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CZ  PISEMNA 

Z.02-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Pacjentowi, któremu amputowano stop  na wysoko ci stawów ródstopno-st powych, wykonano 
odj cie typu 

A. Lisfranca. 
B. Choparta. 
C. Syme'a. 
D. Sharpa. 

Zadanie 2. 
Do której grupy mobilno ci nale y zaliczy  pacjenta poruszaj cego si  w sposób ograniczony tylko  
w pomieszczeniach zamkni tych? 

A. 0° 
B. 1° 
C. 2° 
D. 3° 

Zadanie 3. 
Wska  dokument, w którym znajduje si  potwierdzenie prawa do refundacji protezy przez NFZ. 

A. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne b d ce przedmiotami ortopedycznymi. 
B. Zlecenie na zaopatrzenie w rodki pomocnicze przys uguj ce comiesi cznie. 
C. Za cznik – Wyrób na zamówienie indywidualne. 
D. Druk – Orzeczenie-Zamówienie. 

Zadanie 4. 
Powy ej której warto ci k ta skrzywienia, wg metody Cobba, deformacja kr gos upa uznana jest za 
skolioz ? 

A. Powy ej 4°. 
B. Powy ej 6°. 
C. Powy ej 8°. 
D. Powy ej 10°. 

Zadanie 5. 
Który uk ad biomechaniczny nale y zastosowa  w ortozie, aby odci y  ko czyn  doln ? 

A. Przemieszczenie osi przegubu kolanowego. 
B. Szynowanie jednostronne z dociskiem uda. 
C. Podparcie zast pcze pod guz kulszowy. 
D. Szynowanie okr ne podudzia. 
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Zadanie 6. 
Która z metod jest najdok adniejsza przy wykonywaniu negatywu gipsowego dla protezy 
podrzepkowej? 

A. Dwuskrzynkowa. 
B. Skrzynkowa. 
C. Opaskowa. 
D. P atowa. 

Zadanie 7. 
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, oblicz koszt surowców i materia ów potrzebnych do 
wykonania sznurówki ortopedycznej. 

A.   90 z  
B. 100 z  
C. 150 z  
D. 180 z  

Zadanie 8. 
Który uchwyt nadgarstkowy stosowany jest wy cznie do konstruowania protez po wy uszczeniu  
w nadgarstku? 

A. Cylindryczny. 
B. Przegubowy. 
C. Obrotowy. 
D. Sta y. 

Zadanie 9. 
Ile wyniesie koszt zakupu materia ów uj tych w specyfikacji? 

Specyfikacja materia ów zu ytych do wykonania p tli ósemkowej 

A. 15,60 z  
B. 20,10 z  
C. 33,60 z  
D. 37,50 z  

koszt surowców i materia ów ? 
czas pracy technika ortopedy 300 min 
koszt godziny pracy technika ortopedy 30 z  
mar a od sumy wszystkich kosztów 20% 
koszt gotowej sznurówki 300 z  

nazwa materia u 
jednostka 

miary 
ilo  

koszt  
jednostkowy 

guma szelkowa mb 2,00 4,50 z /mb 
neopren mb 0,20 25,00 z /mb 
lamówka mb 1,00 1,20 z /mb 
ta ma velcro mb 0,5 3,80 z /mb 
nici szpulka 1 3,00 z /szp. 
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Zadanie 10. 
Który etap wykonania negatywu gipsowego zaznaczono na schemacie znakiem X? 

A. Na o enie na kikut folii spo ywczej. 
B. Namoczenie opasek gipsowych. 
C. Domodelowanie negatywu. 
D. Zaznaczenie miejsc wra liwych i przeznaczonych do odci enia kikuta. 

Zadanie 11. 
Który z wymiarów na rysunku przedstawia wysoko  od kr tarza wi kszego ko ci udowej do pod o a? 

Zaznaczenie miejsc wra liwych  
i przeznaczonych do odci enia kikuta. 

 

X 

 

Na o enie drutu na kikucie, u atwiaj ce 
zdj cie negatywu. 

 

Owini cie kikuta opask  gipsow . 
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Zadanie 12. 
Po wykonaniu obróbki ko cowej pozytywu gipsowego nale y 

A. nat u ci  go wazelin . 
B. odt u ci  go benzyn . 
C. posypa  go talkiem. 
D. zwil y  go wod . 

Zadanie 13. 
Do której grupy ortoz nale y aparat ortopedyczny, którego opis zamieszczono? 

A. Unieruchamiaj cych. 
B. Stabilizuj cych. 
C. Odci aj cych. 
D. Korekcyjnych. 

Zadanie 14. 
Z których elementów konstrukcyjnych zbudowany jest gorset Milwaukee? 

A. Kosza biodrowego, strzemienia i opasek. 
B. Kosza biodrowego, wsporników i pelot. 
C. Podpaszek, strzemienia i ta m. 
D. Szyn, przegubów i pelot. 

