz. 1166).

Zadanie 12.
Metabolizm pacjenta w OIT NIE jest związany z określeniem:

A.  thermal factor (TF),
B.  activity factor (AF),
C.  adrenergic factor,
D.  stres factor (SF).

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 28

Zadanie 13.
Terminem PEEP określa się:

A .  szczytowy przepływ wdechowy
B.  dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu
C.  ujemne ciśnienie w końcowej fazie wydechu
D.  średnie ciśnienie w drogach oddechowych

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 504

Zadanie 14.
Podczas segregacji  medycznej  poszkodowani są  oznaczani  kodami
barwnymi  w  zależności  od  stopnia  zagrożenia  życia  i  pilności
ewakuacji. Celem segregacji jest:

A . zapewnienie  pomocy  medycznej  jak  najmniejszej  l iczbie
poszkodowanych  w  jak  najlepszym  czasie  przy  użyciu
dostępnych środków,

B . zapewnienie  pomocy  medycznej  jak  największej  l iczbie
poszkodowanych  w  jak  najdłuższym  czasie  przy  użyciu
dostępnych środków,

C . zapewnienie  pomocy  medycznej  jak  największej  l iczbie
poszkodowanych  w  jak  najkrótszym  czasie  przy  użyciu
dostępnych środków,

D . zapewnienie  pomocy  medycznej  jak  najmniejszej  l iczbie
poszkodowanych  w  jak  najkrótszym  czasie  przy  użyciu
dostępnych środków.

Literatura:  A.  Zawadzki,  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof,  PZWL  Warszawa
2007r.s. 374.

Zadanie 15.
W  świeżym  zawale  ściany  dolnej  występują  charakterystyczne
uniesienia ST w odprowadzeniach:

A.  II,III, aVF,
B.  I,  aVL,
C.  V3-V4,
D.  V1-V4, aVL.



Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 211

Zadanie 16.
D o  najczęsciej  używanych  skal  do  oceny  głębokości  sedacji  NIE
należy:

A.  skala Ramsaya,
B.  skala Cooka,
C.  skala MAAS,
D.  skala Mallampatiego.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 249

Zadanie 17.
Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

A.  ciśnienie szczytowe,
B.  ciśnienie skurczowe,
C.  ciśnienie średnie,
D.  różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 194

Zadanie 18.
Nagłe  zdarzenie  wymagające  użycia  si ł  i  środków  w  liczbie
przekraczającej  możliwości  lokalnych  służb  ratowniczych,  gdzie
konieczna  jest  pomoc  poza  lokalnych  służb  ratowniczych
określane jest jako:

A.  zdarzenie mnogie,
B.  zdarzenie masowe,
C.  katastrofa,
D.  zdarzenie jednostkowe.

Literatura:  :  A.  Zawadzki,  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof,  PZWL  Warszawa
2007r.s. 370.

Zadanie 19.
Który z poniższych objawów występuje w niekardiogennym obrzęku
płuc ( NCPE):

A.  Wzdęcie brzucha i uczucie dyskomfortu,
B.  Obrzęki podudzi,
C.  Poszerzenie żył szyjnych,
D . Plamiste  nacieki  pęcherzykowe  w  obrazie  radiologicznym

klatki piersiowej.
Literatura:  S.H.  Planz,  J.  N.  Adler,  Medycyna  Ratunkowa,  s.  147,
Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009.



Zadanie 20.
Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę"

A.  promieniową i łokciową,
B.  promieniową,
C.  udową,
D.  łokciową.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 241

Zadanie 21.
D o  czynników  ryzyka  związanych  z  założeniem  wkłucia
centralnego,  dotyczących  pacjenta  należą  wszystkie,  z
WYJĄTKIEM:

A.  budowy cewnika,
B.  stanu ogólnego pacjenta,
C.  choroby o charakterze rozrostowym,
D.  warunków anatomicznych związanych z budową.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 233

Zadanie 22.
O  hipernatremii  mówimy,  gdy  poziom  sodu  w  surowicy  wzrasta
powyżej:

A .  150 mmol/l,
B.  135 mmol/l,
C.  145 mmol/l,
D.  140 mmol/l.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 29

Zadanie 23.
Objaw Cullena służy ocenie:

A.  zapalenia jajnika,
B.  zapaleniu pęcherzyka żółciowego,
C.  zapaleniu wyrostka robaczkowego,
D.  zapaleniu trzustki.

Literatura: S.H. Planz, J. N. Adler, Medycyna Ratunkowa, s.172, Wydawnictwo
Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 24.
Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

A .  odpowiada ciśnieniu późnoskurczowemu lewej komory,
B.  norma wynosi 6-12 mmHg,
C.  PEEP >10mmH2O wpływa na wynik pomiaru PCWP,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 198



Zadanie 25.
Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma
znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

A.  digoksyna,
B.  wapń,
C.  suksametonium,
D.  arginina.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 41

Zadanie 26.
Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

A.  okres depolaryzacji komór,
B . czas  przewodzenia  depolaryzacji  od  węzła  zatokowo  -

przedsionkowego do mięśnia komór,
C.  czas przewodzenia depolaryzacji w mięśniu przedsionków,
D.  okres repolaryzacji komór.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 204

Zadanie 27.
Ból  spowodowany  rotacją  wewnętrzną  zgiętego  prawego  uda
pacjenta wskazuje na objaw:

A.  Greya- Turnera,
B.  Cullena,
C.  Murphy’ ego,
D.  Zasłonowy.

Literatura: S.H. Planz, J. N. Adler, Medycyna Ratunkowa, s.198, Wydawnictwo
Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 28.
Typowymi  i  łatwymi  objawami  do  wykrycia  w  przypadku  odmy
opłucnowej są:

A . zwiększone przewodzenie głosu i nadmiernie jawny odgłos
opukowy,

B . nadmiernie  jawny  odgłos  opukowy  i  upośledzone
przewodzenie szmerów oddechowych,

C . nadmiernie  jawny  odgłos  opukowy  i  wzmożone  drżenie
głosowe,

D . nadmierne szmery oddechowe i upośledzenie przewodzenia
drżenia głosowego.

Literatura:  S.H.  Planz,  J.  N.  Adler,  Medycyna  Ratunkowa,  s.  163,
Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009.



Zadanie 29.
Zwiększenie FiO2 o 0,01 (1%) powoduje wzrost prężności t lenu we
krwi tętniczej o;

A .  2%,
B.  4%,
C.  6%,
D.  8%.

Literatura:  Rybicki  A.Intensywna  terapia.  Wydawnictwo  Makmed,  Wydanie  II,
Lublin 2009, str. 494

Zadanie 30.
W  przypadku  drenażu  jamy  opłucnej  ratującego  życie,  bez
możliwości  kontroli  obrazowej  wybiera  się  miejsce  położone  w
obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który NIE wyznacza:

A . l inia  wyznaczająca brzeg  zewnętrzny mięśnia  piersiowego
większego,

B.  linia przechodząca poziomo przez brodawkę sutkową,
C.  linia pachowa środkowa,
D.  linia przechodząca pionowo przez brodawkę sutkową.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:Pielęgniarstwo  ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, str. 461

Zadanie 31.
Podanie  jakiego  leku  może  odroczyć  konieczność  intubacji  w
przypadku  niewydolności  oddechowej  spowodowanej  zatruciem
benzodiazepinami:

A.  naloxon,
B.  dantrolen,
C.  flumazenil,
D.  atropina.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:Pielęgniarstwo  ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, str. 295

Zadanie 32.
Zjawisko  konwekcji  jest  podstawą  oczyszczania  krwi  chorego  z
ostrą  oligurią,  które  wykorzystywane  jest  w  następującym
zabiegu:

A.  ciągła tętniczo – żylna hemodializa,
B.  ciągła żylno – żylna hemodializa,
C.  przerywana tętniczo – żylna hemodializa,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Literatura  :  Marino  P.L.  Intensywna  Terapia.,  s.644.  Wydawnictwo
Urban&Partner, Wrocław 2001.



Zadanie 33.
Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania
wyższych  niż  zazwyczaj  energii  defibrylacji  i  być  szczególnie
wysokie u:

A.  astmatyków,
B.  cukrzyków,
C.  nie występuje takie zjawisko,
D.  otyłych.

Literatura: Wytyczne ERC 2015 str 147

Zadanie 34.
Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

A .  skala Richmond lub skala Ramsay,
B.  skala Richmond lub skala AVPU,
C.  skala Behavioral Pain Scale (BPS),
D.  skala Critical Care Pain Observation Tool (CPOT).

Literatura: Wytyczne ERC 2015 str 265

Zadanie 35.
Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi
wynosić:

A .  2 l/min,
B.  4 l/min,
C.  6 l/min,
D.  8 l/min,

Zadanie 36.
Rurki Wendla:

A . t o  rurki  ustno  -  gardłowe  służące  do  udrażniania  dróg
oddechowych,

B . zalecane są u pacjentów nieprzytomnych i z zaburzeniami
świadomości,  u  których  występują  zaburzenia  drożności
dróg oddechowych,

C.  dzieci toleruja je lepiej niż osoby dorosłe,
D . przy  zakładaniu  zbyt  długiej  rurki  można  wywołać  kurcz

głośni i krtani.
Literatura:  Flake  F.,  Runggaldier  K.:  Ratownictwo  medyczne.  Procedury  od  A
do Z. Maślanka M.(red.), str.192



Zadanie 37.
Udrażniając drogi  oddechowe możemy użyć m.in.rurki  lub maski.
Zakładamy  ją  na  ślepo,  jest  skonstruowana  tak,  żeby  założyć  ją
d o przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma
mankietami:przełykowym  i  gardłowym,  jest  przyrządem
jednorazowym,  występuje  w  dwóch  rozmiarach,  je j  wadą  jest  to,
ż e  jest  wykonana  z  twardego  tworzywa.  Powyższy  opis  wskazuje
na:

A.  rurkę nosowo - gardłową,
B.  rurkę krtaniową LT,
C.  rurkę dwuświatłową typu Combitube,
D.  maskę krtaniową LMA.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:Pielęgniarstwo  ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, str. 425

Zadanie 38.
Przy  pierwszej  defibrylacji  początkowa  wartość  energii
dwufazowej nie powinna być niższa niż:

A . 150  J  dla  fal i  RLB  i  wynosić  co  najmniej  120  J  dla  fal i
BTE,

B.  150 J,
C.  120 J,
D . 120  J  dla  fal i  RLB  i  wynosić  co  najmniej  150  J  dla  fal i

BTE.
Literatura: Wytyczne ERC 2015

Zadanie 39.
Pacjenci,  którzy  nie  są  głęboko  nieprzytomni,  lepiej  tolerują
rurki  nosowo-gardłowe  aniżeli  ustno-  gardłowe.  Rurki
nosowo-gardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach
wymiaru  wewnętrznego  a  ich  długość  zwiększa  się  wraz  ze
średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

A.  5 mm,
B.  6-7 mm,
C.  8 mm,
D.  4-5 mm.

Literatura: Wytyczne ERC 2015 str. 151

Zadanie 40.
Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

A .  sinica,
B.  niewydolność krążenia,
C.  niedotlenienie,
D.  spadek saturacji hemoglobiny tlenem poniżej 98%.

Literatura:  Aehlert  B.J.:RAPID.  Zabiegi  ratujące  życie.  Jakubaszko
J.(red.wyd.pol.),  Wydawnictwo  Elsevier  Urban  &  Partner,  Wrocław  2012,  str.
134



Zadanie 41.
Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

A . długiego  cewnika  przez  żyłę  szyjną  wewnętrzną,
zewnętrzną, podobojczykową, udową i  przez niektóre żyły
obwodowe,

B . długiego  cewnika,  który  chroni  pacjenta  przed
zakażeniem (odcewnikowym),

C.  końca cewnika do lewej komory serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura: Wytyczne ERC 2015 str 259

Zadanie 42.
Rękoczyny,  które  poprawiają  drożność  dróg  oddechowych
zablokowanych  przez  język  lub  inne  struktury  górnych  dróg
oddechowych to:

A.  odgięcie głowy, uniesienie bródki i wysunięcie żuchwy,
B.  odgięcie głowy,
C.  odgięcie głowy i wysunięcie żuchwy,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Literatura: Wytyczne ERC 2015 str 150

Zadanie 43.
Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się:

A .  przy urazie czaszkowo - mózgowym,
B.  przy urazie klatki piersiowej,
C.  w krwawieniu z pochwy,
D.  w urazie brzucha.

Literatura:  Flake  F.,  Runggaldier  K.:  Ratownictwo  medyczne.  Procedury  od  A
do Z. Maślanka M.(red.), str.69

Zadanie 44.
Przeciwwskazaniem  do  intubacji  pacjenta  za  pomocą
bronchofiberoskiopu przez nos NIE jest:

A .  intubacja ratunkowa,
B.  brak dostępu do jamy ustnej pacjenta,
C . zaburzenia  krzepnięcia  krwi  lub  terapia  lekami

hamującymi krzepnięcie krwi,
D.  guz twarzoczaszki.

Literatura:  Andres J.(red)Techniki  i  metody zabezpieczenia dróg oddechowych
- Atlas. Wyd.Urban & Partner, 2011, str.140



Zadanie 45.
Bez  suplementacji  t lenu  worek  samorozprężalny  wentyluje  płuca
pacjenta  powietrzem  atmosferycznym  (o  stężeniu  tlenu  21%).
Stężenie  dostarczonego  tlenu  można  zwiększyć  do  około  85%,
stosując rezerwuar i podłączyć źródło tlenu w przepływie:

A.  10 l/min,
B.  5-8 l/min,
C.  4 l/min,
D.  5 l/min.

Literatura: Wytyczne ERC 2O15 str 151

Zadanie 46.
Nalokson można podawać:

A.  i.v, i.m, s.c, i.o, i.n.,
B.  i.v, i.m.,
C.  i.v, i.m, s.c, i.o.,
D.  i.v, i.m, i.o, i.n.,

Literatura: Wytyczne ERC 2015 str. 212

Zadanie 47.
Tlenoterapia bierna:

A . może  być  prowadzona  przez  kaniule  donosowe,  maski
tlenowe lub budki tlenowe (u niemowląt),

B . pożądana wartość saturacji SpO2 mierzona pulsoksymetrem
wynosi 100% a tlen medyczny nie jest lekiem,

C . przedawkowanie  prowadzi  do  wystąpienia  działań
niepożądanych  głównie  ze  strony  układu  oddechowego,
ośrodkowego  układu  nerwowego  i  układu  krążenia
(zmniejszenie  wydolności  serca,  rozpad  krwinek
czerwonych),  a  u  wcześniaków  powoduje  zwłóknienie
pozasoczewkowe  (uszkodzenie  siatkówki  oka  zwane
retinopatią) i ślepotę,

D.  prawidłowe A i C.
Literatura: Wytyczne ERC 2015 str 261

Zadanie 48.
Wskaż  zdanie  niepoprawne.  Spodnie  antywstrząsowe  (MAST  -
medical anti-shock trousers):

A . służą  do  centralizacji  krążenia  we  wstrząsie
hipowolemicznym,

B . ich  zastosowanie  jest  przeciwwskazane  w  złamaniach
kończyn dolnych,

C . system MAST składa się z 1-3 komór powietrznych, które
napompowywane są  powietrzem,  podobnie  jak  mankiet  w
aparacie do pomiaru ciśnienia tętniczego,

D . zdejmując  MAST  nigdy  nie  należy  opróżniać  wszystkich
segmentów równocześnie.



Literatura:  Flake  F.,  Runggaldier  K.:  Ratownictwo  medyczne.  Procedury  od  A
do Z. Maślanka M.(red.), str.277

Zadanie 49.
Kardiowersja  elektryczna  bezpiecznie  i  szybko  przywraca  rytm
zatokowy w przypadku wystąpienia:

A.  bradyarytmii,
B.  zaburzeń spontanicznego krążenia,
C.  tachyarytmii,
D.  migotania komór.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:Pielęgniarstwo  ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, str. 316

Zadanie 50.
Zbyt  wysokie  ciśnienie  w  mankiecie  uszczelniającym  rurki
intubacyjnej:

A . jest  bez  znaczenia  i  nie  jest  konieczny  pomiar  RR  w
mankiecie po jej uszczelnieniu,

B . może  być  przyczyną  obrzęku  i  zwężenia  podgłośniowego
oraz rozwoju VAP,

C . p o  zaintubowaniu  pacjenta  konieczne  jest  potwierdzenie
położenia  rurki  intubacyjnej,  pomiar  ciśnienia  w
mankiecie oraz odpowiednie umocowanie,

D.  prawidłowe B i C.
Literatura: Wytyczne ERC 2015 str 154

Zadanie 51.
W  przypadku chorych  niestabilnych hemodynamicznie  w  celu  ich
odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

A.  hemofiltracji ciągłej,
B.  hemodializy przerywanej,
C.  obie techniki są równorzędnie zalecane,
D.  obie techniki są bezwzględnie przeciwwskazane.

Literatura  :  Marino  P.L.  Intensywna  Terapia.,  s.644  -  645.  Wydawnictwo
Urban&Partner, Wrocław 2001.

Zadanie 52.
Do powikłań związanych z wykonaniem konikopunkcji należy:

A . krwawienie  i/lub  uszkodzenie  nerwów  oraz  perforacja
tylnej ściany tchawicy,

B.  uszkodzenie przełyku z krwawieniem do dróg oddechowych,
C . zatorowość płucna spowodowana przedostaniem się treści

żołądkowej do płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Flake  F.,  Runggaldier  K.:  Ratownictwo  medyczne.  Procedury  od  A
do Z. Maślanka M.(red.), Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.



Zadanie 53.
Do objawów odmy prężnej zaliczysz:

A . ściszenie  szmerów  oddechowych  i  odgłos  bębenkowy  po
stronie odmy,

B . ściszenie  szmerów  oddechowych  i  odgłos  bębenkowy  po
stronie przeciwnej niż występuje odma,

C.  zanikanie tętna obwodowego podczas wdechu,
D.  hipotonia, zmniejszenie ciśnienia tętna i triada Becka.

Literatura:  Campbell  J.E.:  International  Trauma  Life  Support.  Ratownictwo
przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.

