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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, 

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 



Zadanie 1.  

Zmniejszenie sprawności fizycznej u ludzi starszych może wynikać ze 

A. zwiększenia siły mięśni. 

B. zwiększenia masy mięśni. 

C. zmniejszenia ruchomości w stawach. 

D. zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej. 

Zadanie 2.  

U niedawno przyjętego pacjenta z cukrzycą typu 2. zaobserwowano pojawiające się w ciągu doby drżenie 

rąk, pocenie się i uczucie silnego głodu. Które techniki pozyskiwania informacji o chorym mogą 

najskuteczniej przyczynić się do ustalenia przyczyn hipoglikemii? 

A. Analiza dokumentacji socjalnej, rozmowa z lekarzem prowadzącym.  

B. Analiza dokumentacji medycznej, rozmowa z pielęgniarką. 

C. Wywiad z rodziną pacjenta, analiza historii choroby. 

D. Obserwacja pacjenta, rozmowa z pacjentem. 

Zadanie 3. 

Które ze zdań wskazuje na brak zaspokojenia potrzeby autonomii? 

Zadanie 4.  

Dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym uciążliwym problemem może być 

A. podrażnienie warg i języka. 

B. drętwienie lewej ręki i bradykardia. 

C. nadmierna męczliwość i bóle głowy. 

D. zapach acetonu z ust i nadmierna potliwość. 

Zadanie 5. 

Pacjentce, która skarży się na występowanie zaparć atonicznych (wynikających ze zwolnienia perystaltyki 

jelit) opiekun powinien zaproponować przede wszystkim zwiększenie spożycia produktów 

A. o niskim indeksie glikemicznym. 

B. zbożowych nieprzetworzonych. 

C. z dużą zawartością witaminy A. 

D. zwierających dużą ilość białka. 

Zadanie 6.   

Które z zachowań podopiecznego może wskazywać, że nie jest on zdolny do samoopieki? 

A. Podopieczny z hiperglikemią nie spożywa produktów zawierających cukry proste. 

B. Podopieczny często wychodzi na spacer, poruszając się przy pomocy laski. 

C. Podopieczny kąpie się pod prysznicem, siedząc na krześle toaletowym. 

D. Podopieczny często zapomina o zjedzeniu posiłku. 
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Zadanie 7. 

Które z zachowań pacjenta chorego na cukrzycę typu 1. może przyczynić się do wystąpienia hipoglikemii? 

A. Wstrzyknięcie zwykłej dawki insuliny i ominięcie posiłku. 

B. Ominięcie dawki tabletek przeciwcukrzycowych i ominięcie posiłku. 

C. Wstrzyknięcie mniejszej dawki insuliny i zjedzenie normalnego obiadu. 

D. Przyjęcie zwykłej dawki tabletek przeciwcukrzycowych i zjedzenie większego obiadu. 

Zadanie 8.  

Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest 

A. prowadzenie dla rodziny edukacji zdrowotnej w zakresie higieny osobistej. 

B. niwelowanie nieprzyjemnego zapachu w otoczeniu pacjenta. 

C. zapewnienie czystości bielizny pościelowej. 

D. poprawienie funkcji skóry pacjenta. 

Zadanie 9.  

Celem zabiegu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest 

A. upłynnienie wydzieliny w obrębie górnych dróg oddechowych. 

B. ułatwienie odkrztuszania zalegającej wydzieliny z oskrzeli. 

C. rozpoczęcie wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych.  

D. poprawa drożności górnych dróg oddechowych. 

Zadanie 10.   

Niewłaściwy sposób wykonania przez opiekuna toalety jamy ustnej może spowodować u pacjenta  

A. próchnicę zębów. 

B. grzybicę jamy ustnej. 

C. zaburzenie połykania śliny. 

D. uszkodzenie śluzówki jamy ustnej. 

Zadanie 11.   

Do następstw długotrwałego unieruchomienia pacjenta w łóżku nie zalicza się  

A. przykurczów w stawach. 

B. zapalenia płuc. 

C. porażeń. 

D. zaparć. 
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Zadanie 12.   

Po zmianie bielizny pościelowej u pacjenta zakażonego Clostridium difficile, opiekun medyczny powinien 

zdjąć rękawiczki i przeprowadzić higienę swoich rąk. W pierwszej kolejności należy zastosować technikę 

mycia rąk, która nakłada na opiekuna konieczność 

A. nałożenia na ręce mydła lub pianki, umycia ich wg schematu Ayliffe’a, pozostawienia do 

wyschnięcia. 