Zadanie 15. 
Stosowanie prostotrzymacza Taylora wskazane jest w przypadku 

A. bocznego skrzywienia kr gos upa. 
B. gru liczego zapalenia kr gos upa. 
C. choroby Scheuermanna. 
D. choroby Bechterewa. 

Zadanie 16. 
Który element protezy nale y zaproponowa  pacjentowi z bardzo krótkim kikutem uda? 

A. Pas biodrowy z szyn . 
B. Lej pe nokontaktowy. 
C. Lej podci nieniowy. 
D. Kosz biodrowy. 

Aparat ortopedyczny, który znosi ró nego rodzaju zniekszta cenia, b d ce konsekwencj  wad rozwojowych,  
urazów, zapale , pora e  czy niedow adów mi niowych, s u y te  do zapobiegania nawrotowi zniekszta cenia 

usuni tego leczeniem zachowawczym czy operacyjnym. 
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Zadanie 17. 
W którym przypadku najlepszym typem zawieszenia steruj cego protez  b dzie zawieszenie 
dwuci g owe? 

A. Bardzo krótki i krótki kikut ramienia. 
B. Bardzo krótki i d ugi kikut ramienia. 
C. Krótki i redni kikut ramienia. 
D. redni i d ugi kikut ramienia. 

Zadanie 18. 
Które zaopatrzenie ortopedyczne nale y zastosowa  u pacjenta z uszkodzonym nerwem okciowym? 

A. usk  podpórcz  d oni i przedramienia. 
B. Aparat szynowo-opaskowy na rami . 
C. Ortoz  Andersona. 
D. Ortoz  Engena. 

Zadanie 19. 
Który ko nierz ortopedyczny zosta  opisany poni ej? 

A. Pó gorsetowy Philadelphia.  
B. Stabilizuj cy Campa.  
C. Pó sztywny Florida.  
D. Mi kki Schanza. 

Zadanie 20. 
Do jakiego poziomu cia a pacjenta powinien si ga  górnym brzegiem wysoki kosz ortozy 
unieruchamiaj cej staw biodrowy? 

A. 3-5 cm poni ej k tów opatek. 
B. 2-3 cm powy ej k tów opatek. 
C. 3-5 cm poni ej grzebieni biodrowych. 
D. 2-3 cm powy ej grzebieni biodrowych. 

Ko nierz zbudowany jest ze spienionego polietylenu. Sk ada si  z cz ci przedniej i tylnej spinanych ta m  velcro. 
Podpiera brod  i okolic  potylicy. Ko nierz dobrze unieruchamia odcinek szyjny kr gos upa, nie pozwalaj c  

na jego zginanie, prostowanie i ruchy rotacyjne. 
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Zadanie 21. 
Który etap wykonania obuwia ortopedycznego zaznaczono na schemacie znakiem X? 

A. Czyszczenie obuwia. 
B. Wklejenie wk adek. 
C. Wykrój cholewek. 
D. Monta  obuwia. 

Zadanie 22. 
Jaki rodzaj zaburzenia w budowie stopy przedstawiono na rysunku? 

A. Rozszerzenie przodostopia. 
B. P askostopie poprzeczne. 
C. P askostopie pod u ne. 
D. Ko lawo  palucha. 

Zadanie 23. 
Dla której stopy wskazane jest obuwie ortopedyczne wyposa one w zamieszczone w ramce elementy 
konstrukcyjne? 

A. P asko-przywiedzionej. 
B. Pora ennej pi towej. 
C. Wiotkiej pora ennej. 
D. Ko sko-szpotawej.  

Przygotowanie spodów 

 

Uszycie cholewek 

 

X 

 

Zdj cie obuwia z kopyt 

dodatkowe wype nienie cz ci pi towej 
podparcie sklepienia pod u nego 
wyd u enie obcasa ku ty owi 
usztywniony j zyk 
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Zadanie 24. 
Na którym rysunku pokazano elementy lecznicze, których nale y u y  do zaprojektowania obuwia 
ortopedycznego na utrwalone stopy p asko-ko lawe? 

Zadanie 25. 
Korzystaj c z zamieszczonej charakterystyki, okre l rodzaj obuwia ortopedycznego. 

A. Na nieutrwalone stopy p asko-ko lawe. 
B. Na utrwalone stopy ko sko-szpotawe. 
C. Na nieutrwalone stopy pi towe. 
D. Na utrwalone stopy wydr one. 

Zadanie 26. 
Z którego materia u nale y uformowa  usztywniony j zyk w obuwiu na stopy opadaj ce? 