Zadanie 54.
Założenie  dostępu  do  jamy  doszpikowej  może  być  wykonane
systemem:

A.  SMART, BIG, F.A.S.T.,
B.  BIG, F.A.S.T.1, EZ-IO,
C.  MC-COY, BIG, SMART,
D.  EZ-IO, IG, SMART.

Literatura:  Kózka  M.,  Rumian  B.,  Maślanka  M.:  Pielęgniarstwo  ratunkowe.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 55.
Przeciwwskazaniem do założenia dojścia doszpikowego jest:

A .  złamanie jednej z kończyn dolnych,
B . wkłucie doszpikowe wykonane w ciągu ostatnich 24 godzin

w kończynie, w której ponownie chcemy założyć wkłucie,
C . zbyt mocno zarysowane punkty anatomiczne w planowanym

miejscu wkłucia,
D . kobieta  w  wieku  powyżej  60  lat,  lub  mężczyzna  w  wieku

powyżej 65 lat.
Literatura:  Campbell  J.E.:  International  Trauma  Life  Support.  Ratownictwo
przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.

Zadanie 56.
U  pacjenta  z  migotaniem  przedsionków,  które  nie  daje  objawów
hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

A .  nadciśnienie tętnicze,
B.  krwawienie,
C.  nieprawidłowa czynność wątroby,
D . udar niedokrwienny mózgu na skutek wystąpienia powikłań

zatorowo-zakrzepowych.
Literatura:  Gajewski  P.  Red.  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków 2013; s-244



Zadanie 57.
W  celu  stwierdzenia  istnienia  hipotonii  ortostatycznej  pomiar
ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

A.  w pozycji leżącej,
B.  po pionizacji pacjenta,
C.  w pozycji leżącej i po pionizacji pacjenta,
D.  prawidłowa tylko odpowiedź B.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.,(red)  Pielęgniarstwo  internistyczne,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, str 67

Zadanie 58.
Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować
nieodwracalne zmiany w:

A.  sercu,
B.  płucach,
C.  korze mózgowej,
D.  3-4 minuty to zbyt krótki czas na wystąpienie powikłań.

Literatura:  Kaszuba  D.,Nowicka  A  (red),  Pielęgniarstwo  kardiologiczne,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011., str.140

Zadanie 59.
Do komorowych zaburzeń rytmu serca należą wszystkie wymienione,
z wyjątkiem:

A.  migotanie komór,
B.  migotanie przedsionków,
C.  trzepotanie komór,
D.  częstoskurcze komorowe.

Literatura:  Kaszuba  D.,Nowicka  A  (red),  Pielęgniarstwo  kardiologiczne,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011., str.196

Zadanie 60.
CABG  jest  metodą  leczenia  choroby  niedokrwiennej  serca
polegającą na:

A.  przezskórnej plastyce naczyń wieńcowych,
B.  wszczepieniu stentów w naczynia wieńcowe,
C.  leczeniu farmakologicznym,
D.  operacyjnym wszczepieniu pomostu aortalno wieńcowego.

Literatura:  Gajewski  P.  Red.  Interna  Szczeklika.  Podręcznik  chorób
wewnętrznych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków 2013; s-204

Zadanie 61.
U chorych z zawałem mięśnia sercowego pierwszy wzrost troponin
we krwi obwodowej można zaobserwować:

A.  w momencie zamknięcia tętnicy wieńcowej,
B.  po 1-2 h,
C.  po 3-4 h,
D.  po 5-6 h.



Literatura:  Camm  J.A.,  Luscher  T.F.,  Serruys  P.W.:  Choroby  serca  i  naczyń.
Podręcznik  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego.  Wyd.  Termedia,
Poznań 2006/2007, str.368

Zadanie 62.
Epinefryna posiada następujące działanie:

A . prowadzi  do  rozkurczu  mięśni  gładkich  krtani  i
oskrzeli,

B .  powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  zapobiega uwalnianiu mediatorów anafilaksji,
D.  wywołuje wszystkie wymienione efekty działania.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipflere  E.J.  Medycyna  ratunkowa.,  s.363,  Elsevier
Urban& Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 63.
Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

A.  ostrego zapalenia trzustki,
B.  krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej,
C . w żadnym z wymienionych schorzeń nie występują powyższe

objawy,
D.  wymienione objawy mogą wystąpić w obu schorzeniach.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipflere  E.J.  Medycyna  ratunkowa.,  s.172,  Elsevier
Urban& Partner, Wrocław 2009. Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof.,
s. 179, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 64.
W  leczeniu podstawowym w przypadku wstrząsu anafilaktycznego
adrenalinę zastosujesz w następujących dawkach:

A . podasz  0,5  -1ml  roztworu  1/10  000  adrenaliny  dożylnie
c o 1-5 minut, do ogólnej dawki 10 ml roztworu 1/10 000
lub 0,5 mg domięśniowo lub w bolusie dożylnym po 50 µg,

B . podasz  1ml  roztworu  1/10  000  adrenaliny  dożylnie  lub
0,5 mg domięśniowo lub w bolusie dożylnym 50 µg,

C . podasz  0,5  -1ml  roztworu  1/10  000  adrenaliny  dożylnie
c o 1-5 minut , do ogólnej dawki 10 ml roztworu 1/10 000
lub 1 mg domięśniowo lub w bolusie dożylnym po 50 µg,

D.  podasz 1mg adrenaliny dożylnie lub domięśniowo.
Literatura:  Rybicki  Z.,  Intensywna  terapia  dorosłych,  tom  II,  Wydawnictwo
Makmed, Lublin 2015, str.40



Zadanie 65.
W  leczeniu  chorego  z  zaostrzeniem  POCHP  zastosujesz
tlenoterapię:

A.  najwyższymi możliwymi stężeniami,
B.  na masce z rezerwuarem powietrza w przepływie 5l/min,
C . w  takim  stężeniu  by  uzyskać  wysycenie  krwi  tlenem  na

poziomie 96%,
D . podasz  jak  najmniejszą  i lość  tlenu  konieczną  do

utrzymania wysycenia krwi tlenem na poziomie 90%.
Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 146

Zadanie 66.
Najczęstszą  przyczyną  wystąpienia  ostrej  niewydolności  nerek
NIE jest:

A .  niedokrwienie,
B.  działanie substancji toksycznych,
C.  uszkodzenie kłębuszków,
D.  cukrzyca.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 215

Zadanie 67.
Karetką  ZRM  przybyłeś/łaś  do  pacjenta,  który  skarży  się  na
bardzo  silny  ból  głowy  o  nagłym  początku.  Ból  ten  u  chorego
wystąpił  pierwszy  raz  w  życiu.  Dodatkowo  pacjent  skarży  się  na
niewielką  sztywność  karku  oraz  wymiotuje.  W  wywiadzie
nadciśnienie  tętnicze  oraz  nikotynizm.  U  tego  chorego  ból  głowy
najprawdopodobniej jest spowodowany:

A.  podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi,
B.  udarem niedokrwiennym mózgu,
C.  krwotokiem podpajęczynówkowym,
D.  nieprzespaną nocą.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 330

Zadanie 68.
Przyjechałeś/łaś  do  pacjenta,  który  skarży  się  na  silny,  palący
ból  umiejscowiony  w  nadbrzuszu.  Od  wczoraj  chory  oddaje
smoliste  stolce.  W  badaniu  przedmiotowym  stwierdzasz  brzuch
twardy deskowaty. U tego pacjenta podejrzewasz:

A.  krwawienie z żylaków przełyku,
B.  krwawienie z pękniętego wrzodu żołądka,
C.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
D.  zapalenie pęcherza moczowego.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 180



Zadanie 69.
D o  głównych  leków  stosowanych  w  celu  objawowego  leczenia
pokrzywki zaliczamy:

A.  0,1 % epinefrynę,
B.  leki przeciwbólowe,
C.  kortykosteroidy,
D.  leki przeciwhistaminowe.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 368

Zadanie 70.
W  przypadku  wystąpienia  wstrząsu  anafilaktycznego  aminą
katecholową z wyboru jest:

A .  Norepinefryna,
B.  Epinefryna,
C.  Dopamina,
D.  Dobutamina.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipflere  E.J.  Medycyna  ratunkowa.,  s.363,  Elsevier
Urban& Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 71.
Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

A . bó l brzucha, pleców lub boku promieniujący do nogi, nie
związany  z  poruszaniem  się.  W  badaniu  przedmiotowym
wyczuwalny  pulsujący  opór  w  jamie  brzusznej  powyżej
pępka,  zmniejszenie  napięcia  tętna  na  kończynach
dolnych,

B . nagle  występujący  ból,  znacznie  nasilony,  umiejscowiony
wokół pępka,

C . bó l  rozpoczynający się  w nadbrzuszu lub wokół  pępka,  a
następnie umiejscowiony w prawym dolnym kwadrancie jamy
brzusznej,

D . bó l  w  nadbrzuszu  promieniujący  do  pleców,  który  może
być  łagodzony  przez  ułożenie  ciała  w  pozycji  pochylonej
do przodu.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 197

Zadanie 72.
W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

A.  benzodwuazepiny,
B.  barbiturany tlenowe,
C.  barbiturany siarkowe,
D.  fenytoina.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipflere  E.J.  Medycyna  ratunkowa.,  s.344,  Elsevier
Urban& Partner, Wrocław 2009.



Zadanie 73.
Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest
skutkiem:

A.  choroby kesonowej,
B.  barotraumy,
C.  barotraumy zanurzeniowej,
D.  zatorowości powietrznej.

Literatura: S.H. Planz, J. N. Adler, Medycyna Ratunkowa, s.790, Wydawnictwo
Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 74.
U  pacjentów  z  poważnymi  oparzeniami  płomieniem lub  prądem o
wysokim  napięciu,  zabarwienie  moczu  wskazujące  na
hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

A .  pomarańczowe
B.  czerwonobrunatne
C.  czarne
D.  zielonkawe

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.)  ABC  postępowania  w  urazach.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, str. 156

Zadanie 75.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna,  blada  skóra,  przyśpieszony  oddech,  HR  120/min,
RR 120/100,

B . blada,  wilgotna  skóra,  RR  90/40,  oddech  30/min,  HR
100/min, uczucie duszności,

C . ciepła, różowa skóra, HR 50/min, RR 90/50, rozszerzenie
naczyń obwodowych,

D . skóra  zaczerwieniona,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Literatura:  Campbell  J.E.:  Basic  Trauma Life  Support.  Medycyna Praktyczna,
Kraków  2006  Campbell  J.E.:  ITLS  International  Trauma  Life  Support
Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna 2017 str. 201-242

Zadanie 76.
Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

A .  Paracetalmol
B.  Motoclopramid
C.  Ketamina
D.  Dihydrokodeina

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.)  ABC  postępowania  w  urazach.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, str. 15



Zadanie 77.
Wskaż zdanie fałszywe. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:

A.  jest bezpieczne u pacjentów z wypełnionym pęcherzem,
B . służy  do  opróżnienia  rozciągniętego  pęcherza  moczowego

u  pacjentów,  u  których  doszło  do  rozerwania  lub
krwawienia z cewki moczowej w następstwie urazu, który
mógł być pochodzenia jatrogennego,

C . jest  metodą  z  wyboru  u  małych  chłopców,  u  których
zwężenie  cewki  moczowej  w  następstwie  cewnikowania
stanowi bardzo trudny problem,

D . przed  przystąpieniem  do  procedury  nie  ma  konieczności
zaaspirowania  zawartości  pęcherza  cienką  igłą  w  celu
wypełnienia pęcherza.

Literatura:  Jakubaszko  J.  (red.)  ABC  postępowania  w  urazach.  Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, str. 71

Zadanie 78.
Które  z  poniższych  twierdzeń  dotyczących  połknięcia  substancji
żrących jest prawdziwe:

A . teoretycznie  substancje  alkaliczne  przenikają  głębiej
niż kwasy,

B . podanie  węgla  aktywowanego  zwykle  ułatwia
dekontaminację żołądka,

C.  kwasy powodują martwicę rozpływną,
D . udowodniono dobry skutek działania leków steroidowych w

takich sytuacjach.
Literatura: S.H. Planz, J. N. Adler, Medycyna Ratunkowa, s.761, Wydawnictwo
Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 79.
Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

A . n ie  czuje  bólu  i  leki  przeciwbólowe  nie  są  mu
potrzebne,

B . odczuwa  ból,  ale  nie  będzie  tego  pamiętał,  więc  ból  mu
nie szkodzi,

C . odczuwa  ból  i  podanie  leków  przeciwbólowych  jest
konieczne,

D.  żadne z powyższych.
Literatura:  Campbell  J.E.:  Basic  Trauma Life  Support.  Medycyna Praktyczna,
Kraków  2006  Campbell  J.E.:  ITLS  International  Trauma  Life  Support
Ratownictwo  przedszpitalne  w  urazach.  Medycyna  Praktyczna  2017  str.  179
-197



Zadanie 80.
Dla  której  z  wymienionych  poniżej  toksyn  odtrutką  jest
deferoksamina:

A.  Żelazo,
B.  Lit ,
C.  Benzodiazepiny,
D.  Metanol.

Literatura:  S.H.  Planz,  J.  N.  Adler,  Medycyna  Ratunkowa,  s.  760,
Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 81.
Trzeci stopień oparzenia:

A.  jest oparzeniem pełnej grubości skóry,
B . dotyczy uszkodzeń skóry oraz leżących pod nią struktur,

takich jak powięź, kość, mięśnie,
C . skóra  jest  twarda  i  mogą  być  widoczne  zmienione

zakrzepowo naczynia,
D.  nie ma czucia.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 666

Zadanie 82.
Wstrząs  septyczny  jest  konsekwencją  niżej  wymienionych
interakcji różnych zmian hemodynamicznych z wyjątkiem:

A.  zwiększenia się oporu obwodowego,
B.  nieprawidłowego wypełnienia łożyska naczyniowego,
C.  zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
D.  zaburzeń dystrybucji narządowego przepływu krwi.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  (red),  Anestezjologia  i  intensywna  opieka,
s.259, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 83.
Swoistą odtrutką na acetaminofen jest:

A .  Atropina,
B.  Kwas acetylosalicylowy,
C.  N-acetylocysteina,
D.  Benzatropina.

Literatura: S.H. Planz, J. N. Adler, Medycyna Ratunkowa, s.727, Wydawnictwo
Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 84.
Podczas  odbarczania  odmy  prężnej  należy  wkłuć  igłę
bezpośrednio:

A.  pod drugim żebrem w linii środkowo obojczykowej,
B.  pod trzecim żebrem w linii środkowo obojczykowej,
C.  nad trzecim żebrem w linii środkowo obojczykowej,
D.  nad trzecim żebrem w linii środkowo pachowej.



Literatura:  Campbell  J.E.:  Basic  Trauma Life  Support.  Medycyna Praktyczna,
Kraków  2006  Campbell  J.E.:  ITLS  International  Trauma  Life  Support
Ratownictwo  przedszpitalne  w  urazach.  Medycyna  Praktyczna  2017  str.
150-153.

Zadanie 85.
Postępowanie z ofiarą podtopienia na miejscu zdarzenia:

A.  należy zapewnić drożność dróg oddechowych,
B . należy  zwrócić  uwagę  na  niebezpieczeństwo  urazu

kręgosłupa szyjnego,
C . w  przypadku  zatrzymania  krążenia  należy  natychmiast

podjąć czynności resuscytacyjne,
D . w  przypadku  zalania  płuc  dużą  ilością  słodkiej  wody

należy  zawsze  zastosować  drenaż  ułożeniowy,  polegający
na obniżeniu górnej połowy ciała i głowy.

Literatura:  Plantz  S.H.,  Wipfler  E.J.,  Jakubaszko  J.(red)  Medycyna
ratunkowa,Wyd. Elsavier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 794

Zadanie 86.
Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

A.  Serca,
B.  Płuc,
C.  Nerek,
D.  O.U.N.

Literatura:  L.  Wołowicka,  D.  Dyk  (red),  Anestezjologia  i  intensywna  opieka,
s.233, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007.

Zadanie 87.
Który  z  niżej  wymienionych  środków  stosowanych  do  indukcji
anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

A.  Propofol,
B.  Midazolan,
C.  Tiopental,
D.  Metoheksytal.

Literatura: S.H. Planz, J. N. Adler,  Medycyna Ratunkowa, s.11, Wydawnictwo
Urban & Partner, Wrocław 2009.

Zadanie 88.
D o  umieszczenia  w  komorze  hiperbarycznej  kwalifikują  się
pacjenci  zaruci  tlenkiem  węgla,  z  wartością  hemoglobiny
tlenkowęglowej powyżej:

A .  10%
B.  20%
C.  30%
D. 40%

Literatura:  Rybicki  Z.,  Intensywna  terapia  dorosłych,  tom  II,  Wydawnictwo
Makmed, Lublin 2015, str.387



Zadanie 89.
Które  z  poniższych  twierdzeń  odnoszących  się  do  przygotowania
SOR  do  przyjęcia  poszkodowanych  z  wypadku  masowego  czy
katastrofy nie jest prawdziwe:

A . Przesunięcie  poszkodowanych  niebędących  w  stanie
zagrożenia  życia  na  oddziały,  wypisanie  ich  do  innych
placówek lub domów,

B . Opróżnienie  holu  z  niepotrzebnych  mebli,  zebranie  w
jednym miejscu wózków i krzeseł,

C . Sprawdzenie  aparatury,  gotowości  i  dostępności  całego
sprzętu,

D.  Powiadomienie właściwego wojewody.
Literatura:  M.  Kózka  (  red.),  Pielęgniarstwo  ratunkowe,  s.76,  Wydawnictwo
PZWL, Warszawa 2013

Zadanie 90.
N a każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna
poświęcić więcej czasu niż:

A .  1 min.,
B.  2 min.,
C.  3 min.,
D.  5 min.

Literatura:  M.  Kózka  (  red.),  Pielęgniarstwo  ratunkowe,  s.73,  Wydawnictwo
PZWL, Warszawa 2013

Zadanie 91.
Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać
będzie następujących czynności z wyjątkiem:

A . zapewnianie  odpowiedniej  l iczby  zespołów  ratownictwa
medycznego na miejscu zdarzenia,

B.  organizację Polowych Punktów Medycznych,
C.  organizację dyslokacji poszkodowanych,
D.  organizację punktu dekontaminacji.

Literatura: P. Guła, Powiadamianie i dysponowanie w ratownictwie medycznym,
s.26, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.