B. nałożenia na ręce mydła, umycia ich wg schematu Ayliffe’a, wysuszenia poprzez pocieranie 

ręcznikiem wielorazowym. 

C. zmoczenia rąk ciepłą wodą, nałożenia mydła, umycia ich wg schematu Ayliffe’a, spłukania, 

wysuszenia ręcznikiem jednorazowym. 

D. zmoczenia rąk gorącą wodą, nałożenia mydła lub pianki, umycia ich wg schematu Ayliffe’a, 

spłukania, pozostawienia do wyschnięcia. 

Zadanie 13.     

Która technika wykonania kąpieli nie jest zalecana u 92-letniej podopiecznej  z zaburzeniami równowagi? 

A. Kąpiel pod natryskiem w pozycji stojącej. 

B. Kąpiel pod natryskiem w pozycji siedzącej. 

C. Kąpiel w wannie z nakładanym siedziskiem. 

D. Kąpiel w wannie na podnośniku wannowym. 

Zadanie 14.  

Ścieląc łóżko z leżącym w nim pacjentem z zaawansowanym otępieniem, który ma ograniczone możliwości 

poruszania się w obrębie łóżka, opiekun powinien 

A. przy podkładaniu prześcieradła pod materac przytrzymywać chorego. 

B. przed przejściem na lewą stronę łóżka podnieść barierkę po prawej. 

C. przed ścieleniem łóżka podnieść barierki po obu stronach łóżka. 

D. pozostawić poduszki pod głową chorego przez cały zabieg. 

Zadanie 15.    

Które działania powinien podjąć opiekun w celu zapewnienia higieny leżącej w łóżku podopiecznej, która ma 

wysoką gorączkę i obficie się poci? 

A. Zapewnić podopiecznej płyny do picia i podać jej leki przeciwgorączkowe. 

B. Wywietrzyć pokój, podać podopiecznej płyny do picia. 

C. Umyć podopieczną i zmienić jej bieliznę osobistą. 

D. Umyć podopieczną i podać jej posiłek. 

Zadanie 16.   

Do wykonania toalety jamy ustnej u osoby nieprzytomnej należy użyć 

A. naparu z liści szałwii. 

B. naparu z rumianku. 

C. altacetu. 

D. aphtinu. 
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Zadanie 17.    

Zakładanie czystej koszuli nocnej niesamodzielnej pacjentce, która ma założoną kaniulę obwodową 

(wenflon) w lewym zgięciu łokciowym, opiekun powinien rozpoczynać zawsze od 

A. głowy.   

B. lewej ręki.    

C. prawej ręki.   

D. obu rąk równocześnie.   

Zadanie 18. 

Opiekun przygotowuje zabieg całkowitej zmiany bielizny pościelowej u obłożnie chorego leżącego w łóżku. 

W jakiej kolejności (od góry) powinna być ułożona pościel na wózku zabiegowym? 

A. Podkład płócienny, podkład nieprzemakalny, prześcieradło, poszewki na poduszki, poszwa  

na koc. 

B. Poszwa na koc, podkład płócienny, podkład nieprzemakalny, prześcieradło, poszewki  

na poduszki. 

C. Poszewki na poduszki, prześcieradło, podkład nieprzemakalny, podkład płócienny, poszwa 

na koc. 

D. Poszewki na poduszki, podkład płócienny, podkład nieprzemakalny, poszwa na koc, 

prześcieradło. 

Zadanie 19.   

Jeżeli podopieczny leżący w łóżku zgłasza potrzebę oddania stolca, to opiekun powinien zaopatrzyć go  

A. w basen. 

B. w kaczkę. 

C. w pieluchomajtki.  

D. w pieluchy anatomiczne. 

Zadanie 20. 