A. Filcu. 
B. Podszewki. 
C. Skóry ciel cej. 
D. Kruponu ortopedycznego. 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

Obuwie jest budowane na odlewach gipsowych, na których wykonuje si  odpowiednie nadlewy w celu  
odci enia miejsc bolesnych. Wk adki korkowe lub polocelowe musz  posiada  taki kszta t, który zapewni  
odci enie miejsc wra liwych, stworzy pe n  powierzchni  podparcia, przenosz c punkt ci ko ci z brzegu  
zewn trznego do rodka. W tym samym celu stosuje si  obcas ortopedyczny odwrócony i wysuni ty. But posiada 
przed u ony podnosek po stronie przy rodkowej ku ty owi do 1/2 g owy I ko ci ródstopia oraz zak adk  po  
stronie przeciwnej, si gaj c  do 2/3 tylnej d ugo ci podeszwy. Zak adka nie mo e uciska  zwykle obni onej  
i wystaj cej kostki zewn trznej. Wewn trz buta znajduje si  mi kka wy ció ka. Sznurowanie przed u one lub  
d ugie. 
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Zadanie 27. 
Którego zestawu urz dze  i narz dzi nale y u y  do wykonania obuwia ortopedycznego? 

A. Szarfowaczka, drasarka, kopyta drewniane. 
B. Krajak, kraw nik, model przestrzenny. 
C. wiekarka, nó , piec do termoplastów. 
D. Wybijak, polerka, lamowarka. 

Zadanie 28. 
W jakim celu, przy produkcji obuwia ortopedycznego, u ywana jest g bka lateksowa? 

A. Wzmocnienia szwów. 
B. Wykonania podeszwy. 
C. Wykonania podpodeszwy. 
D. Odci enia miejsc wra liwych. 

Zadanie 29. 
Do cieniania kraw dzi cholewek obuwia ortopedycznego nale y u y  

A. szarfowaczki. 
B. kantoci gu. 
C. krajarki. 
D. rajfla. 

Zadanie 30. 
Której wskazówki, dotycz cej konserwacji, nale y udzieli  pacjentowi przy odbiorze obuwia 
ortopedycznego? 

A. Wype ni  wn trze zamoczonych butów gazetami i suszy  na s o cu. 
B. Czy ci  such  szmatk  i pastowa  past  do obuwia skórzanego. 
C. W przypadku zamokni cia obuwia suszy  je przy kaloryferze. 
D. Czy ci  mokr  szmatk  i pastowa  past  bezbarwn . 

Zadanie 31. 
W który typ worka stomijnego nale y wyposa y  pacjenta z przetok  uk adu moczowego? 

A. Kolostomijny bez filtra. 
B. Kolostomijny z filtrem. 
C. Ileostomijny. 
D. Urostomijny. 
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Zadanie 32. 
Przy którym schorzeniu wskazane jest stosowanie elastycznych po czoch uciskowych? 

A. Zwichni cie stawu biodrowego. 
B. ylaki ko czyn dolnych. 
C. Szpotawo  stóp. 
D. Ko lawo  kolan. 

Zadanie 33. 
W dobrze r czki laski inwalidzkiej najwa niejszym jest, aby r czka  

A. znajdowa a si  na wysoko ci po owy uda. 
B. znajdow a si  na wysoko ci biodra. 
C. posiada a zaokr glony kszta t. 
D. podpiera a k b kciuka. 

Zadanie 34. 
U chorych z go cowym ograniczeniem ruchu, na kuli inwalidzkiej nale y dodatkowo zamontowa  

A. r kawic  poprawiaj c  chwyt. 
B. r kaw przeznaczony na kikut. 
C. podparcie przedramienne. 
D. koszyk podr czny. 

Zadanie 35. 
Która laska jest najodpowiedniejsza dla osoby niewidomej? 

A. Drewniana z zaokr glonym uchwytem. 
B. Duraluminiowa z nasadk  gumow . 
C. Rozsuwana, chowana w pokrowcu. 
D. Bia a, wielokrotnie sk adana. 

Zadanie 36. 
Pacjent z du ym zniekszta ceniem w obr bie tu owia, w celu zamaskowania zaopatrzenia 
ortopedycznego powinien wybiera  ubrania  

A. z g bokim dekoltem o prostym kroju. 
B. z materia ów jasnych i przejrzystych. 
C. z materia ów wzorzystych i lu nych.  
D. z golfem i obcis e. 
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Zadanie 37. 
Podczas przegl du aktywnego wózka inwalidzkiego, technik ortopeda powinien sprawdzi  

A. stan szybkoz czy na ko ach. 
B. sprawno  sk adania ramy. 
C. zu ycie pod okietników. 
D. ustawienie zag ówka. 

Zadanie 38. 
Podczas zimowego przegl du mobilnego balkonika dla osoby z niepe nosprawno ci  ruchow , nale y 
szczególnie skontrolowa  

A. hamulec i opony antypo lizgowe. 
B. odchylane siedzisko i pó eczk . 
C. podpaszki i koszyk na zakupy. 
D. obejm  piersiow  i uchwyty. 

Zadanie 39. 
W przypadku uszkodzenia kó  w wózku inwalidzkim, technik ortopeda powinien naprawi  uk ad 

A. kierowniczy. 
B. hamulcowy.  
C. steruj cy.  
D. jezdny. 

Zadanie 40. 
Co os abia dobry kontakt podczas negocjacji? 

A. Podtrzymywanie korzystnej atmosfery.  
B. Koncentracja uwagi na partnerze. 
C. Brak kontaktu wzrokowego. 
D. Brak agresji s ownej. 
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