Zadanie 92.
Pacjentka,  wieloródka,  w  trakcie  porodu  drogami  natury  po
zastosowaniu  leków  pobudzających  czynność  skurczową  macicy
odczuwa  niepokój,  duszność,  dreszcze,  ból  w  klatce  piersiowej,
obserwuje  się  krwioplucie,  hipoksję,  sinicę,  spadek  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  minutach  nastąpił  masywny  krwotok.  Obraz
kliniczny wskazuje na:

A.  stan przedrzucawkowy,
B.  zator płynem owodniowym,
C.  napad histerii,
D.  hipotermię.

Literatura: Chazan B., Leibschang J.: Red. Postępowanie w nagłych stanach w
położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2002, s-63

Zadanie 93.
Trzeci okres porodu to:

A.  oddzielenie i wydalenie popłodu,
B.  urodzenie części przodującej płodu,
C.  urodzenie się całego płodu,
D.  inwolucja mięśnia macicy.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  ginekologia.  Repetytorium.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.172.

Zadanie 94.
Dominującym objawem łożyska przodującego są:

A.  silne dolegliwości bólowe,
B.  krwawienie z dróg rodnych,
C.  dodatni objaw Blumberga,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Zawadzki  A.:  Medycyna  Ratunkowa  i  Katastrof.  Podręcznik  dla
studentów  uczelni  medycznych.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL.  Wydanie  II.
Warszawa  2011r,  s-224  Kruszyński  Z.:  Anestezja  położnicza  i  położnicze
stany naglące. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 95.
Profilaktyka  zespołu  aortalno  –  żylnego  ASC  –  aortocaval
compression  syndrome,  zależnego  od  pozycji  ciężarnej  polega  na
ułożeniu ciała kobiety pod kątem:

A.  15° na lewo,
B.  5° na lewo,
C.  15° na prawo,
D.  5° na prawo.

Literatura:  Kruszyński  Z.:  Anestezja  położnicza  i  położnicze  stany  naglące.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.14.



Zadanie 96.
Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem
do zastosowania u kobiety:

A.  znieczulenia zewnątrzoponowego,
B.  znieczulenia podpajęczynówkowego,
C.  znieczulenia ogólnego dotchawiczego,
D.  można zastosować wszystkie rodzaje znieczulenia.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  ginekologia.  Repetytorium.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.198.

Zadanie 97.
Drgawki występujące u kobiety ciężarnej z PIH mogą doprowadzić
d o nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jeśli
czas trwania wynosi:

A .  poniżej 15 minut,
B.  powyżej 30 minut,
C.  poniżej 30 minut,
D.  poniżej 5 minut.

Literatura:  Kruszyński  Z.:  Anestezja  położnicza  i  położnicze  stany  naglące.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.90.

Zadanie 98.
Zespół Mendelsona występujący u kobiety ciężarnej spowodowany
jest:

A .  uszkodzeniem miąższu nerkowego na skutek niedotlenienia
B . bólem  porodowym  prowadzącym  do  stresu,  wzrostu

wydzielania  kortyzolu  i  amin katecholowych oraz  spadku
przepływu maciczno-łożyskowego

C . uszkodzeniem płuc na skutek zaaspirowania 0,4ml/kg mc
treści pokarmowej o ph <2.5

D.  wystąpieniem zakrzepowego zapalenia żył
Literatura:  Kruszyński  Z.:  Anestezja  położnicza  i  położnicze  stany  naglące.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.14.



Zadanie 99.
Podczas  porodu  fizjologicznego  można  zastosować  znieczulenie
zewnątrzoponowe jeśli spełnione są określone warunki:

A . nieregularna  czynność  skurczowa  mięśnia  macicy,  część
przodująca  płodu  ustalona  w  kanale  rodnym,  zamknięte
ujście zewnętrzne szyjki macicy,

B . regularna  czynność  skurczowa  mięśnia  macicy,  część
przodująca  płodu  ustalona  w  kanale  rodnym,  zamknięte
ujście zewnętrzne szyjki macicy,

C . regularna  czynność  skurczowa  mięśnia  macicy,  część
przodująca płodu nieustalona w kanale rodnym, zamknięte
ujście zewnętrzne szyjki macicy,

D . regularna  czynność  skurczowa  mięśnia  macicy,  część
przodująca  płodu  ustalona  w  kanale  rodnym,  rozwarcie
szyjki macicy na 4-5 cm.

Literatura:  Kruszyński  Z.:  Anestezja  położnicza  i  położnicze  stany  naglące.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s.39.

Zadanie 100.
„Triada  norymberska”  to  zespół  objawów  źle  rokujących
występujących u kobiety ciężarnej we wstrząsie septycznym:

A . ból ,  wzmożone  krwawienie,  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi

B . krew koloru czerwonego wina, mocz koloru ciemnego piwa,
żółtaczka

C . bolesność  i  wzmożone  napięcie  mięśnia  macicy,
krwawienie, gorączka

D . krew  koloru  ciemnoczerwonego,  mocz  koloru  ciemnego
piwa, wybroczyny na skórze

Literatura:  Boyle  M.  (red.):  Stany  nagłe  w  okresie  okołoporodowym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s.237.

Zadanie 101.
W przypadku wystąpienia stabilnego częstoskurczu nadkomorowego
(  SVT)  należy  najpierw  wywołać  odruch  z  nerwu  błędnego,  a  w
razie  braku  efektu  podać  Adenozynę.  Manewry  stymulujące  nerw
błędny często są nieefektywne u niemowląt.
Zaznacz prawidłową
odpowiedź:

A.  pierwsze zdanie i drugie zdanie jest prawdziwe,
B.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie zdanie fałszywe,
C.  pierwsze i drugie zdanie jest fałszywe,
D.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie zdanie prawdziwe.

Literatura:  Christopher  King,  Fred  M.  Henretig,  Podręczny  atlas  zabiegów
ratunkowych u dzieci, Urban § Partner Wrocław 2003 r. s.229.



Zadanie 102.
Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

A.  zatrzymanie krążenia,
B.  anafilaksja,
C.  padaczka,
D.  zapalenie krtani.

Literatura:  C.  Stack,  p.  Dobbs,  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  PZWL
Warszawa 2014.s. 228.

Zadanie 103.
Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat
dożylnie lub doszpikowo to:

A.  0,5 mg,
B.  1,0 mg,
C.  0,03 mg,
D.  0,05 mg.

Literatura:  H.  Stopfkuchen,  Nagłe  zagrożenia  zdrowotne  u  dzieci,  MedPharm
Wrocław 2010r. s.216.

Zadanie 104.
Najczęściej  stosowaną  procedurą  usunięcia  trucizny  z  żołądka
jest  jego  płukanie.  Zabieg  płukania  powinien  być  wykonany  w
ciągu  pierwszej  godziny  od  spożycia  trucizny.  U  dzieci  poniżej
5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

A.  płyn wieloelektrolitowy,
B.  węgiel aktywowany,
C.  0,9 % roztwór NaCl,
D.  glikol polietylenowy.

Literatura:  A.  Zawadzki,  Medycyna  ratunkowa  i  katastrof,  PZWL  Warszawa
2007r.s. 276.

Zadanie 105.
Jedną  z  dróg  podawania  adrenaliny  podczas  resuscytacji
noworodka  jest  droga  dotchawicza  przez  rurkę  intubacyjną,
zalecana dawka leku powinna być:

A.  taka sama jak podczas podawania leku drogą dożylną,
B.  mniejsza od dawki leku podawanego dożylnie,
C.  mniejsza od dawki leku podawanego do żyły pępowinowej,
D . większa  od  dawki  leku  podawanego  do  żyły  obwodowej/

pępowinowej.
Literatura:  Andres  J.:  Wytyczne  resuscytacji  2010.  Polska  Rada
Resuscytacji, Kraków 2011, s.136.



Zadanie 106.
Które  z  poniżej  wymienionych  objawów  powinny  zwrócić
natychmiastową  uwagę  pielęgniarki  podczas  obserwacji  i
monitorowania czynności życiowych u noworodka:

A . tachypnoe  poniżej  60od/min,  tachykardia  powyżej
110u/min, poruszanie skrzydełkami nosa, sinica, napady
bezdechu trwające powyżej 10 s,

B . zwolnienie  oddechów,  tachykardia  powyżej  100u/min,
zaciąganie  klatki  piersiowej  i  międzyżebrzy,  poruszanie
skrzydełkami  nosa,  napady  bezdechu  trwające  poniżej  5
s ,

C . przyspieszenie  oddechów  powyżej  60od/min,  tachykardia
powyżej  160u/min,  wciąganie  klatki  piersiowej
(międzyżebrzy,  mostka),  poruszanie  skrzydełkami  nosa,
sinica, napady bezdechu trwające powyżej 20 s,

D . tachypnoe,  bradykardia,  pałeczkowate  paznokcie,  sinica,
napady bezdechu trwające powyżej 20 s.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.13, 74.

Zadanie 107.
Dziecko znajduje s ię we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania
płynów.  Prawidłowy  wzór  Reguły  Parklanda  dla  dzieci  w  celu
obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

A . 5  ml  roztworu  Ringera  z  mleczanem  x  %  oparzonej
powierzchni ciała x kg mc.,

B . 3 ml roztworu Ringera z mleczanem x stopień oparzenia x
kg mc.,

C . 1 0  ml  roztworu  Ringera  z  mleczanem  x  %  oparzonej
powierzchni ciała x kg mc.,

D . 3  ml  roztworu  Ringera  z  mleczanem  x  %  oparzonej
powierzchni ciała x kg mc.

Literatura:  Müller  S,  Thöns  M.:  Stany  zagrożenia  życia  u  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s.120.

Zadanie 108.
ALTE  (  apparent  l i fe-  threatening  event  )  to  stan  polegający  na
wystąpieniu, z WYJĄTKIEM:

A.  bezdechu i zmian w zabarwieniu powłok ciała,
B.  krztuszenia się,
C.  szczekającego oddechu,
D.  braku zaburzeń napięcia mięśni.

Literatura:  Gary  R.  Strange,  William  R.  Ahrens,  Robert  W.  Schfermeyer,
William C. Toepper,  Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego,  Urban § Partner
Wrocław 2003 r. s.57.



Zadanie 109.
Noworodka  urodzonego  z  czynnością  serca  powyżej  100  ud/min.,
prawidłowym  oddechem,  reakcja  na  wprowadzenie  cewnika  do
otworów  nosowych  to  płacz  i  grymas  twarzy,  tułów  różowy,
wyraźne  ruchy  zginania  kończyn  górnych  i  dolnych,  obecność
sinicy dłoni i stóp, należy ocenić w skali Apgar na:

A.  10 pkt.,
B.  9 pkt.,
C.  8 pkt.,
D.  7 pkt.

Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2010, s.15.

Zadanie 110.
Nitrogliceryna  jest  lekiem  rozszerzającym  mięśnie  gładkie
naczyń, działa:

A.  bardziej na układ żylny niż tętniczy,
B.  bardziej na układ tętniczy niż żylny,
C.  z jednakową siłą na układ żylny i tętniczy,
D.  tylko na układ żylny.

Literatura:  C.  Stack,  p.  Dobbs,  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  PZWL
Warszawa 2014.s. 243.

Zadanie 111.
Uciskanie  klatki  piersiowej  w  resuscytacji  noworodka
rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

A .  < 40,
B.  < 20,
C.  < 100,
D.  < 60.

Literatura:  J.  Andres,  Wytyczne  resuscytacji  2010.  Polska  Rada
Resuscytacji, Kraków 2015 r. s.211.

Zadanie 112.
Przedwczesny poród,  mała  masa urodzeniowa,  niska  punktacja  w
skali  Apgar,  przebyte  leczenie  na  oddziale  intensywnej  terapii
noworodka,  wady  wrodzone,  zaburzenia  czynności  układu
oddechowego,  niedawno  przebyte  infekcje  wirusowe,  spanie  w
pozycji  lezącej  na  brzuchu  to  czynniki  epidemiologiczne
odnoszące się do dziecka, związane z występowaniem:

A.  ALTE,
B.  MORO,
C.  SIDS,
D.  ASO.

Literatura:  Gary  R.  Strange,  William  R.  Ahrens,  Robert  W.  Schfermeyer,
William C. Toepper,  Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego,  Urban § Partner
Wrocław 2003 r. s.55.



Zadanie 113.
U  dzieci,  u  których  wykonano  splenektomię,  istnieje  znaczne
ryzyko  zakażeń  i  65  –  krotnie  podwyższone  ryzyko  śmiertelnej
posocznicy.  Każdemu  pacjentowi  poddanemu  całkowitej  lub
częściowej splenektomii należy:

A.  podać szczepionkę przeciw pneumokokom,
B.  podać szczepionkę przeciw H. influenzae (HIB),
C.  nie podajemy żadnych szczepionek,
D . Podać szczepionkę przeciw pneumokokom i  H.  influenzae

(HIB).
Literatura:  Gary  R.  Strange,  William  R.  Ahrens,  Robert  W.  Schfermeyer,
William C. Toepper,  Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego,  Urban § Partner
Wrocław 2003 r. s.153.

Zadanie 114.
Prawidłową czynność oddechową u noworodka warunkują czynniki:

A . budowa układu oddechowego, anatomicznie dojrzałe płuca,
wydolny układ sercowo – naczyniowy,

B . prawidłowo rozwinięty układ mięśniowy, wiek noworodka,
biochemicznie dojrzałe płuca,

C . prawidłowa  budowa  układu  nerwowego,  anatomicznie
czynnościowo,  biochemicznie  dojrzałe  płuca,  rozwinięty
układ mięśniowy, wydolny układ sercowo – naczyniowy,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.
Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.13.

Zadanie 115.
Wartość  energii  skutecznej  podczas  defibrylacji  dzieci  dla
pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

A .  2 J/kg,
B.  3 J/kg,
C.  9 J/kg,
D.  4 J/kg.

Literatura:  J.  Andres,  Wytyczne  resuscytacji  2015.  Polska  Rada
Resuscytacji, Kraków 2015 r.

Zadanie 116.
Świst  krtaniowy,  charczenie,  z łe  napowietrzenie  płuc,  dobra
ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

A.  zapalenia krtani u niemowląt,
B.  niedrożności górnych dróg oddechowych u dzieci,
C.  niedrożności dolnych dróg oddechowych u dzieci,
D.  stanu zapalnego płuc u dzieci.

Literatura:  Christopher  King,  Fred  M.  Henretig,  Podręczny  atlas  zabiegów
ratunkowych u dzieci, Urban § Partner Wrocław 2003 r. s16.



Zadanie 117.
Dermoleksja jest to:

A . skala  służąca  do  klasyfikacji  encefalopatii
niedotlenieniowo – niedokrwiennej u noworodka,

B . odczytywanie  przez  dziecko  znaków  kreślonych  na  jego
skórze w celu oceny czucia powierzchniowego,

C.  skala do oceny równowagi i zborności,
D . odczytywanie  przez  dziecko  znaków  kreślonych  na  jego

skórze w celu oceny czucia głębokiego.
Literatura:  Obuchowicz  A.:  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w  pediatrii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.112.

Zadanie 118.
D o  wczesnych  objawów  NEC  (Necrotising  enterocolitis)  u
noworodka należą:

A . wzdęcie  brzucha,  wymioty,  krwiste  stolce,  bezdechy,  lub
wstrząs,

B . wzdęcie  brzucha,  niestabilność  temperatury,  bezdechy,
widoczna krew w stolcu,

C . wzdęcie  brzucha,  zalegania  w  żołądku,  wymioty,
niestabilność  temperatury,  bezdechy,  widoczna,
zasinienie ciała, niedrożność jelit,

D . wymioty,  niestabilność  temperatury,  bezdechy,
niedrożność jelit, bezmocz.

Literatura:  Stack  Ch.,  Dobbs  P.:  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, s. 20.

Zadanie 119.
„Żelazna  zasada”  odnosząca  się  do  norm  wielkości  rurek
intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

A .  tubus musi mieć wielkość małego palca dziecka,
B . aby,  tubus  pasował  do  tchawicy,  musi  mieć  wielkość

dziurki nosa dziecka,
C . wielkość  rurki  u  dzieci  powyżej  2  lat  do  10  lat

(Formuła  Cole  dla  tubusu  bez  mankietu):  4+  (  wiek  w
latach: 4),

D . aby,  tubus  pasował  do  tchawicy,  musi  mieć  wielkość
dużego palca dziecka.

Literatura:  H.  Stopfkuchen,  Nagłe  zagrożenia  zdrowotne  u  dzieci,  MedPharm
Wrocław 2010r. s.226-227.



Zadanie 120.
W  płucach  dzieci  tlenek  węgla  bardzo  wolno  łączy  się  z
hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę. Wyniki pulsoksymetrii
mogą  być  prawidłowe,  ze  względu  na  pochłanianie  światła  przez
karboksyhemoglobinę,  mimo  że  zawartość  tlenu  we  krwi  jest
obniżona.
Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A.  pierwsze i drugie zdanie jest prawdziwe,
B.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie zdanie fałszywe,
C . pierwsze  zdanie  jest  fałszywe,  drugie  zdanie  jest

prawdziwe,
D.  pierwsze zdanie i drugie zdanie jest fałszywe.

Literatura:  C.  Stack,  p.  Dobbs,  Podstawy  intensywnej  terapii  dzieci,  PZWL
Warszawa 2014.s. 198.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK
TEST NR 37N0120
Zadanie 1.
Z  zasadą ciągłego doskonalenia związane jest  tzw. koło Deminga-
zwane cyklem PDC. Poszczególne jego etapy są następujące:

A.  planuj- wykonaj -sprawdź -działaj,
B.  sprawdź - planuj -wykonaj -oceń,
C.  planuj -działaj- wykonaj-oceń,
D.  sprawdź -oceń -ustal-dobierz.

Literatura: Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość
w usługach medycznych. CeDeWu, Warszawa 2010

Zadanie 2.
W  normach  ISO  określono  strukturę  dokumentacji  w  formie
piramidy,  w  której  dokumenty  uporządkowane  są  na  trzech
poziomach.  Proszę  podać  na  jakim  poziomie  mieszczą  się
procedury:

A.  na poziomie strategicznym,
B.  na poziomie taktycznym,
C.  na poziomie operacyjnym,
D.  na wszystkich trzech poziomach.

Literatura:  Kózka  M.,  Płaszewska-Żywko  L.,  Procedury  pielęgniarskie.
Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2009, s.27.

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.
Dom  pomocy  społecznej  jest  jednostką  organizacyjną  pomocy
społecznej:

A . świadczącą  całodobową  opiekę  osobom  niemogącym
samodzielnie funkcjonować z  powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności w sytuacji, gdy osobom tym nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

B . udzielającą wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie
kryzysu,

C . udzielającą środowiskowych form pomocy półstacjonarnej,
służącej utrzymaniu osoby w je j naturalnym środowisku i
przeciwdziałaniu nadmiernej instytucjonalizacji,

D . udzielającą  wsparcia  w  formie  poradnictwa
specjalistycznego,  w  tym  rodzinnego,  osobom  i  rodzinom
mającym  trudności  w  rozwiązywaniu  problemów
społecznych.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.,  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wolter Kluwer, Warszawa 2013, s. 127.