Przed przyklejeniem czystego worka stomijnego pacjentowi opiekun powinien 

A. wyciąć otwór w płytce o 2 cm większy od średnicy stomii. 

B. upewnić się, czy skóra pacjenta jest sucha. 

C. przemyć skórę alkoholem etylowym.   

D. sprawdzić, czy worek jest jałowy. 

Zadanie 21.  

Pacjent zjadł śniadanie o godzinie 8.00. O której godzinie najwcześniej opiekun powinien wykonać zleconą 

kąpiel leczniczą?  

A. o 8.30. 

B. o 9.00. 

C. o 9.30. 

D. o 10.00. 
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Zadanie 22. 

Najskuteczniejszą formą zapobiegania wystąpieniu odleżyn u osób leżących lub poruszających się na wózku 

inwalidzkim jest 

A. częsta zmiana ułożenia ciała. 

B. wykonywanie ćwiczeń biernych.  

C. stosowanie diety ubogobiałkowej. 

D. stosowanie diety ubogokalorycznej. 

Zadanie 23.  

U pacjentów unieruchomionych w łóżku, z wysokim stopniem zagrożenia odleżynami lub już występującymi 

odleżynami, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie bezpośrednio pod pacjentem materaca 

A. statycznego. 

B. dynamicznego. 

C. z pianki klasycznej. 

D. z pianki poliuretanowej. 

Zadanie 24.  

Który sprzęt opiekun powinien położyć w nogach łóżka w celu zapobiegania zsuwaniu się pacjenta 

ułożonego w pozycji wysokiej? 

A. Półwałek. 

B. Podoskop. 

C. Stabilizator. 

D. Kółko gumowe.  

Zadanie 25. 

Na ilustracji przedstawiono sprzęt przeznaczony do ćwiczeń 

A. wzmacniających siłę mięśni prostowników ramienia. 

B. korygujących postawę ciała po udarze mózgu. 

C. poprawiających koordynację ręka – noga. 

D. zwiększających ruchomość stawów ręki. 
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Zadanie 26.  

Podopieczny z chorobą Parkinsona pozostający w łóżku, który ma trudności z przełykaniem, powinien 

podczas spożywania posiłku przebywać w pozycji wysokiej, z głową lekko 

A. przygiętą w stronę klatki piersiowej i spożywać posiłki z ograniczeniem węglowodanów. 

B. przygiętą w stronę klatki piersiowej i spożywać posiłki o konsystencji papkowatej. 

C. odgiętą do tyłu i spożywać posiłki z ograniczeniem soli mineralnych. 

D. odgiętą do tyłu i spożywać posiłki o konsystencji stałej. 

Zadanie 27.  

Zamocowanie podłączonego do cewnika worka na mocz powyżej poziomu pęcherza moczowego 

podopiecznej, może spowodować 

A. cofanie się moczu i niebezpieczeństwo zakażenia dróg moczowych. 

B. trudności w odpływie moczu i  krwawienie z pęcherza moczowego. 

C. odpływ moczu do miedniczki nerkowej i jego zaleganie. 

D. nieszczelność cewnika i wyciekanie moczu z cewki. 

Zadanie 28. 

Którą z podanych informacji opiekun medyczny powinien przekazać pielęgniarce? 

A. Pacjentka nie posiada swoich sztućców. 

B. Pacjentka od kilku dni nie może oddać stolca. 

C. Pacjentka nie posiada koszuli nocnej na zmianę. 

D. Pacjentka chodząca nie wykonała toalety porannej. 

Zadanie 29.   

Brudną bieliznę pościelową po jej zdjęciu należy 

A. umieścić w worku na brudną bieliznę i zanieść do brudownika. 

B. zanieść do brudownika i umieścić w worku na odpady specjalne. 

C. zanieść do brudownika i umieścić w worku na odpady medyczne. 

D. umieścić w worku na odpady zakaźne i odłożyć na wózek transportowy. 

Zadanie 30.  

Opieka duszpasterska dla pacjentów przebywających w szpitalu realizowana jest zgodnie z ustawą  

A. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

B. o ochronie zdrowia psychicznego. 

C. o służbie medycyny pracy. 

D. o zdrowiu publicznym. 

Zadanie 31. 