Zadanie 5.
Organizowanie  społeczności  lokalnej  polega  na  zespoleniu
wysiłków różnorodnych instytucji danej społeczności w celu:

A.  polepszania sytuacji zdrowotnej społeczności lokalnej,
B.  ulepszenia działań dla dobra swych członków,
C.  poprawy losu jednostek i zbiorowości,
D . poprawy  wszystkich  obszarów  życia  jednostek  i

zbiorowości oraz ulepszenia podejmowanych działań.
Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.:  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Stan prawny. Wolters Kluwer, Warszawa
2013

Zadanie 6.
Umożliwianie  społecznościom  lokalnym  i  jednostkom  uzyskanie
przez nie pełnego potencjału zdrowotnego oparte jest na:

A.  niwelowaniu różnic w stanie zdrowia,
B . tworzeniu  specjalnych  programów  ukierunkowanych  na

wzmocnienie potencjału zdrowotnego,
C . zabezpieczeniu  zasobów  i  środków  występujących  w

konkretnej społeczności,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.:  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Stan prawny. Wolters Kluwer, Warszawa
2013



Zadanie 7.
W  celu  wzmocnienia  samodzielności  człowieka  chorego,
niepełnosprawnego  i  możliwości  aktywnego  oraz  twórczego  życia
należy  wyznaczyć  obszar  działań  i  zabezpieczyć  poprzez  inne
źródła pomocy:

A.  społeczność lokalną,
B.  rodzinę,
C.  systemy społecznego wsparcia,
D.  pracowników medycznych.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.:  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Stan prawny. Wolters Kluwer, Warszawa
2013

Zadanie 8.
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 9.
Społeczność lokalna to:

A.  ludzie starsi zamieszkujący dany teren,
B.  rodziny zamieszkałe na danym terenie,
C . osoby  potrzebujące  pomocy  medycznej  zamieszkałe  na

danym terenie,
D.  wszystkie osoby zamieszkałe na danym terenie.

Literatura:  Kołaczkowski  B.,  Ratajczak  M.:  Pomoc  społeczna.  Wybrane
instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Stan prawny. Wolters Kluwer, Warszawa
2013



Zadanie 10.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.
Literatura:  Taranowicz  I.,  Majchrowska  A.,  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Elementy
socjologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo Czelej; Lublin 2000 Str. 251

Zadanie 11.
Zachowania zgodne z oczekiwaniami innych, dążenie do osiągania
wartości  wyznaczonych  przez  grupy,  uznanie  ich  za  cenne  i
pożądane,  wywiązywanie  się  z  rol i  członka  grupy  zgodnie  z  je j
oczekiwaniami  i  przestrzeganie  wszystkich  zasad  w  niej
obowiązujących nosi nazwę:

A.  więzi społecznych,
B.  wartości społecznych,
C.  kontroli społecznej,
D.  konformizmu.

Literatura:  Taranowicz  I.,  Majchrowska  A.,  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Elementy
socjologii dla pielęgniarek. Wyd. Czelej, Lublin 2000, s. 128

Zadanie 12.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Literatura:  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Wyzwania  rodziny:  zdrowie,  choroba,
niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008.

Zadanie 13.
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 14.
Skuteczny  program  promocji  zdrowia  w  społeczności  lokalnej
powinien:

A.  koncentrować się na edukacji indywidualnej,
B.  koncentrować się na edukacji grupowej,
C.  koncentrować się na aktywizacji,
D.  łączyć edukację grupową z aktywizacją.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.  (red.):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008

Zadanie 15.
Edukacja autorytatywna oparta jest na:

A . wymianie wiedzy między ekspertem (pielęgniarką/położną)
oraz klientem,

B.  przekazie informacji,
C.  na wzajemności,
D . n a  wspólnym  świadczeniu  między  dwoma  uczestnikami

procesu edukacyjnego.
Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 252

Zadanie 16.
Warunkiem zwiększania świadomości ludzi i motywacji do udziału
w programach profilaktycznych jest:

A .  edukacja zdrowotna,
B.  opieka zdrowotna,
C.  prewencja celowana,
D.  zachęta społeczna.

Literatura:  Woynarowska  B.:  Edukacja  zdrowotna.  PWN,  Warszawa  2008,  s.
68-69.

Zadanie 17.
D o  działań  pielęgniarki  w  zakresie  profilaktyki  pierwszej  fazy
należą:

A.  badania przesiewowe,
B . kształtowanie  aktywnej  i  odpowiedzialnej  postawy  wobec

choroby,
C.  przygotowanie do samoopieki,
D.  motywowanie do zmiany zachowań zagrażających zdrowiu.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 168



Zadanie 18.
Pielęgniarka/pielęgniarz  rodzinny  zgodnie  z  założeniami  Ustawy
o  zawodzie  pielęgniarki  i  położnej  świadczenia  z  zakresu
promocji  zdrowia  społeczeństwa  realizuje  przede  wszystkim
przez:

A . zachęcenie  podopiecznych  do  współpracy  oraz  analizy
zagrożeń,

B . komunikowanie  zagrożeń  zdrowia  występujących  w
środowisku zamieszkania,

C . wykonywanie świadczeń zdrowotnych po diagnozie potrzeb
środowiska zamieszkania,

D . rozpoznawanie  warunków  i  potrzeb  zdrowotnych  oraz
edukację zdrowotną.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.  (red.):  Promocja  zdrowia.
Wyd. CZELEJ, Lublin 2008, s. 155.

Zadanie 19.
Jedną  ze  strategii  nauczania  w  edukacji  zdrowotnej  jest  , ,
rozwiązywanie  problemów".Wybierz  metodę  nauczania  najbardziej
adekwatną do powyższej strategii:

A .  giełda pomysłów,
B.  pokaz,
C.  ćwiczenia,
D.  metoda sytuacyjna.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 160

Zadanie 20.
Według  C.  Rogersa,  najbardziej  przydatne  w  pomaganiu  innym
jest:

A .  spójność,
B.  empatia,
C.  pozytywne nastawienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Andruszkiewicz  A.,  Banaszkiewicz  M.(red):  Promocja  zdrowia.
Wyd. Czelej, Lublin 2008 str. 260



Zadanie 21.
Holizm  w  odniesieniu  do  pielęgniarstwa  oznacza  świadczenie
opieki:

A . pielęgniarskiej  osobom  zdrowym  w  zakresie
zabezpieczenia im całościowej opieki,

B.  hospicyjnej pacjentom w oddziałach opieki paliatywnej,
C . osobom  chorym  bez  względu  na  rodzaj  schorzenia  w

zakresie  realizacji  potrzeb  biologicznych  i
psychicznych,

D . w e  wszystkich  stanach  zdrowia  i  choroby  pacjenta  i  we
wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Literatura:  Górajek-Jóźwik  J.:  Filozofia  i  teorie  pielęgniarstwa.  Wyd.
Czelej, Lublin 2007.

Zadanie 22.
Pierwotny system wsparcia w środowisku stanowią:

A.  placówki ochrony zdrowia,
B.  placówki pomocy społecznej,
C.  rodzina, sąsiedzi, przyjaciele,
D.  organizacje pozarządowe.

Literatura:  Kilańska  D.:  Pielęgniarstwo  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej,  t.
1, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010.

Zadanie 23.
W  której  części  standardu  opieki,  mieści  s ię  sposób
postępowania pielęgniarki?

A.  struktura,
B.  proces,
C.  wynik,
D.  żadna z wymienionych.

Literatura:  Kilańska  D.:  Pielęgniarstwo  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej,  t.
1, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010

Zadanie 24.
Związki,  w  których  kobiety  doświadczają  przemocy  ze  strony
sprawcy  przechodzą  przez  trzy  fazy.  W  fazie  narastania  napięcia
sprawca:

A.  staje się gwałtowny, wpada w furię,
B.  okazuje skruchę i przeprasza,
C . zazwyczaj  jest  poirytowany  i  staje  s ię  bardzo

gwałtowny,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Literatura:  http://www.niebieskalinia.pl/  Postępowanie  w  związku  z
wystąpieniem przemocy w rodzinie Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia



Zadanie 25.
Podejmowanie interwencji  w środowisku wobec rodziny dotkniętej
przemocą  odbywa  się  w  oparciu  o  procedurę  „Niebieskie  Karty”.
Procedura ta:

A.  nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
B.  wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
C . wymaga  zgody  przedstawiciela  ustawowego  osoby

dotkniętej przemocą w rodzinie,
D.  wymaga zgody wójta lub burmistrza.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w
rodzinie Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493. Art. 9d. 1, http//www. sejm.gov.pl/

Zadanie 26.
Przemoc fizyczna jest  rodzajem przemocy w rodzinie,  definiowana
jako:

A . zmuszanie  osoby  do  aktywności  seksualnej  wbrew  je j
woli ,

B . przymus,  groźby,  zastraszanie,  wykorzystywanie
emocjonalne,

C . intencjonalne  zachowanie  niosące  ryzyko  uszkodzenia
ciała,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Literatura:  Kluczyńska  S.,  Wrona  G.:  Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie.
Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. PARPA, Warszawa-Kraków 2013
www.mpips.gov.pl

Zadanie 27.
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 28.
W  sytuacji  przemocy  w  rodzinie,  od  przedstawiciela  ochrony
zdrowia możemy oczekiwać m.in.:

A .  objęcie dziecka pomocą pedagogiczną,
B . wydania  przez  lekarza  pierwszego  kontaktu  bezpłatnego

zaświadczenia  o  przyczynach  i  rodzaju  uszkodzeń  ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

C . odebrania  dzieci  z  rodziny,  gdy  ich  bezpieczeństwo  jest
zagrożone,

D . uruchomienia  procedury  sądowego  zobowiązania  do
leczenia odwykowego.

Literatura: http://www.niebieskalinia.org/



Zadanie 29.
W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób
obrony  siebie,  a  także  w  wyniku  wtórnego  zranienia
spowodowanego  nieprawidłowymi  rekcjami  otoczenia,  osoba
krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie
zachowanie. Opisana sytuacja dotyczy:

A.  zespołu stresu pourazowego PTSD,
B.  procesu wiktymizacji,
C.  syndromu sztokholmskiego,
D.  syndromu wyuczonej bezradności.

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 30.
Przedstawicielem  ochrony  zdrowia  uprawnionym  do  działań  w
ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód
medyczny, w tym:

A.  lekarz, położna, farmaceuta,
B.  lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,
C.  diagnosta laboratoryjny, lekarz, ratownik medyczny,
D.  fizjoterapeuta, lekarz, pielęgniarka.

Literatura:  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  13  września  2011r.  w
sprawie  procedury  „Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów  formularzy  „Niebieska
Karta”, Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245, http//www.sejm.gov.pl/

Zadanie 31.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.
Literatura:  Wieczorowska-Tobis  K.,  Talarska  D.:  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2009.

Zadanie 32.
Procesy  starzenia  wpływają  na  zmianę  farmakokinetyki  leków,
dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

A.  10%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  (red):  Kompendium
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej, Lublin 2007.



Zadanie 33.
Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczące półpaśca:

A . pacjent z aktywnymi zmianami w przebiegu półpaśca może
zakazić  innego  pacjenta  ospą  jedynie  poprzez
bezpośredni kontakt z płynną treścią pęcherzyków,

B . cechą  wyróżniającą  dla  półpaśca  jest  początkowe
występowanie  zmian  skórnych  w  obrębie  jednego
dermatomu,

C . u  pacjenta  chorującego  na  ospę  wietrzną  następuje
migracja wirusów do zwojów nerwowych czuciowych, skąd
mogą reaktywować się w postaci zakażenia półpaścem,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura:  A.  Windak,  S.  Chlabicz,  A.  Mastalerz-Migas,  Medycyna  Rodzinna,
podręcznik dla lekarzy i studentów, wyd. Termedia, Poznań 2015, s. 640

Zadanie 34.
„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 35.
Wielkie  problemy  geriatryczne  są  zespołami  niesprawności
starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

A . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

B . niedokrwistość,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

C . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu serca,

D . choroby  zwyrodnieniowe,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu.

Literatura:  Kędziora-Kornatowska  K.,  Muszalik  M.  (red):  Kompendium
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej, Lublin 2007, s. 98.

Zadanie 36.
Czynnikami endogennymi predysponującymi do występowania odleżyn
są:

A.  ucisk,
B.  siły ścinąjące,
C.  urazy,
D.  zaburzenia odżywiania.

Literatura:  Kędziora-KornatowskaL,  Muszlik  M.Skolmowska  E.  (red):
Pielęgniarstwo  w  opiece  długoterminowej.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010 str. 274.

Zadanie 37.
MNA  (Mini  Nutritional  Assesment)  to  kwestionariusz  służący
ocenie:

A.  stopnia depresji,
B .  wskaźnika obciążenia opiekunów,
C.  stopnia samodzielności pacjenta,
D.  stopnia odżywienia.

Literatura:  Wieczorowska  –Tobis  K,  Talarska  D.  :  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne,  .  Podręcznik  dla  studiów  medycznych.  PZWL,  Warszawa  2008,
str. 88.

Zadanie 38.
Wczesna  starość  jako  okres  procesu  starzenia  się  zaczyna  się
według WHO (World Health Organization):

A .  od 60 roku życia,
B.  od 65 roku życia,
C.  od 70 roku życia,
D.  od 74 roku życia.

Literatura:  Grodzicki  T.,  Kocemba  J.,  Skalska  A.  (red.):  Geriatria  z



elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2006.

Zadanie 39.
Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z:

A .  trudności w ocenie wzrostu,
B.  retencji płynów w organizmie,
C.  zmniejszenia beztłuszczowej masy ciała,
D.  prawidłowe A i B.

Literatura:  K.  Wieczorowska-  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, wyd, PZWL, Warszawa 2008,
s. 308

Zadanie 40.
Skutki nietrzymania moczu to:

A . atroficzne  zapalenie  błony  śluzowej  cewki  moczowej  i
pochwy,

B . zwiększenie częstości upadków i złamań kości powodujące
utratę samodzielności,

C.  postępujące obniżenie się progu czucia w pęcherzu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  K.  Wieczorowska-  Tobis,  D.  Talarska,  Geriatria  i  pielęgniarstwo
geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, wyd, PZWL, Warszawa 2008,
s. 239

Zadanie 41.
Starzenie patologiczne (niepomyślne) to:

A . starzenie  powikłane  lub  przyspieszone  przez  przewlekłe
procesy chorobowe,

B . przedwczesne  starzenie  wywołane  stresem
psychospołecznym,  jako  nieodłączną  częścią  naszej
cywilizacji,

C . patologiczny  stan  medyczny  wywołany  czynnikami
wewnętrznymi  i  niekorzystnymi  czynnikami
środowiskowymi,

D . starzenie  spowodowane  brakiem  niezbędnej  aktywności
ruchowej  seniorów  prowadzące  do  postępującej
niesprawności.

Literatura:  T.  Grodzicki,  J.  Kocemba,  A.  Skalska,  Geriatria  z  elementami
gerontologii ogólnej, wyd. Via Medica, Gdańsk 2006, s. 4



Zadanie 42.
W  przypadku  każdego  nagłego  zdarzenia  na  terenie  szkoły
niezależnie  od  rodzaju  obrażenia  zadaniem  pielęgniarki  szkolnej
jest:

A . wyeliminowanie działania czynnika uszkadzającego, ocena
stanu  ogólnego,  wezwanie  pomocy  oraz  podjęcie  działań
medycznych w zależności od stanu poszkodowanego,

B . ocena stanu ogólnego, wezwanie wychowawcy i  dyrektora
szkoły oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

C . wezwanie  dyrektora  szkoły  i  rodziców  oraz  udzielenie
pierwszej pomocy,

D . wyeliminowanie  działania  czynnika  uszkadzającego,
wezwanie wychowawcy i rodziców.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008,  s.
41

Zadanie 43.
Według  aktualnej  koncepcji  profilaktycznej  opieki  nad  uczniami
w ochronie i promocji zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:

A . rodzice,  uczniowie,  szkoła  i  pracownicy  ochrony
zdrowia,

B . rodzice,  uczniowie,  samorządy  lokalne  i  pracownicy
ochrony zdrowia,

C . rodzice,szkoła,  samorządy  lokalne  i  pracownicy  ochrony
zdrowia,

D . uczniowie,  szkoła,  samorządy  lokalne  i  pracownicy
ochrony zdrowia.

Literatura:  Oblacińska  A.,  Ostręga  W.  (red.):  Standardy  i  metodyka  pracy
pielęgniarki  i  higienistki  szkolnej.  Instytut  Matki  i  Dziecka,  Warszawa
2003 s. 89

Zadanie 44.
Zgodnie z  podejściem "siedliskowym" szkołę należy rozumieć jako
miejsce,  gdzie  członkowie  społeczności  szkolnej  nie  tylko  uczą
s ię  i  pracują  ale  żyją  w  określonej  zbiorowości.  Czynniki
decydujące o jakości środowiska społecznego szkoły to:

A.  ilość uczniów, atmosfera panująca w szkole,
B . atmosfera  panująca  w  szkole,  możliwość  osiągania

sukcesów,
C . atmosfera  panująca  w  szkole,  możliwość  osiągania

sukcesów, wsparcie nauczycieli,
D . atmosfera  panująca  w  szkole,  możliwość  osiągania

sukcesów, wsparcie psychologiczne.
Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008,  s.
57



Zadanie 45.
Do późnych następstw otyłości dzieci i młodzieży NIE należy:

A.  choroba niedokrwienna serca,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  cukrzyca typu 2,
D.  nerwice.

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. 14

Zadanie 46.
Testy  przesiewowe  polegające  na  wstępnej  identyfikacji  odchyleń
o d  normy,  niezdiagnozowanych  chorób,  zaburzeń  lub  wad
realizowane przez pielęgniarkę szkolną należą do działań:

A.  edukacyjnych,
B.  informacyjnych,
C.  profilaktycznych,
D.  diagnostycznych.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece  zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin  2008,
s.78

Zadanie 47.
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 48.
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  ponadpodstawowej  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 49.
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 50.
Informacje  niezbędne  do  postawienia  diagnozy  pielęgniarskiej
muszą uwzględniać wszystkie obszary życia i aktywności ucznia -
można je uzyskać stosując następujące techniki:

A . obserwację, rozmowę z uczniem, wywiad rodzinny, analizę
dokumentacji medycznej,

B . obserwację,  pomiar,  rozmowę,  wywiad,  analizę
dokumentacji medycznej,

C . pomiar,  obserwację,  wywiad  środowiskowy,  analizę
dokumentacji medycznej,

D . obserwację,  wywiad  rodzinny,  analizę  dokumentacji
medycznej.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008,  s.
65

Zadanie 51.
D o  zadań  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  jako  instytucji
nadzoru w profilaktycznej opiece zdrowotnej, należy:

A.  nadzór prawny i organizacyjny,
B.  nadzór nad jakością świadczeń,
C . nadzór  nad  warunkami  dotyczącymi  higieny  procesów:

nauczania,  wychowania,  wypoczynku  i  rekreacji  oraz
sanitarno-epidemiologicznymi,

D . nadzór  merytoryczny  nad  wykonywaniem indywidualnych
praktyk pielęgniarskich i lekarskich.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej  opiece  zdrowotnej,,  t.  II.  Wydawnictwo  Makmed,  Lublin  2008,
s.15



Zadanie 52.
Celem testu przesiewowego jest:

A .  ustalenie rozpoznania choroby,
B . wczesne  wykrywanie  zaburzeń,  w  okresie  kiedy  można

odwrócić lub zahamować proces chorobowy,
C . wykrycie  zaburzeń  już  powstałych  we  wczesnym procesie

chorobowym,
D.  wyodrębnienie z populacji osób chorych od zdrowych.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.:  Pielęgniarstwo  w
podstawowej opiece zdrowotnej, t. II. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, s.68

Zadanie 53.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 54.
Niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  (NLPZ)  stosowane  są  w  bólach
nowotworowych.  Pielęgniarka  opiekująca  się  pacjentem  leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

A . zaburzenia  oddychania,  ból  głowy,  niepokój,  wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,

B . wymioty  i  nudności,  bóle  w  nadbrzuszu,  krwawienia  z
przewodu pokarmowego,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  zaparcia,  biegunki,  ból  głowy,
hipotensja, obrzęki,

D . zaparcie  stolca,  dyspepsja,  suchość  błon  śluzowych,  ból
głowy, hipertensja, drgawki.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 55.
Właściwą  dietą  w  zaostrzeniu  objawów  w  przewlekłym  zapaleniu
trzustki jest:

A .  bogatobiałkowa z ograniczeniem tłuszczów,
B.  lekkostrawna,
C.  lekkostrawna z dużą ilością błonnika,
D.  oszczędzająca, półpłynna.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.



Zadanie 56.
W  trakcie  leczenia  lekami  cytostatycznymi  pielęgniarką
informuje chorego o bezwzględnym wykluczeniu z diety:

A.  mięsa i jego przetworów,
B . surówek,  sałatek,  surowych  owoców,  jogurtów,  kefirów  i

serków homogenizowanych,
C . makaronu  wieloziarnistego,  ryżu  brązowego,  kaszy

gryczanej,  kaszy  jaglanej,  kus  kusu,  pęczaku,
amarantusu,

D . pokarmów gotowanych oraz produktów nabiałowych i soków
owocowych.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011 .

Zadanie 57.
D o  najczęstszych  działań  niepożądanych  występujących  przy
stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

A.  nadmierna senność i splątanie,
B.  zaparcie stolca,
C.  świąd skóry, pocenie, suchość w jamie ustnej,
D.  wymioty i/lub nudności.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 58.
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 59.
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 60.
Astma  jest  przewlekła  choroba  zapalną  układu  oddechowego,  do
charakterystycznych objawów należy:

A . duszność,  świszczący  oddech,  uczucie  ucisku  w  klatce
piersiowej, kaszel,

B.  wilgotny męczący kaszel, gorączka,
C.  bóle i zawroty głowy, brak koncentracji,
D . zlewne  poty,  ból  w  klatce  piersiowej,  kaszel  z

odkrztuszaniem.
Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011

Zadanie 61.
Pomocnym kluczem w rozpoznaniu cierpienia jest właściwa:

A.  opieka,
B.  komunikacja,
C.  rehabilitacja,
D.  diagnoza.

Literatura:  Koper  A.  (red):  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  PZWL,  Warszawa
2011 str.416.



Zadanie 62.
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 63.
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.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1654.

Zadanie 64.
Samokontrola  i  samoobserwacja  prowadzona  przez  pacjenta  z
przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować:

A . kontrolę  duszności,  RR,  tętna,  obrzęków,  prowadzenie
bilansu płynów,

B.  kontrolę RR, tętna, poziomu glikemii we krwi,
C . kontrolę  masy  ciała,  obrzęków,  RR,  tętna,  prowadzenie

bilansu  płynów,  monitorowanie  skutków  leczenia
farmakologicznego,

D.  kontrolę masy ciała, pomiary obrzęków.
Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Zadanie 65.
Pierwsze  objawy  stwardnienia  rozsianego  pojawiają  się
najczęściej między:

A.  2 a 10 rokiem życia,
B.  10 a 20 rokiem życia,
C.  20 a 30 rokiem życia,
D.  55 a 70 rokiem życia.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.



Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 66.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008.

Zadanie 67.
Wybierz  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  wirusowego  zapalenia
wątroby typu B (HBV):

A . choroba  może  zaczynać  się  od  bólów  brzucha,  nudności,
objawów grypopodobnych o niewielkim nasileniu,

B.  okres wylęgania choroby wynosi 28-180 dni,
C . przebieg  choroby  może  być  żółtaczkowy  lub

bezżółtaczkowy,
D.  nie istnieje szczepionka anty-HBV.

Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 306.

Zadanie 68.
Najczęstszą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego jest:

A .  guz mózgu,
B.  narkomania - przyjmowanie kokainy lub amfetaminy,
C.  pęknięcie tętniaka wewnątrzczaszkowego,
D.  zmiany zapalne tętnic mózgowych.

Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 608.

Zadanie 69.
Warunkiem powodzenia w leczeniu odleżyn jest:

A .  profilaktyka,
B.  pielęgnacja skóry,
C.  odżywianie,
D.  zniesienie ucisku.

Literatura:  Krystyna  de  Walden-Gałuszko(red):  Podstawy  opieki  paliatywnej.
PZWL, Warszawa 2005 str.151.



Zadanie 70.
Osoby  chorujące  na  chorobę  wieńcową  powinny  do  końca  życia
przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

A.  iwabradyna 5 mg,
B.  acenokumarol wg wskaźnika INR,
C.  kwas acetylosalicylowy 75 mg,
D.  lowastatyna 5 mg.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 71.
D o  leków  przyczyniających  się  do  upośledzenia  perfuzji  nerek,
szczególnie  u  chorych  odwodnionych  i  z  obustronnym zwężeniem
tętnicy nerkowej (lub tętnicy jednej nerki), należą:

A . antybiotyki  aminoglikozydowe,  niesterydowe  leki
przeciwzapalne,

B . inhibitory  konwertazy  angiotensyny,  antagoniści
receptora angiotensynowego.

C.  antybiotyki ß-laktamowe, sulfonamidy,
D.  diuretyki, kaptopril,

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1523.

Zadanie 72.
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.

Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 470.

Zadanie 73.
Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

A .  anhedonia,
B.  zahamowanie toku myślenia,
C.  gonitwa myśli i słowotok,
D.  brak motywacji do działania.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1



Zadanie 74.
Owrzodzenia tętnicze:

A . powstają  w  okolicy  przyśrodkowej  podudzia,  powyżej
kostki  przyśrodkowej,  niekiedy  okolicy  kostki  bocznej;
owrzodzenia  są  ubytkiem  łącznotkankowej  części  skóry,
gojącym się poprzez ziarninowanie,

B . powstają  w  najbardziej  dystalnych  miejscach  kończyny:
grzbiet  palców  stopy,  pięta,  maja  charakter  szczelin,
dno  owrzodzenia  ma  kolor  szary  lub  czarny  i  pokryte
jest tkankami martwiczymi,

C . lokalizują  się  głównie  w  miejscach  ucisku:  na
podeszwowej  stronie  stopy,  w  okolicach  głów  kości
śródstopia,  palcach,  pietach,  dno  owrzodzenia  pokrywa
martwica, a skóra wokół pozbawiona jest czucia,

D . najczęściej  rozwijają  s ię  na  podłożu  wcześniej
istniejącego  znamienia  skórnego  lub  przewlekłego
owrzodzenia goleni.

Literatura:  Czupryna  A.,  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Wybrane  zagadnienia
pielęgniarstwa specjalistycznego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.169

Zadanie 75.
Terapia uzależnienia od alkoholu obejmuje:

A.  brak wprowadzania zmian w swoje dotychczasowe życie,
B.  podjęcie i utrzymanie abstynencji,
C . deficyt  skutecznej  samoobrony  przed  procesem

samozniszczenia,
D . budowanie  alibi,  usprawiedliwień  własnego  zachowania,

pomniejszając własną odpowiedzialność.
Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  J.  (red.):  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2012.

Zadanie 76.
Zadania  pielęgniarki  środowiska  nauczania  i  wychowania  wobec
dziecka  chorego  i  niepełnosprawnego  fizycznie  lub  psychicznie
wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

A . takie  same jak  wobec  ucznia  zdrowego  z  uwzględnieniem
specyfiki potrzeb ucznia chorego i niepełnosprawnego,

B . nakierowane  na  specyficzne  problemy  osób
niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie,

C.  kierowane do placówek POZ,
D . wyłącznie  praca  indywidualna  pielęgniarki

uwzględniającej  problemy  niepełnosprawności  fizycznej
lub psychicznej.

Literatura:  Brosowska  B.,  Mielczarek-Pankiewicz  E.,  Pielęgniarstwo  w
podstawowej opiece zdrowotnej, tom II, wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, s.
82.



Zadanie 77.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.

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.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje mania?

A.  urojenia,
B.  depresja,
C.  podniecenie ruchowe i zawyżony nastrój,
D.  nadmierną senność.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  J.  (red.):  Pielęgniarstwo
psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2012.

Zadanie 80.
Badania  epidemiologiczne  wykazały  si lny  związek  między
otyłością  brzuszną  a  ryzykiem  sercowo-naczyniowym.  Otyłość
brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

A .  u kobiet > 93 cm, - u mężczyzn > 108 cm,
B.  u kobiet > 90 cm, - u mężczyzn > 105 cm,
C.  obojga płci > 95 cm,
D.  u kobiet > 80 cm, - u mężczyzn > 94 cm.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011.

Zadanie 81.
Przeciwwskazaniem do pobrania wymazu z błony śluzowej nosa do
badania mikrobiologicznego jest:

A .  katar,
B.  krwawienie z nosa,
C.  kaszel,
D.  gorączka.



Literatura:  Kózka  M,  Płaszewska-Żywko  L:  Procedury  pielęgniarskie,  PZWL
2011 (dodruk), str. 279.

Zadanie 82.
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 83.
W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

A.  stężęnie kwasu moczowego w surowicy,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  gospodarka fosforanowo-wapniowa,
D.  poziom białka w moczu.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Zadanie 84.
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 85.
U pacjenta z chorobą nowotworową może wystąpić ból spowodowany
zniszczeniem włókien nerwowych na skutek ucisku nowotworowego,
zabiegu  chirurgicznego  lub  radioterapii.  Określamy  go  terminem
bólu:

A.  receptorowego,
B.  psychogennego,
C.  wegetatywnego,
D.  deaferentacyjnego.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.



Zadanie 86.
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.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 87.
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 88.
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 89.
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 90.
Podwyższone  stężenie  TSH  stwierdzone  w  czasie  terapii
tyreostatykami zawsze świadczy o:

A.  przedawkowaniu leków,
B.  konieczności zwiększenia dawki leków,
C.  braku systematyczności w przyjmowaniu leków,
D.  źle dobranych lekach.

Literatura:  Pączek  L.,  Mucha  K.,  Foroncewicz  B.  (red.):  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 91.
Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

A . rumieniowate  plamy  koloru  fiołkowego  i  grudki  Gottrona
zlokalizowane w obrębie stawów międzypaliczkowych,

B . zmiana  barwy,  nawilżenie,  zanik  lub  pojawienie  s ię
owłosienia, grudki Blumberga,

C.  nadmierna potliwość, uporczywy świąd, zażółcenie skóry,
D.  obrzęk dłoni, fioletowo-niebieskawe zabarwienie skóry.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Zadanie 92.
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 93.
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.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1532.

Zadanie 94.
Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

A.  następstwa urazów i zatruć,
B.  nowotwory złośliwe,
C.  choroby układu krążenia,
D.  choroby psychiczne i psychonerwice.



Literatura:  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3171?back=True  z
dnia 8.12.2018r.; Główny Urząd Statystyczny

Zadanie 95.
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 96.
Epidemia to:

A . występowanie  choroby  wśród  ludności  na  określonym
terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez  wiele  lat  na
podobnym poziomie,

B . nadmierna zapadalność na określoną chorobę w określonej
czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,

C . rozprzestrzenianie  s ię  chorób  zakaźnych  na  określonym
terytorium,

D . zachorowalność na choroby zakaźne na określonym terenie
utrzymujące się przez kilka lat.

Literatura:  Magdzik  W.,  Naruszewicz-Lesiuk  D.,  Zieliński  A.:  Choroby
zakaźne  i  pasożytnicze  –  epidemiologia  i  profilaktyka.  α-medica  Press,
Bielsko-Biała 2007

Zadanie 97.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Zadanie 98.
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 ciąży i porodu,
D.  na czczo, po spoczynku.



Literatura:  Koper  A.:  Pielęgniarstwo  onkologiczne.  Podręcznik  dla  studiów
medycznych. PZWL, Warszawa 2011.

Zadanie 99.
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 100.
U  osób  cierpiących  na  przewlekłe  bóle  nowotworowe  wpływ  na
odczuwanie bólu ma:

A.  stan emocjonalny,
B.  stan ogólny pacjenta,
C.  stosowana dieta,
D.  dawkowanie leków.

Literatura:  de  Walden-Gałuszko  K.,  Kaptacz  A.  (red.):  Pielęgniarstwo  w
opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.

Zadanie 101.
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 102.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.

Literatura:  Gajewski  P.  (red.):  Interna  Szczeklika  2014/2015.  Kompendium
Medycyny Praktycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Zadanie 103.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Literatura:  Czupryna  A.,  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Wybrane  zagadnienia
pielęgniarstwa specjalistycznego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Zadanie 104.
20-letnia  kobieta  jest  na  rencie  z  powodu  zespołu
depresyjno-maniakalnego.  Obecnie  pacjentka  jest  euforyczna,
pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

A.  chorobę afektywną jednobiegunową,
B.  chorobę afektywną dwubiegunową,
C.  zespół urojeniowy,
D.  zespół parafreniczny.

Literatura:  Czupryna  A.,  Wilczek-Rużyczka  E.  (red.):  Wybrane  zagadnienia
pielęgniarstwa specjalistycznego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Zadanie 105.
W  celu  oceny  odporności  poszczepiennej  u  osób  z  grup  ryzyka
zakażenia WZW typu B, zaleca się określenie poziomu przeciwciał
anty-HBs nie wcześniej, niż po:

A.  po roku, od podania ostatniej dawki,
B.  po 6 miesiącach, od podania ostatniej dawki,
C.  po 4 tygodniach, od podania ostatniej dawki,
D.  po 8 tygodniach, od podania ostatniej dawki.

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 106.
Do ogólnych objawów klinicznych marskości wątroby zaliczamy:

A . wzdęcia,  nudności,  odbijanie,  tępe  bóle  pod  prawym
łukiem żebrowym,

B . wodobrzusze,  krwawienia  z  żylaków  przełyku  i  dna
żołądka zastoinowa splenomegalia i hipersplenizm,

C . krwisto-  śluzowa  biegunka,  której  towarzysza  bóle
brzucha i czasami stany podgorączkowe,

D . osłabienie,  ograniczenie  dotychczasowej  sprawności  ,
brak  łaknienia,  ubytek  masy  ciała  i  uczucie  pełności  w
nadbrzuszu.

Literatura:  Pączek  L.,  Mucha  K.,  Foroncewicz  B.:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 107.
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 108.
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 109.
Choroba Alzheimera to:

A . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów,

B . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,

C . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku  neuronów  i  zwiększenia  połączeń  synaptycznych
mózgowia,

D . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.

Literatura:  Jaracz  K.,  Kozubski  W.:  Pielęgniarstwo  neurologiczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008 s.287.

Zadanie 110.
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 111.
Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy:

A.  neuropatia,
B.  artropatia,
C . makroangiopatia  (przyspieszona  miażdżyca  tętnic  mózgu,

serca, kończyn dolnych),
D.  mikroangiopatia (retinopatia i nefropatia).

Literatura:  Pączek  L,  Mucha  K,  Foroncewicz  B:  Choroby  wewnętrzne.
Podręcznik  dla  studentów pielęgniarstwa  i  położnictwa,  PZWL 2009  (dodruk),
str. 501.

Zadanie 112.
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 113.
Depresja może wystąpić w takich schorzeniach somatycznych jak:

A.  niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga,
B.  choroba Gravesa-Basedowa, cukrzyca,
C.  nadczynność tarczycy, zespół Cushinga,
D.  zespół Conna, cukrzyca.