Narzędzie pokazane na ilustracji opiekun powinien wykorzystać do 

A. zaciśnięcia cewnika. 

B. skrócenia brody pacjenta. 

C. przecięcia gazy opatrunkowej. 

D. wyjęcia jałowych gazików z opakowania. 
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Zadanie 32.   

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących podczas pomagania pacjentowi dłużej unieruchomionemu 

w łóżku w przejściu na wózek inwalidzki jest konieczność 

A. założenia pacjentowi dresu. 

B. wcześniejszego wykonania toalety ciała. 

C. upewnienia się, czy pacjent zjadł posiłek. 

D. obserwacji pacjenta w kierunku omdlenia. 

Zadanie 33.  

Opiekun medyczny otrzymał zlecenie opieki domowej nad podopiecznym w podeszłym wieku mieszkającym 

samotnie, który ma trudności w poruszaniu się i wyraźne cechy demencji. Które z działań opiekun powinien 

zaplanować w pierwszej kolejności? 

A. Podawanie podopiecznemu posiłków, pomoc w przyjęciu zleconych leków. 

B. Wychodzenie na spacery z podopiecznym, wykonywanie zabiegów leczniczych.  

C. Sprzątanie w mieszkaniu, prowadzenie u podopiecznego ćwiczeń oddechowych. 

D. Wykonywanie u podopiecznego ćwiczeń rehabilitacyjnych, organizacja czasu wolnego. 

Zadanie 34. 

Podopiecznemu z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który ma związane z tym 

problemy z samodzielnym wykonywaniem niektórych czynności dnia codziennego, opiekun powinien 

zaproponować używanie 

A. przyrządu do zakładania skarpetek. 

B. przyrządu do zapinania guzików. 

C. talerza z podwyższonym rantem.  

D. sztućców z pogrubioną rączką. 

Zadanie 35.  

Opiekun świadczący usługi w warunkach domowych osobie poruszającej się na wózku 

inwalidzkim,  powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na konieczność 

A. likwidacji drzwi między pomieszczeniami. 

B. zainstalowania płyty elektrycznej indukcyjnej.  

C. zamontowania poręczy w obrębie całego mieszkania. 

D. zlikwidowania progów między poszczególnymi pomieszczeniami. 

Zadanie 36.  

Jak nazywa się sprzęt ortopedyczny przedstawiony na ilustracji? 

A. Rotor. 

B. Orteza. 

C. Kształtka. 

D. Separator. 
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Zadanie 37.       

W celu podtrzymywania sprawności w zakresie funkcjonowania pamięci u podopiecznego z demencją 

opiekun medyczny powinien zaproponować mu  

A. rozwiązywanie krzyżówek. 

B. słuchanie audiobooków. 

C. gry zręcznościowe. 

D. słuchanie muzyki. 

Zadanie 38.    

W celu bezpiecznego przemieszczania się na zakupy podopiecznego, który niedawno utracił wzrok, opiekun 

powinien iść pół kroku  

A. przed podopiecznym, trzymać go za ramię i uprzedzać o przeszkodach. 

B. za podopiecznym, trzymać go za ramię i głośno opowiadać co dzieje się dokoła. 

C. przed podopiecznym, podać mu swoje ramię do trzymania i uprzedzać o przeszkodach. 

D. za podopiecznym, podać mu swoje ramię do trzymania i głośno opowiadać co dzieje się 

dokoła. 

Zadanie 39.  

Po wykonaniu pielęgnacyjno-leczniczej toalety jamy ustnej u niesamodzielnego pacjenta przebywającego  

na oddziale wewnętrznym zużyte drewniane szpatułki laryngologiczne należy 

A. umieścić w roztworze dezynfekcyjnym. 

B. wrzucić do pojemnika na odpady zakaźne. 

C. wrzucić do pojemnika na odpady specjalne. 

D. pozostawić do wykorzystania przy następnej toalecie tego chorego. 

Zadanie 40.  

Słuchawki lekarskie po wykonaniu u pacjenta pomiaru ciśnienia tętniczego krwi opiekun powinien   

A. umyć wodą z detergentem. 

B. przetrzeć gazikiem zmoczonym w ciepłej wodzie. 

C. zanurzyć w wykonanym roztworze środka dezynfekcyjnego.  

D. przetrzeć gotowymi chusteczkami nasyconymi płynem dezynfekcyjnym. 
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