Literatura:  Górna  K.,  Jaracz  K.,  Rybakowski  Pielęgniarstwo  psychiatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012, wyd.1

Zadanie 114.
Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

A.  ciężkiej niedokrwistości,
B.  nadmiernego obkurczenia naczyń obwodowych,
C.  obecności lakieru lub tipsów na paznokciach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Jurkowska  G.,  Łagoda  K.:  Pielęgniarstwo  internistyczne.  PZWL,
Warszawa 2011

Zadanie 115.
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 116.
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 117.
Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył  powierzchownych
jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

A . powtarzające  się  stany  zapalne  układu  żylnego
powierzchownego  kończyn  dolnych  obejmujące  krótkie
odcinki  żył  (zajmujące  za  każdym  razem  inne  jego
fragmenty),

B . zapalenia  występujące  w  żyłach  kończyn  górnych,  które
s ą  następstwem długotrwałych wlewów dożylnych płynów
hipertonicznych,  cytostatyków,  sol i  potasu,
antybiotyków,

C.  bolesny siniczy obrzęk kończyny dolnej,
D . owrzodzenie  przyśrodkowej  powierzchni  podudzia  w

okolicy kostki.
Literatura:  Walewska  E.:  Podstawy  pielęgniarstwa  chirurgicznego.  PZWL,
Warszawa 2010, s. 316

Zadanie 118.
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 119.
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 120.
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.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 38N2220
Zadanie 1.
Model pielęgnowania zorientowany na pracę w środowisku domowym,
w tym na pracę z rodziną zakłada:

A . przygotowanie  pacjenta  i  rodziny  do  rozwiązywania
problemów  i  radzenia  sobie  z  przyczyną  kryzysu,  jaką
jest choroba lub inna sytuacja społeczna rodziny,

B . udział  pielęgniarki/położnej  w  rozwiązywaniu  problemów
pacjenta z chorobą lub inną sytuacją społeczna rodziny,

C . wspólne  działanie  pielęgniarki/położnej  i  podopiecznego
w rozwiązywaniu problemów pacjenta z chorobą z aktywnym
i dominującą rola pielęgniarki/położnej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina – zdrowie – choroba. Wydawnictwo
CZELEJ Sp. z o. o., Lublin 2001, str. 123-124.

Zadanie 2.
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:  ustawa  z  dnia  15  lipca  2011r.  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.)

Zadanie 3.
Oceniając  wydolność  opiekuńczo-pielęgnacyjną  rodziny  położna
powinna przeanalizować następujące czynniki:

A .  strukturę i sytuację bytową rodziny,
B . wiedzę  i  umiejętności  oraz  sprawność  fizyczną  i

psychiczną członków rodziny,
C . funkcjonowanie  emocjonalne  i  społeczne  członków

rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Literatura:  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Rodzina  –zdrowie  –choroba.  Wyd.  Czelej,
Lublin 2001



Zadanie 4.
Standardy pielęgnowania to:

A . wzory  i  normy  realizacji  poszczególnych  funkcji  i  zadań
pielęgniarki/położnej wobec pacjenta,

B.  wzory i normy pielęgnowania uznane jako właściwe,
C . obowiązujące wzory i  normy pielęgnowania adekwatne do

miejsca  pracy,  przyjętej  teorii,  metody  pielęgnowania
weryfikowane  poziomem  uzyskanych  optymalnych  i
założonych efektów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Literatura: Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina – zdrowie – choroba. Wydawnictwo
CZELEJ Sp. z o. o., Lublin 2001, str. 115-116.

Zadanie 5.
Położna podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek poinformować
położnicę o:

A . gdzie  może  zaopatrzyć  się  w  najlepszej  jakości  produkty
dla noworodka,

B . gabinetach  lekarskich  rekomendowanych  przez  PTG  z
podaniem adresu,

C . szczepieniach ochronnych -  obowiązkowych i  zalecanych,
jakie znajdują się w aktualnym kalendarzu szczepień,

D . sposobach  pozyskiwania  funduszy  na  rozwój  fizyczny  i
psychiczny noworodka.

Literatura: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Zadanie 6.
W Polsce przed rozpoczęciem wykonywania zawodu położnej należy
spełnić warunek:

A . przed  wpisaniem  na  l istę  członków  samorządu  należy
złożyć ślubowanie,

B . otrzymać  zaświadczenie  o  niekaralności  z  okręgowego
sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

C . posiadać prawo wykonywania zawodu położnej potwierdzone
poprzez  wpisanie  do  rejestru  osób  wykonujących  zawód
położnej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,

D . posiadać  potwierdzone  odbycie  praktyk  zawodowych  w
zakresie ginekologii i położnictwa.

Literatura:  Karkowska  D.:  Prawo  medyczne  dla  pielęgniarek.  Wolters  Kluwer
Polska SA, Warszawa 2013, str. 316-318.



Zadanie 7.
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 8.
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 zawodowy, numer 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 8 grudnia 2015 r. w
sprawie  rodzajów  i  zakresu  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej
przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020r. w
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  666,  z  późn.  zm.)  2)  Na  podstawie  art.
30  ust.  1  ustawy  z  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.2)

Zadanie 9.
W  etapie  realizowania  wyróżniamy  dwie  następujące  po  sobie  w
logiczny sposób fazy:

A.  ustalenie planu opieki i realizowaniu planu,
B . sprawdzenie  gotowości  położnej  do  zrealizowania  planu

opieki  oraz  sprawdzenie  gotowości  pacjenta  do
przyjmowania planu opieki,

C.  analizowanie wyników opieki i ustalenie celu opieki,
D.  realizację zadania i ocenę podjętych działań.

Literatura:  Górajek-Jóźwik  J.:  Wprowadzenie  do  diagnozy  pielęgniarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, str. 34-39.



Zadanie 10.
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 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.
Do zadań położnej POZ 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:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  września  2016  r.w
sprawie  zakresu  zadań  lekarza,  pielęgniarki  i  położnej  podstawowej  opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1567)



Zadanie 13.
W  przypadku gdy położna odmówi wykonania zlecenia lekarskiego
oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z je j
sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji:

A . m a  obowiązek  niezwłocznego  uprzedzenia  pacjenta  lub
jego  przedstawiciela  ustawowego  bądź  opiekuna
faktycznego o takiej odmowie,

B . m a  obowiązek  wskazania  realnych  możliwości  uzyskania
tego  świadczenia  u  innej  położnej  lub  w  podmiocie
leczniczym,

C . położna  ma obowiązek  uzasadnić  i  odnotować ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdłowe.
Literatura: Dziennik Ustaw Nr 174, Poz.1039 Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej

Zadanie 14.
Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:

A . pełnienie  służby  na  stanowiskach  służbowych  w
Centralnym Zarządzie Służby Więziennej na stanowiskach,
n a  których  wykonuje  się  czynności  związane  z
przygotowaniem,  organizowaniem  i  nadzorem  nad
udzielaniem  świadczeń  opieki  zdrowotnej  przez  podmiot
leczniczy dla osób pozbawionych wolności,

B.  zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku,
C . zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w domach pomocy

społecznej,
D . kierowanie  i  zarządzanie  zespołami  pielęgniarek  lub

położnych.
Literatura:  Karkowska  D.:  Prawo  medyczne  dla  pielęgniarek.  Wolters  Kluwer
Polska SA, Warszawa 2013, str. 90

Zadanie 15.
Położna  podstawowej  opieki  zdrowotnej  ocenia  poziom  bilirubiny
u unoworodka w oparciu o:

A . dane  dotyczące  przebytego  porodu  i  masy  ciała
noworodka,

B.  schemat Kramera,
C.  schemat Bilingsa,
D.  schemat Rogersa.

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
samodzielnie  bez  zlecenia  lekarskiego  (Dz.U.  poz.  497)  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 2005)



Zadanie 16.
Kodeks  etyki  zawodowej  dla  pielęgniarki  i  położnej
Rzeczypospolitej Polskiej został:

A . przyjęty  przez  Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  2003
roku i ogłoszony w Dzienniku Ustaw,

B . przyjęty  Uchwałą  nr  9  Krajowego  Zjazdu  Pielęgniarek  i
Położnych w dniu 9 grudnia 2003 roku,

C . wydany  przez  Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarskie  w  roku
1984,

D . przyjęty  uchwałą  I I  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Lekarzy
14.12.1991.

Literatura:  Karkowska  D.:  Prawo  medyczne  dla  pielęgniarek.  Wolters  Kluwer
Polska SA, Warszawa 2013, 92-102

Zadanie 17.
Uszereguj  etapy  działania  w procesie  edukacji  zdrowotnej  według
Z. Kawczyńskiej-Butrym:

A . Planowanie  programu  działania  -  Realizacja  -  Ocena  -
Dokumentowanie,

B.  Planowanie programu działania - Realizacja - Ocena,
C . Diagnoza -  Planowanie  programu działania  -  Realizacja  -

Ocena - Dokumentowanie,
D . Diagnoza -  Planowanie  programu działania  -  Realizacja  -

Ocena.
Literatura:  Kawczyńska-Butrym  Z.:  Rodzina  –zdrowie  –choroba.  Wyd.  Czelej,
Lublin 2001

Zadanie 18.
Wykaz  świadczeń  gwarantowanych  położnej  POZ  obejmuje  wizyty
patronażowe u noworodka:

A . minimum  jedną  w  okresie  pierwszego  tygodnia  po
porodzie,

B.  minimum cztery w okresie 1-6 tygodnia życia,
C.  maksimum sześć w okresie 1-6 tygodnia życia,
D.  maksimum cztery w okresie 1-6 tygodnia życia.

Literatura: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Zarządzenie Prezesa NFZ zarządzenie
w  sprawie  określenia  warunków  zawierania  i  realizacji  umów  o  udzielanie
świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.



Zadanie 19.
NIE jest naruszeniem tajemnicy zawodowej:

A . przekazywanie  przez  położną  informacji  o  stanie  zdrowia
pacjenta innym członkom zespołu terapeutycznego,

B.  przekazanie informacji pisemnej osobom postronnym,
C . poinformowanie  w  rozmowie  telefonicznej  o  stanie

zdrowia podopiecznej,
D . przechowywanie  dokumentacji  medycznej  w  opisanym

segregatorze na regale w biurze.
Literatura:  Karkowska  D.:  Prawo  medyczne  dla  pielęgniarek.  Wolters  Kluwer
Polska SA, Warszawa 2013, str. 149-166.

Zadanie 20.
Świadczenia  zdrowotne  wykonywane  przez  położną  to  działania
medyczne  obejmujące  różne  formy  działań  wyliczone  przez
ustawodawcę. Nie zaliczamy do nich.

A.  rozpoznanie ciąży,
B.  nauczania zawodu położnej,
C.  przyjmowanie porodów naturalnych,
D . sprawowaniu  opieki  nad  matką  i  noworodkiem  oraz

monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego.
Literatura:  Karkowska  D.:  Prawo  medyczne  dla  pielęgniarek.  Wolters  Kluwer
Polska SA, Warszawa 2013, str. 86

Zadanie 21.
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 22.
Zespół Downa należy do chorób:

A.  dziedziczących się jako cecha autosomalna dominująca,
B.  dziedziczących się jako cecha autosomalna recesywna,
C.  uwarunkowanych aberracjami chromosomowymi,
D . zależnych  od  genów  umiejscowionych  na  chromosomie

płciowym X.
Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 23.
Jeżeli  po  wielokrotnych  próbach  zapłodnienia  in  vitro  nie
dochodzi  do  ciąży,  stosuje  s ię  zabieg  wstrzyknięcia
pojedynczego  plemnika  do  komórki  jajowej.  Jak  nazywa  się  ten
zabieg?

A.  mikromanipulacja,
B.  mikrovum,
C.  penetracja komórkowa,
D.  zapłodnienie in ovum.

Literatura:  Radwan  J.,  Wołczyński  S.:  Niepłodność  i  rozród  wspomagany.
Termedia, Poznań 2011

Zadanie 24.
Śluz płodny jest wytwarzany przez:

A.  gruczoł Bartholina,
B.  nabłonek walcowaty szyjki macicy,
C.  nabłonek pochwy,
D.  błonę śluzową macicy.

Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007

Zadanie 25.
Kobieta  w  wieku  16  lat  planuje  podjęcie  współżycia  płciowego.
Zgłosiła  s ię  do  położnej,  ponieważ  boi  się,  że  zajdzie  w  ciążę.
Czy  te j  kobiecie  można  zaproponować  naturalne  metody
rozpoznawania płodności?

A . tak,  warunkiem  ich  stosowania  jest  edukacja  i
przestrzeganie reguł,

B.  nie, ze względu na młody wiek tej kobiety,
C.  nie, ponieważ wymagają one systematyczności,
D . tak,  ponieważ  warunkiem  ich  stosowania  jest  rzadkie

współżycie płciowe.
Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007



Zadanie 26.
Poowulacyjne wysokie poziomy temperatury spowodowane są przez:

A.  estrogeny produkowane przez korę jajnika,
B.  progesteron produkowany przez ciałko żółte,
C.  pobudzenie ośrodka termoregulacji przez progesteron,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Literatura:  Domżał-Drzewicka  R.,  Gałęziowska  E.:  Nowoczesne  metody
rozpoznawania płodności. Wyd. Makmed, Lublin 2007. Bręborowicz G.H.(red.):
Położnictwo.  Podręcznika dla  położnych i  pielęgniarek.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2002.

Zadanie 27.
Elementami  psychoprofilaktyki  porodowej  realizowanej  w  ramach
programu szkoły rodzenia są:

A.  dydaktyka, psychoterapia, fizjoprofilaktyka,
B . edukacja  przedporodowa,  edukacja  porodowa,  edukacja

połogowa,
C.  pedagogika, psychoterapia, fizjoedukacja,
D.  dydaktyka, psychoprofilaktyka, pedagogika perinatalna.

Literatura:  Ćwiek  D.  (red.):  Szkoła  rodzenia.  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2010

Zadanie 28.
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 29.
Metoda Bradleya polega na:

A . nauce  technik  relaksacyjnych,  dostosowania  się  do
bodźców, jakie  wysyła ciało,  zamiast  sztucznego sposobu
oddychania odwracającego uwagę od bólu porodowego,

B . podstawowej  wiedzy  o  porodzie,  usprawnieniu
nerwowo-mięśniowym,  wyuczeniu  rodzenia  dzięki  temu
odczuwanie bólu jest kontrolowane przez kobietę,

C . nauce dotyczącej przyczyny bólu oraz sposobu oddychania
eliminujące  napięcie  podczas  porodu,  wykonywaniu
ćwiczeń  fizycznych,  które  przygotowują  mięśnie  i  stawy
do wysiłku porodowego,

D . wykonywaniu  ćwiczeń  polegających  na  wykorzystaniu
związków  między  tymi  częściami  ciała,  które  podlegają
napięciu i tymi wolnymi od nich.

Literatura:  Bień  A.:  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo  Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009, s. 167-168.

Zadanie 30.
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 31.
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 32.
Pierwszy  szok  związany  z  urodzeniem  martwego  dziecka,
psychologia nazywa:

A.  neurozą,
B.  traumą,
C.  żałobą,
D.  rozpaczą.

Literatura:  Makara-Studzińska  M.,  Iwanowicz-Palus  G.  (red.):  Psychologia  w
położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Zadanie 33.
Zapłodniona komórka jajowa wnika do jamy macicy w stadium:

A.  węzła zarodkowego,
B.  blastocysty,
C.  moruli,
D.  trofoblastu.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–  4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 34.
Głównymi objawami somatycznymi depresji poporodowej są:

A . wymioty,  senność,  osłabienie  ogólne  i  zwiększenie
popędów biologicznych,

B . utrata  apetytu,  zaburzenia  snu,  osłabienie  ogólne  i
osłabienie popędów biologicznych,

C . nadmierny  apetyt,  nudności,  wymioty,  osłabienie
biologiczne,

D.  osłabienie popędów biologicznych i osłabienie ogólne.
Literatura: Hanley J.:  Zaburzenia psychiczne w ciąży i  połogu. Wyd. Urban &
Partner, Wrocław 2012

Zadanie 35.
Zapis KTG jest reaktywny, gdy występuje:

A.  normokardia, akceleracje związane z ruchami płodu,
B . normokardia,  oscylacja  zawężona,  deceleracje  późne

związane ze skurczami,
C.  normokardia, deceleracje późne z oscylacją zawężoną,
D . normokardia,  oscylacja  milcząca,  deceleracje  późne

odruchowe.
Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 131.



Zadanie 36.
Podczas  obserwacji  rodzącej  w  I  okresie  porodu położna  zauważa
ciemnoczerwone  krwawienie  z  dróg  rodnych  nasilające  się  po
każdym  skurczu,  dodatkowo  zaobserwowała  zaburzenia  ASP.
Pacjentka  zgłasza  nadmierną  bolesność  zlokalizowaną  w  dnie
macicy  podczas  badania  I  chwytem  Leopolda.  O  czym  mogą
świadczyć w/w objawy?

A . przedwczesnym  odklejeniu  się  łożyska  prawidłowo
usadowionego,

B.  łożysku przodującym brzeżnie,
C.  anemii,
D.  łożysku przodującym centralnie.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 37.
Występowanie  podczas  ciąży  skurczy  mięśni  (łydek,  ud)  jest
związane:

A . z e  stosowaniem  nieodpowiedniej  diety,  ubogiej  w  wapń,
potas i magnez,

B . z  uciskiem ciężarnej macicy na nerwy w okolicy miednicy
mniejszej  oraz  na  duże  naczynia  żylne,  powodującym
zastój krwi,

C . z przemęczeniem, niewłaściwą postawą ciała, stosowaniem
środków moczopędnych,

D.  wszystkie powyższe.
Literatura:  Bień  A.M.  (red.):  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  PZWL,  Warszawa
2009, 180.

Zadanie 38.
O poronieniu zagrażającym mówimy wtedy, gdy występują:

A . bolesne  skurcze  macicy,  skrócenie  szyjki  macicy,
krwawienie,

B . skąpe  krwawienie,  macica  niebolesna,  ogólnie
powiększona  i  rozpulchniona,  odpowiada  wielkością
zatrzymaniu  miesiączki,  szyjka  sformowana,  ujście
zamknięte, lekkie bóle podbrzusza,

C . narastające  krwawienie  i  bóle  o  różnym  nasileniu,  w
rozwartym kanale szyjki widoczny jest płód,

D . płód  lub  kosmówka  wydalone  są  poza  macicę,  skurcze
zanikają, kanał drożny.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia,  t.  1.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010



Zadanie 39.
Ruchy  płodu  pierwiastka  zaczęła  odczuwać  od  4  tygodni.  Znając
wysokość  dna  macicy  utwierdzasz  się  w  przekonaniu  o  wielkości
ciąży:

A.  20 tygodniowej,
B.  24 tygodniowej,
C.  26 tygodniowej,
D.  30 tygodniowej.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 40.
Markerem biochemicznym występowania zaśniadu groniastego jest:

A .  alfafetoproteina,
B.  estriol,
C.  beta-hCG,
D.  progesteron.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 41.
Wzrost  wydatku  energii  w  poszczególnych  trymestrach  ciąży
zależy od:

A.  rodności kobiety,
B.  wieku kobiety,
C.  przedciążowego indeksu masy ciała ciężarnej,
D.  zwyczajów żywieniowych kobiety.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Markwitz  W.  (red.):  Położnictwo  t.  1.
Fizjologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 157.

Zadanie 42.
Jakie  zmiany  w  szyjce  macicy  dochodzą  w  pierwszej  połowie
ciąży?

A.  ujście zewnętrzne jest twarde,
B.  zasinienie i rozpulchnienie,
C.  wydłużenie,
D.  rozwarcie ujścia zewnętrznego.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012



Zadanie 43.
Aby uniknąć zakażenia pierwotniaka Toxoplasma gondii, ciężarnej
należy zalecić:

A .  ograniczenie kontaktów z osobami chorymi i zwierzętami,
B.  profilaktyczne przyjmowanie Rowamycyny,
C . unikanie  spożywania  surowego  mięsa,  ograniczenie

kontaktu z kotami,
D.  unikanie korzystania z toalet publicznych.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 44.
O porodzie przedwczesnym mówimy, gdy ma on miejsce:

A.  przed 16-tym tygodniem ciąży,
B.  między 21 a 38 tygodniem ciąży,
C.  między 36 a 40 tygodniem ciąży,
D.  po 40 tygodniu ciąży.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 45.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:

A .  kloniczno - toniczne,
B.  toniczno - kloniczne,
C.  mimiczno - kloniczne,
D.  parestezje i drgawki toniczne.

Literatura:  Dudenhausen  J.W.:  Położnictwo  praktyczne  i  operacje  położnicze.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Zadanie 46.
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 47.
Markerami ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego są:

A.  białko C-reaktywne (CRP),
B.  cytokiny (interleukiny),
C.  kolagenazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 110-111.

Zadanie 48.
Drugim  chwytem  Leopolda  ustalisz:
I .  Położenie
I I .
Ustawienie
I I I .  Ułożenie
IV.  Ustalenie,  co  jest  częścią
przodującą
V .  Określenie,  w  jakim  stosunku  do  kanału  rodnego
jest część przodująca
PRAWDZIWE są:

A.  I i  II ,
B .  I i  IV,
C.  III, IV i V,
D.  I, III i IV.

Literatura:  Troszyński  M.:  Położnictwo.  Ćwiczenia.  Wyd.  Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2009.

Zadanie 49.
Test poczwórny obejmuje oznaczenie:

A . stężenia  PAPP-A,  AFP,  wolnej  jednostki  beta-hCG,
wolnego estriolu (uE3),

B . stężenia  AFP,  wolnej  jednostki  beta-hCG,  wolnego
estriolu (uE3), inhibiny A,

C . stężenia  wolnej  jednostki  beta-hCG,  stężenia  PAPP-A,
inhibiny A,

D . stężenia  AFP,  wolnej  jednostki  beta-hCG,  PAPP-A,
inhibiny A.

Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobieta  ciężarną.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 114.

Zadanie 50.
Profilaktyka  powikłań  związanych  z  podejrzeniem  nadciśnienia
indukowanego ciążą obejmuje:

A . regularne  wizyty  u  lekarza  prowadzącego  ciążę,  pomiar
RR,  stosowanie  leków  obniżających  RR,  dietę  bezsolną,
oszczędny trybu życia, monitoring dobrostanu płodu,

B . regularne  wizyty  u  lekarza  prowadzącego  ciążę,  kontrolę
poziomu białka we krwi, ocenę rozległości obrzęków,

C . stosowanie  preparatów  magnezu,  ograniczenie  płynów,
stosowanie  dużych  dawek  witaminy  A+E,  aktywny  tryb
życia,

D . kontrolę  masy  ciała,  pomiar  temperatury,  pomiar  RR  z
oceną dobrostanu płodu, określenie czynnika Coombsa.



Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 51.
Odchody połogowe mają odczyn:

A.  obojętny,
B.  kwaśny,
C.  zasadowy,
D.  pH < 5.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 52.
Skracanie  i  rozwieranie  szyjki  macicy  w  okresie  występowania
skurczów macicy w 24 tyg. ciąży jest objawem:

A . stanu,  który  może  występować  w  tym  okresie  ciąży  u
wieloródki jako fizjologiczny,

B.  poronienia zagrażającego,
C.  porodu przedwczesnego,
D.  poronienia w toku.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia,  t.  1.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Zadanie 53.
Wyróżniamy następujące ułożenia płodu:

A.  dowolne,
B.  odgięciowe,
C.  przygięciowe,
D.  dowolne i przymusowe.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 54.
Jakie objawy sugerują odklejenie się łożyska?

A.  nagły, silny ból, krwawienie, brak ruchów płodu,
B.  poród przedwczesny,
C.  zawroty głowy, mdłości, wymioty,
D.  niemożność zbadania tętna i ciśnienia tętniczego matki.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia,  t.  1.
Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL,  Warszawa  2010  Bręborowicz  G.H.  (red.):
Położnictwo, t. 1–4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012



Zadanie 55.
Test niestresowy (NST) niereaktywny jest wskazaniem do:

A.  indukcji porodu,
B.  monitorowania tętna płodu,
C.  wykonania testu skurczowego,
D.  hospitalizacji ciężarnej.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 56.
W  5-7  dniu  od  porodu  macica  jest  twarda  i  niebolesna,  dno
macicy jest na wysokości:

A .  dwa palce poniżej pępka,
B . w  połowie  odległości  pomiędzy  pępkiem  a  spojeniem

łonowym,
C.  na wysokości spojenia łonowego,
D.  dno macicy jest schowane za spojeniem łonowym.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo,  t.  1–4.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Zadanie 57.
Przyczyną powstawania żylaków w okresie ciąży jest:

A .  zmniejszenie napięcia ścian naczyń żylnych,
B.  zwiększenie napięcia ścian naczyń żylnych,
C.  zmniejszenie ciśnienia w żyłach miednicy,
D.  zwiększenie powrotu żylnego z kończyn dolnych.

Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 58.
Pewny objaw ciąży to:

A.  zatrzymanie miesiączki,
B . ultrasonograficzne  potwierdzenie  obecności  pęcherzyka

płodowego (w 5-6 tygodniu ciąży),
C.  dodatni wynik testu ciążowego,
D.  pigmentacja linii białej.

Literatura:  Bień  A.  (red.):  Opieka  nad  kobietą  ciężarną.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 37.

Zadanie 59.
Zawężenie  oscylacji  czynności  tętna  płodu  w  zapisie  NST  NIE
jest spowodowane przez:

A.  podanie pacjentce narkotycznego środka przeciwbólowego,
B.  sen płodu,
C.  ułożenie pacjentki na wznak,
D.  ruchy płodu.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.):  Położnictwo  i  ginekologia,  t.  1.



Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Zadanie 60.
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 61.
Objawy,  które  najczęściej  zapowiadają  wystąpienie  psychozy  u
położnicy to:

A.  niepokój,
B.  zaburzenia snu,
C.  bezradność,
D.  wszystkie wymienione.

Literatura: Hanley J.:  Zaburzenia psychiczne w ciąży i  połogu. Wyd. Urban &
Partner, Wrocław 2012

Zadanie 62.
W  której  dobie połogu po porodzie fizjologicznym dno macicy NIE
powinno być wyczuwalne nad spojeniem łonowym?

A.  pierwszej,
B.  piątej,
C.  dziesiątej,
D.  dwudziestej.

Literatura:  Dudenhausen  J.W.:  Położnictwo  praktyczne  i  operacje  położnicze.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Zadanie 63.
Galaktopoeza jest to:

A .  wyzwolenie laktacji,
B .  utrzymanie laktacji,
C .  odruch wytwarzania pokarmu,
D.  odruch uwalniania pokarmu.

Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.:
Karmienie  piersią  w  teorii  i  praktyce.  Podręcznik  dla  doradców  i
konsultantów  laktacyjnych  oraz  położnych,  pielęgniarek  i  lekarzy.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2012



Zadanie 64.
Hormony niezbędne do rozpoczęcia laktacji to:

A .  prolaktyna, insulina,
B.  oksytocyna, progesteron,
C.  estriol, relaksyna,
D.  estrogen, prostaglandyny.

Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.:
Karmienie  piersią  w  teorii  i  praktyce.  Podręcznik  dla  doradców  i
konsultantów  laktacyjnych  oraz  położnych,  pielęgniarek  i  lekarzy.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2012

Zadanie 65.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  karmienia  naturalnego  ze
strony dziecka jest:

A .  galaktozemia, nietolerancja laktozy,
B.  rozczep wargi i podniebienia,
C.  fenyloketonuria, wrodzony niedobór laktozy,
D.  biegunka, kolka niemowlęca, wcześniactwo.

Literatura:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.:
Karmienie  piersią  w  teorii  i  praktyce.  Podręcznik  dla  doradców  i
konsultantów  laktacyjnych  oraz  położnych,  pielęgniarek  i  lekarzy.  Medycyna
Praktyczna, Kraków 2012

Zadanie 66.
Stałym  przeciwskazaniem  do  karmienia  piersią  /  mlekiem
biologicznej matki jest:

A .  narkomania,
B.  choroba alkoholowa,
C.  zakażenie matki wirusem HTLV-1, HTLV-2,
D.  ostra postać gorączki krwotocznej (wirus Ebola).

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. 51.

Zadanie 67.
Zgodnie  ze  standardem  opieki  okołoporodowej  w  czasie  laktacji
n ie  można  stosować  smoczków  w  celu  uspakajania  dziecka  w
okresie stabilizowania się laktacji, czyli przez okres:

A.  pierwszego tygodnia życia dziecka,
B.  pierwszych dwóch tygodni życia dziecka,
C.  pierwszych trzech tygodni życia dziecka,
D.  pierwszych czterech tygodni życia dziecka.

Literatura:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  września  2012  r.  w
sprawie  standardów  postępowania  medycznego  przy  udzielaniu  świadczeń
zdrowotnych  z  zakresu  opieki  okołoporodowej  sprawowanej  nad  kobietą  w



okresie  fizjologicznej  ciąży,  fizjologicznego  porodu,  połogu  oraz  opieki
nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r., poz. 1100).

Zadanie 68.
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 69.
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:  Nehring-Gugulska  M.,  Żukowska-Rubik  M.,  Pietkiewicz  A.:
Karmienie  piersią  w  teorii  i  praktyce.  Wyd.  Medycyna  Praktyczna,  Kraków
2012..  Hale  T.W.:  Medications  and  mothers’  milk.  2012.  Fifteenth  edition.
Hale  Publishing.  Omówienie  polskie:  Laktacyjny  Leksykon  Leków.  Centrum
Nauki o Laktacji.

Zadanie 70.
U  dziecka  położonego  na  plecach  w  wyniku  drażnienia  okolicy
przykręgosłupowej dochodzi do bocznego zgięcia tułowia w stronę
bodźca zachowanie to określane jest jako:

A.  odruch Moro,
B.  odruch Babińskiego,
C.  odruch Landau,
D.  odruch Galanta.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 550



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.
Szczepienie przeciwko gruźlicy u noworodków wykonujemy:

A.  najpóźniej do 4 doby życia dziecka,
B . tylko  w  pierwszej  dobie  życia  po  osiągnięciu  masy  ciała

powyżej 2500 g,
C . p o osiągnięciu przez noworodka masy ciała powyżej 1500

g ,
D . p o osiągnięciu przez noworodka masy ciała powyżej 2000

g .
Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 495

Zadanie 73.
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 74.
Odruch szukania u noworodków wygasa po:

A.  2. miesiącu życia,
B.  3. miesiącu życia,
C.  6 miesiącu życia,
D.  12 miesiącu życia.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 549.



Zadanie 75.
P o  urodzeniu  noworodek  musi  przystosować  się  do  względnie
zimnego  środowiska  zewnętrznego  przez  wytworzenie  ciepła  w
procesach  metabolicznych.  U  noworodka  donoszonego  źródłem
termogenezy jest:

A .  brązowa tkanka tłuszczowa,
B.  biała tkanka tłuszczowa,
C.  mechanizm związany z aktywnością mięśniową,
D.  mechanizm związany z aktywnością ruchową.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 41.

Zadanie 76.
Noworodki  urodzone  z  prawidłową  masa  ciała  (AGA)  w  siatce
centylowej znajdują się pomiędzy:

A.  5. a 10. percentylem,
B.  5. a 90. percentylem,
C.  10. a 50. percentylem,
D.  10. a 90 percentylem.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 85.

Zadanie 77.
Dzieci,  które  położone  na  brzuchu  mają  trudności  z  uniesieniem
głowy czy wysunięciem kończyn górnych do przodu, tak aby się 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.
W  przypadku  obrzęku  sutków  u  noworodka  i  wycieku  z  nich
wydzieliny należy:

A.  niezwłocznie skontaktować się z pediatrą,
B.  wykonać masaż ułatwiający wypływ wydzieliny,
C.  ograniczyć ilość spożywanych przez noworodka płynów,
D.  pozostawić do samoistnego ustąpienia.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009



Zadanie 79.
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 80.
Które z powyższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . najczęstszą  postacią  zapalenia  spojówek  u  noworodków
jest odczyn zapalny wywołany stosowanym w profilaktyce
1% azotanem srebra,

B . chemiczne  zapalenie  spojówek  ustępuje  samoistnie  w
ciągu 48 godzin. Stosuje się jedynie wodę destylowaną,

C . w  przypadku stosowania azotanu srebra (zabieg Credego)
należy przemywać oczy noworodka solą fizjologiczną,

D . d o  zakażeń  będących  przyczyną  zapalenie  spojówek
dochodzi najczęściej przy porodzie.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 299

Zadanie 81.
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 82.
Obraz kliniczny noworodka: brak ruchów ręki i nadgarstka, kciuk
ustawiony  w  przywiedzeniu,  brak  odruchu  chwytnego,  zniesienie
czucia  powierzchniowego  w  obrębie  dłoni  i  częściowo
przedramienia wskazuje na:

A.  całkowite porażenie splotu barkowego,
B.  porażenie Klumpke,
C.  porażenie Erba-Duchenne`a,
D.  porażenie Hornera.

Literatura:  J.  Szczapa,  Podstawy neonatologii,  Wydawnictwo Lekarskie  PZWL,
Warszawa 2008, str. 58.



Zadanie 83.
Jakie  metody  są  skuteczne  w  obniżeniu  stężenia  bilirubiny  w
osoczu krwi noworodka?

A.  fototerapia,
B.  umieszczenie w inkubatorze,
C.  tlenoterapia,
D.  podawanie surfaktantu.

Literatura:  Bałanda  A.  (red.):  Opieka  nad  noworodkiem.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Zadanie 84.
Najważniejszym wczesnym objawem raka gruczołu sutkowego jest:

A .  ruchomy, bolesny guzek,
B.  twardy, niebolesny guzek,
C.  nieruchomy, miękki guzek,
D.  bolesny guzek o zatartych granicach.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 85.
Okres premenopauzalny charakteryzuje się:

A .  częstymi objawami wypadowymi,
B.  wypadaniem narządu rodnego,
C.  zmianami zanikowymi narządu rodnego,
D.  krwawieniami czynnościowymi.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 86.
Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWIDŁOWE dotyczące przedwczesnego
rozwoju sutków:

A . przedwczesny  rozwój  sutków  występuje  najczęściej  u
dzieci do 3. roku życia,

B . przedwczesnemu  rozwojowi  sutków  nie  towarzyszą  inne
cechy estrogenizacji,

C . w  przedwczesnym  rozwoju  sutków  otoczki  brodawek
sutkowych nie są pigmentowane,

D . u  dzieci  z  przedwczesnym  rozwojem  sutków  wiek  kostny
nie odpowiada wiekowi metrykalnemu.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.).:  Położnictwo  i  Ginekologia,  tom  2,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.



Zadanie 87.
Wynikiem postmenopauzalnego niedoboru estrogenów mogą być:

A . uderzenia  gorąca,  pocenie  się,  bezsenność,  choroby
układu krążenia, osteoporoza,

B . zmiany  w  gruczołach  piersiowych,  atrofia  błony  śluzowej
pochwy,

C.  skłonność do depresji, drażliwość, agresywność,
D.  wszystkie powyższe.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 88.
Który  z  czynników  NIE  zwiększa  ryzyka  wystąpienia  raka  szyjki
macicy?

A.  liczne porody,
B.  stosowanie prezerwatyw,
C.  wczesne rozpoczęcie współżycia,
D.  zakażenie wirusem HPV.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 89.
Premenopauza to termin, którym określamy okres w życiu kobiety:

A.  przed pojawieniem się miesiączki,
B.  odpowiadający jej pełnej dojrzałości płciowej,
C . przejściowy  między  pełną  dojrzałością  płciową  a

ostatnią miesiączką,
D.  po ostatniej miesiączce.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

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.
Które  mikroorganizmy  najczęściej  wywołują  drożdżycę  narządów
płciowych?

A.  lactobacilius acidophilus,
B.  trichomonas vaginalis,
C.  candidia albicans,
D.  chlamydia.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 92.
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 93.
Wzrost  stężenia  jakiego  hormonu  w  okresie  pomenopauzalnym
zwiększa ryzyko występowania raka sutka?

A.  estronu,
B.  testosteronu,
C.  progesteronu,
D.  gonadotropiny.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 94.
U  pacjentki z rodzinnym obciążeniem rakiem piersi podstawowym
działaniem profilaktycznym jest:

A .  wykonanie badania mammograficznego raz w roku,
B.  samobadanie piersi w każdym cyklu,
C.  wyeliminowanie karmienia piersią,
D.  wyeliminowanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych.

Literatura:  Markowska  J.:  Ginekologia  onkologiczna.  Wyd.  Urban  &  Partner,
Wrocław 2006

Zadanie 95.
Jakie są najczęstsze objawy endometriozy ?

A.  bolesne krwawienia miesiączkowe i stosunki płciowe,
B . bolesne  krwawienia  miesiączkowe  i  stosunki  płciowe,

niepłodność i niemożność donoszenia ciąży,
C.  brak krwawień miesiączkowych,
D.  brak krwawień miesiączkowych połączone z otyłością.



Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 96.
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 97.
Brak dojrzewania typu przysadkowego, może wiązać się z:

A . gigantyzmem  i  odosobnionym  brakiem  estrogenów  przy
zachowanym wydzielaniu innych hormonów tropowych,

B . karłowatością i odosobnionym brakiem gonadotropin przy
zachowanym wydzielaniu innych hormonów tropowych,

C . zbyt  wysokim  poziomem  estrogenów  i  niskim  poziomem
gonadotropin,

D.  pourodzeniowym zespołem nadnerczowo-płciowym.
Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 98.
Jakiego  rodzaju  upławy  świadczą  o  występowaniu  infekcji
grzybiczej?

A.  obfite, pieniste,
B.  obfite, śluzowe,
C.  skąpe, gęste i serowate,
D.  wodniste, brunatno podbarwione.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 99.
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 100.
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 101.
Zaznacz  stwierdzenie  NIEPRAWIDŁOWE  dotyczące  zrostu  warg
sromowych u dziewcząt w okresie przed pokwitaniem:

A . powstaniu zrostu warg sromowych na ogół nie towarzyszy
proces zapalny,

B . zrostowi  warg  może  towarzyszyć  wstępujące  zakażenie
dróg moczowych spowodowane wstecznym odpływem moczu z
pochwy do pęcherza moczowego,

C . leczenie  polega  na  rozdzieleniu  zrostu  w  znieczuleniu
miejscowym,

D . d o  pielęgnacji  (po  rozdzieleniu  zrostu  warg  sromowych)
poleca się pudry i zasypki oraz maści z cynkiem.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.  (red.).:  Położnictwo  i  Ginekologia,  tom  2,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

Zadanie 102.
Po menopauzie głównym źródłem estrogenów jest:

A .  jajnik,
B.  macica,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  przysadka mózgowa.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 103.
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 104.
Zwiększone ryzyko osteoporozy dotyczy kobiet:

A .  u których menopauza wystąpiła po 50 roku życia,
B.  licznych wieloródek,
C.  prowadzących aktywny tryb życia,
D.  o szczupłej budowie ciała.

Literatura:  Bręborowicz  G.H.:  Położnictwo  i  Ginekologia,  t.  2.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

Zadanie 105.
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.
943.

Zadanie 106.
Ocena  dojrzałości  noworodka  po  urodzeniu  według  skali  Ballard
uwzględnia:

A.  2 kryteria morfologiczne i 6 kryteriów neurologicznych,
B.  6 kryteriów morfologicznych i 2 kryteria neurologiczne,
C . 6  kryteriów  morfologicznych  i  6  kryteriów

neurologicznych,
D.  3 kryteria morfologiczne i 3 kryteria neurologiczne.

Literatura:  Pilewska-Kozak  A.:  Opieka  nad  wcześniakiem.  PZWL,  Warszawa,
2009, str. 73.

Zadanie 107.
W którym tygodniu ciąży można, przy pomocy aparatu USG, ocenić
umiejscowienie kosmówki?

A.  4-5 tyg.,
B.  10-11tyg.,
C.  8 tyg.,
D.  9 tyg..

Literatura:  Dmoch-Gajzlerska  E.  (red.):  USG  dla  położnych.  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2014



Zadanie 108.
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 109.
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 110.
D o szczepień ochronnych wykonywanych u noworodka w pierwszej
dobie  życia  zalicza  się  szczepienie  przeciwko  gruźlicy,  którą
wykonuje się:

A . śródskórnie  w  1/3  zewnętrzną  górną  część  prawego
ramienia,

B . śródskórnie  w  1/3  zewnętrzną  górną  część  lewego
ramienia,

C.  domięśniowo w przednio-boczną powierzchnie uda,
D.  śródskórnie w przednio-boczną powierzchnie uda.

Literatura:  Salamończyk  M.,  Łozińska-Czerniak  A.,  Dmoch-Gajzlerska  E.:
Neonatologia.  Praktyczne  umiejętności  nad  noworodkiem.  PZWL,  Warszawa,
2014, str. 16.

Zadanie 111.
Do trzeciorzędowych cech płciowych zalicza się:

A . pojawienie  s ię  owłosienia  łonowego  i  pachowego,  zmiana
cech twarzy, mutacja u chłopców,

B.  rozwój narządów płciowych zewnętrznych,
C.  rozwój narządów płciowych wewnętrznych,
D.  rozwój piersi.

Literatura:  Dyk  D.,  Cudak  E.,  Gutysz-Wojnicka  A.:  Badanie  fizykalne  w
pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013



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.
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 114.
U  ciężarnych  z  cukrzycą  kontrolę  stężenia  hemoglobiny
glikowanej należy przeprowadzać w ciąży co:

A.  2-3 tygodnie,
B.  4-6 tygodni,
C.  7-8 tygodni,
D.  3 miesiące.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Wielgoś  M.  (red.):  Położnictwo  t.  4.
Diagnostyka  biofizyczna  i  biochemiczna  w  medycynie  perinatalnej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 341.

Zadanie 115.
Skala  służąca  do  oceny  dojrzałości  łożyska  w  badaniu
ultrasonograficznym to skala:

A.  Kanet,
B.  Gleasona,
C.  Grannuma,
D.  Manninga.

Literatura: Dmoch-Gajzlerska E.: USG dla połoznych. PZWL, Warszawa 2014, 96



Zadanie 116.
Pomiar  przezierności  karkowej  NT  w  ciąży  należy  wykonać
pomiędzy:

A.  9-10 tygodniem,
B.  11-13 tygodnia,
C.  14-15 tygodniem,
D.  16-18 tygodniem.

Literatura: Dmoch -Gajzlerska E.: USG dla położnych. PZWL, Warszawa 2014,
str. 69.

Zadanie 117.
Który  z  objawów  NIE  świadczy  o  patologii  stawów  biodrowych  w
okresie noworodkowo-niemowlęcym?

A.  w ułożeniu na plecach – pozorne skrócenie uda,
B . w  ułożeniu na plecach –  pogłębienie  fałdu pachwinowego

po jednej stronie,
C.  w ułożeniu na brzuchu – asymetria fałdów pośladkowych,
D . w  ułożeniu  na  plecach  –  większa  aktywność  ruchowa

kończyn górnych, niż dolnych.
Literatura:  Obuchowicz  A  (red.),  Badanie  podmiotowe  i  przedmiotowe  w
pediatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Zadanie 118.
N a Sali  porodowej  znajduje  s ię  pacjentka niewidoma w I I  okresie
porodu.  Po  porodzie  dziecko  zostaje  położone  na  je j  brzuch,
oceniasz  jego  stan  na  8-10  według  skali  Apgar.  Jakie  dalsze
postępowanie wdrożysz:

A . zabierzesz dziecko do kącika noworodka w celu wykonania
pomiarów, profilaktyki zakażenia przedniego odcinka oka
oraz  zaopatrzenia  pępowiny,  następnie  przekażesz  do
oddziału neonatologicznego,

B . zabierzesz dziecko do kącika noworodka w celu wykonania
pomiarów, profilaktyki zakażenia przedniego odcinka oka
oraz  zaopatrzenia  pępowiny,  następnie  położysz  na
klatce piersiowej matki (skóra do skóry) do 2 godzin,

C . pozostawisz  dziecko  w  kontakcie  skóra  do  skóry  do  2
godzin  obserwując  stan  zdrowia  dziecka  i  dokonując
zaopatrzenia noworodka po porodzie na brzuchu matki,

D . pozostawisz  dziecko  w  kontakcie  skóra  do  skóry  do  30
minut,  zaopatrzysz  dziecko  w  kąciku  noworodka  i
przekażesz na oddział noworodkowy.

Literatura:  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  września  2012  roku
(Dz.  U.  Nr  1100  z  dnia  4  października  2012).  Mazurkiewicz  B.,
Dmoch-Gajzlerska E.: Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi.
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.



Zadanie 119.
Które  szczepienie  może  mieć  wykonane  kobieta  ciężarna  bez
ryzyka negatywnego wpływu na rozwój płodu:

A.  przeciwko ospie wietrznej,
B.  przeciwko odrze,
C.  przeciwko nagminnemu zapaleniu przyusznic,
D.  przeciwko grypie.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Markwitz  W.  (red.):  Położnictwo  t.  1.
Fizjologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 190.

Zadanie 120.
Zalecany  minimalny  okres  pomiędzy  szczepieniem  szczepionką
atenuowaną, a zajściem w ciążę to:

A.  2 tygodnie,
B.  4 tygodnie,
C.  2 miesiące,
D.  3 miesiące.

Literatura:  Bręborowicz  G.  H.,  Markwitz  W.  (red.):  Położnictwo  t.  1.
Fizjologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, s. 186.



BLOK PODSTAWOWY
Zadanie 121.
Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego
jest obowiązkowa?

A.  nie, jest dobrowolna,
B . tak,  jednak  za  zgodą  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek  i

Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki i położnej
bez przynależności do samorządu zawodowego,

C . tak,  przynależność  pielęgniarek  i  położnych  do
samorządu jest obowiązkowa,

D . tak,  przynależność  pielęgniarek  i  położnych  do
samorządu  jest  obowiązkowa  dla  pielęgniarek  i
położnych,  które  posiadają  wykształcenie  przynajmniej
na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł spejalisty.

Literatura: Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i  położnych z dnia
1 lipca 2011 r. (Dz. Uz. 2018 poz. 1916 z późn. zm.)

Zadanie 122.
Pielęgniarka,  położna  uzyskująca  tytuł  specjalisty  w  danej
dziedzinie ma obowiązek:

A . w  ciągu  14  dni  od  dnia  przeprowadzenia  postępowania
egzaminacyjnego  zawiadomić  właściwą  okręgową  radę
pielęgniarek  i  położnych  o  ukończeniu  szkolenia
specjalizacyjnego,

B . nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  powstania
zmiany zawiadomić właściwą okręgową radę pielęgniarek i
położnych o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego,

C . nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego zawiadomić
pracodawcę,  który  powiadamia  właściwą  okręgową  radę
pielęgniarek  i  położnych  o  ukończeniu  szkolenia
specjalizacyjnego,

D . jeśl i  korzystała  z  miejsca  szkoleniowego  dotowanego
przez  Ministerstwo  Zdrowia,  w  ciągu  7  dni  od  dnia
powstania  zmiany  zawiadomić  właściwą  okręgową  radę
pielęgniarek i położnych.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  15  lipca  2011  r.  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 562 z późn. zm.).

Zadanie 123.
Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

A . n ie  powinna  ich  upowszechniać  poza  periodykami
pielęgniarskimi,

B . może  je  udostępnić  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
przełożonego,

C . może  je  udostępnić  po  uzyskaniu  zgody  od  samorządu
zawodowego,

D.  powinna je upowszechniać bez znamion sensacji.
Literatura:  Ustawa  z  dnia  15  lipca  2011  r.  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej  (t.j.  Dz.  U.  2018  poz.  123  z  późn.  zm.).  Część  szczegółowa  II.
Pielęgniarka/położna  a  praktyka  zawodowa  i  nauka  15.  Pielęgniarka/położna
powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo -badawcze związane z wykonywaniem
zawodu  poprzez  wystąpienia  i  publikacje.  Publikacje  te  powinny  być  rzetelne
i  pozbawione  znamion  sensacji.  Literatura:  Kodeks  etyki  zawodowej
pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Uchwała  nr  9  IV  Krajowy
Zjazd Pielęgniarek i Położnych 9.12.2003 r.).

Zadanie 124.
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 125.
Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania
z a  szkodę  wyrządzoną  w  wyniku  błędu  medycznego.  Ewentualna
odpowiedzialność  pielęgniarki/położnej  będzie  miała  charakter
odpowiedzialności:

A .  karnej,
B.  zawodowej,
C.  pracowniczej,
D.  cywilnej.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny  (tj.  Dz.  U.
2019 r., poz. 1145 z późń. .zm.).

Zadanie 126.
Jednym  z  uprawnień  pacjenta  jest  prawo  do  żądania,  aby
udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

A . bezwarunkowo  zasięgnęła  opinii  innej  pielęgniarki  przed
udzielaniem świadczenia,

B . zasięgnęła  opinii  innej  pielęgniarki,  z  możliwością
uznania, że żądanie jest bezzasadne,

C . zasięgnęła  opinii  innej  pielęgniarki  tylko  wówczas  gdy
brak jest możliwości uzyskania opinii lekarza,

D . zasięgnęła  opinii  innej  pielęgniarki  posiadającej
specjalizację w danej dziedzinie.

Literatura:  Ustawa  z  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i
Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.849).

Zadanie 127.
Poprawna definicja empatii, to:

A . umiejętność  współodczuwania  stanu  emocjonalnego
pacjenta,

B . proces  poznawczy  oparty  na  dokładnym  rozumieniu
sytuacji pacjenta,

C . proces  emocjonalno-poznawczy,  obejmujący  rozumienie
uczuć drugiego człowieka oraz zdolność do subiektywnego
doświadczania stanu psychicznego,

D . postawa prospołeczna ukierunkowana na niesienie pomocy
innym.

Literatura:  Kwiatkowska  A.,  Krajewska-Kułak  E.,  Panek  W.  (red.)
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wyd. Czelej, Lublin, 2003,
str. 132 Knapp H. Komunikacja w terapii. PWN, Warszawa 2009, str. 104

Zadanie 128.
Parafrazowanie to:

A.  okazywanie empatycznego zrozumienia,
B.  obserwowanie sygnałów niewerbalnych,
C . powtarzanie za pacjentem niektórych istotnych elementów

jego wypowiedzi,
D . przyjmowanie akceptującej postawy wobec osoby,  z  którą

się komunikujemy.
Literatura:  Wilczek-Rużyczka  E.:  Komunikowanie  się  z  chorym  psychicznie.
Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 32

Zadanie 129.
Czynniki  utrudniające  powstanie  relacji  terapeutycznej
występujące  po  stronie  pacjenta,  to  wszystkie  niżej  wymienione
z WYJĄTKIEM:

A.  braku motywacji do leczenia,
B . nieufności,  często  łączącej  s ię  z  podejrzliwością  i

niechęcią do pełnej współpracy,
C . błędu  maski,  błędu  sędziego,  błędu  naukowej

obiektywności,
D.  agresji i manipulacji.

Literatura:  Kwiatkowska  A.,  Krajewska-Kułak  E.,  Panka  W.  (red.):
Komunikowanie  interpersonalne  w  pielęgniarstwie.  Wyd.  Czelej,  Lublin  2003
s. 137



Zadanie 130.
D o  najważniejszych  modyfikowalnych  czynników  ryzyka  chorób
przewlekłych w Polsce należą:

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

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

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

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

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

Zadanie 131.
Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

A.  zachorowalność, śmiertelność, przyrost naturalny,
B.  chorobowość, płodność kobiet, oczekiwaną długość życia,
C.  zachorowalność, chorobowość, umieralność,
D.  zapadalność, śmiertelność, wskaźnik rozwoju ludzkości.

Literatura: J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.) Epidemiologia w zdrowiu
publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, s. 32

Zadanie 132.
„ 5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania
higieny rąk, ułożone w kolejności:

A . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  płynami  ustrojowymi,  po
kontakcie  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z  otoczeniem
pacjenta,

B . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z
otoczeniem  pacjenta,  przed  wykonaniem  czystej,
aseptycznej  procedury,  po  wykonaniu  czystej,
aseptycznej procedury, po kontakcie z pacjentem,

C . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  płynami  ustrojowymi,  po
kontakcie  z  pacjentem,  po  kontakcie  z  otoczeniem
pacjenta,

D . przed  czystą  aseptyczną  procedurą,  przed  kontaktem  z
pacjentem,  po  kontakcie  z  krwią  i  płynami  ustrojowymi,
po kontakcie z pacjentem, po opuszczeniu sali pacjenta.

Literatura:  Wytyczne  WHO  dotyczące  higieny  rąk  w  opiece  zdrowotnej  –
podsumowanie. Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta
„Higiena rąk to bezpieczna opieka”. 2009. Ryc. III.1, Str. 28.

Zadanie 133.
Dostosowanie  rytmów  biologicznych  człowieka  do  rozkładu  jego
czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

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

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



Zadanie 134.
D o  narzędzi  niematerialnych  stosowanych  w  motywowaniu
pracownika zalicza się m.in.:

A . wytyczenie  ścieżki  kariery  zawodowej  wyłącznie  przez
pracodawcę, nałożenie dodatkowych obowiązków, wizerunek
organizacji,

B . umożliwienie  rozwoju  osobistego,  zlecanie  prac
przekraczających kompetencje pracownika, awans,

C . umożliwienie  rozwoju  osobistego  pracownika,  awans,
dobre warunki pracy, wizerunek organizacji,

D . pokrywanie  kosztów  specjalistycznych  szkoleń,  awans
zawodowy, wyeksploatowana aparatura medyczna.

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

Zadanie 135.
Sfera  informacyjna  w  zarządzaniu  jakością,  czyli  zakres  wiedzy
jaki  powinnien  posiadać  pacjent,  w  tym  między  innymi
profilaktyka,  jakie  leki  należy  przyjmować,  jak  często,  jak
stosować,  jak  postępować  po  badaniu,  czy  zabiegu,  zawiera
bariery, do których zalicza się:

A . brak  komunikacji  pacjent  a  lekarz  czy
pielęgniarka/położna,

B.  brak komunikacji dyrekcja – personel,
C . nieprawidłowy  mechanizm  finansowania  ze  strony

płatnika,
D.  nieprawidłowe finansowanie ze strony budżetu państwa.

Literatura:  Opolski  K.,  Dykowska  G.,  Mżdżonek  M.;  Zarządzanie  przez  jakość
w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Wyd. CeDeWu Warszawa 2010 str.
153.

Zadanie 136.
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 137.
Fundamentalne  założenie  w  zarządzaniu  ludźmi  stanowi,  że
najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

A.  infrastruktura,
B.  ludzie,
C.  ludzie i infrastruktura,
D.  przedsiębiorstwo.

Literatura:  pod  red.  Ksykiewicz-Dorota  A.  Zarządzanie  w  pielęgniarstwie
PZWL, 2005, str. 175.

Zadanie 138.
Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno
podejmować się na podstawie:

A.  systemu wartości i preferencji pielęgniarki,
B.  uciążliwości procedury medycznej,
C.  kosztów procedury medycznej,
D.  tylko danych naukowych.

Literatura:  Henrik  R.  Wulff.  Racjonalna  diagnoza  i  leczenie.  Wprowadzenie
do medycyny wiarygodnej  czy  Evidence-Based Medicine.  Wydawnictwo AKTIS.
Łódź, 2005, str. 26.

Zadanie 139.
Praktyka pielęgniarska/położnicza 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 140.
D o  kolejnych  etapów  postępowania  podczas  realizacji
pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

A . określenie  celu  badań  oraz  sformułowanie  problemu
badawczego,

B . określenie  hipotez,  czyli  twierdzeń  naukowych,  które
dostarczą  odpowiedzi  na  pytania  wynikające  z  problemu
badawczego,

C.  operacjonalizacja problemów badawczych,
D.  komercjalizacja wyników badań naukowych.

Literatura:  E.  Babbie.  Badania  społeczne  w  praktyce.  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, 2005 r., str. 107.


