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CZ  PISEMNA 
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Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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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Zadanie 1. 
Okres w yciu cz owieka, w którym cz owiek zaczyna si  uczy  koordynacji wzrokowo-ruchowej, to okres 

A. niemowl cy. 
B. przedszkolny. 
C. poniemowl cy. 
D. wczesnoszkolny.  

Zadanie 2. 
W oddziale chirurgii przebywa pacjentka lat 60, z rozpoznaniem stopy cukrzycowej. Rana na stopie nie 
goi si . Pacjentka niech tnie nawi zuje kontakt z otoczeniem, cz sto p acze, nie ma apetytu. Jak okre la 
si  stan emocjonalny, który pojawi  si  u pacjentki? 

A. L k. 
B. Gniew. 
C. Strach. 
D. Przygn bienie.  

Zadanie 3. 
Pacjent lat 68, przebywa w oddziale wewn trznym z powodu nadci nienia t tniczego. Ch tnie 
nawi zuje kontakt z otoczeniem. Któr  metod  nale y wykorzysta  w celu ustalenia zakresu 
samodzielno ci przy wykonywaniu czynno ci higienicznych?  

A. Wywiad. 
B. Obserwacja. 
C. Analiza dokumentów. 
D. Analiza historii choroby.  

Zadanie 4. 
Chora przebywa od kilku dni w zak adzie opieku czo-leczniczym. W nocy cz sto si  budzi, rano czuje 
si  zm czona. Jak  potrzeb , w pierwszej kolejno ci, nale y zaspokoi  u chorej? 

A. Ruchu.  
B. Od ywiania. 
C. Wypoczynku. 
D. Termoregulacji.  

Zadanie 5. 
Chora z powodu pogorszenia stanu zdrowia nie wstaje z ó ka i nie jest w stanie samodzielnie obraca  
si  na boki. Wska  dzia ania, które w najwy szym stopniu zmniejsz  mo liwo  wyst pienia powik a  
zwi zanych z d ugotrwa ym unieruchomieniem w ó ku. 

A. Cz ste próby zmiany pozycji przez chor . 
B. Zastosowanie opasek przeciwodle ynowych. 
C. Zach canie chorej do samodzielnej zmiany pozycji. 
D. Zastosowanie materaca przeciwodle ynowego i zmiany pozycji chorej.  
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Zadanie 6. 
Pacjent z chorob  Parkinsona, bardzo wolno wykonuje czynno ci higieniczne, czasem upuszcza 
przedmioty trzymane w r kach podczas mycia cia a, mimo to chce sam si  my . W jakim zakresie 
opiekun powinien udzieli  pacjentowi pomocy przy myciu cia a? 

A. Wykona  wszystkie czynno ci za pacjenta. 
B. Poprosi  pacjenta o samodzielne umycie twarzy.  
C. Pomóc przy wykonywaniu wszystkich czynno ci. 
D. Poprosi  pacjenta o umycie twarzy i ko czyn górnych.  

Zadanie 7. 
Wska  cel toalety ca ego cia a w ó ku. 

A. Zabezpieczenie skóry przed zmianami. 
B. Zapewnienie czysto ci po cieli i otoczenia. 
C. Zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu na sali. 
D. Zapobieganie zaka eniom wewn trzoddzia owym.  

Zadanie 8. 
Zmieniaj c u o enie ci ko chorego w ó ku zapewnia si  

A. bezpieczne u o enie. 
B. estetyczny wygl d ó ka. 
C. cz sty kontakt z opiekunem. 
D. wygod  i lepsze samopoczucie.  

Zadanie 9. 
Bezwzgl dnym wskazaniem do u o enia chorego w pozycji wysokiej jest 

A. kaszel suchy. 
B. kaszel wilgotny. 
C. duszno  wysi kowa. 
D. duszno  spoczynkowa.  

Zadanie 10. 
Który z wymienionych stanów chorobowych uwa a si  za bezwzgl dne przeciwwskazanie do 
zastosowania ciep a? 

A. Zapalenie gard a o nieznanej przyczynie. 
B. Zapalenie stawów o nieznanej przyczynie. 
C. Ostry ból w jamie brzusznej o nieznanej przyczynie. 
D. Ostry ból w okolicy kr gos upa o nieznanej przyczynie.  
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Zadanie 11. 
Wska  najw a ciwsze miejsce do wykonania przez opiekuna medycznego k pieli u starszej osoby, 
sprawnej ruchowo. 

A. Fotel. 
B. ó ko. 
C. Wanna. 
D. Prysznic.  

Zadanie12. 
Temperatura pomieszczenia do k pieli pacjenta w wannie powinna wynosi  co najmniej 

A. 19 °C 
B. 22 °C 
C. 23 °C 
D. 24 °C 

Zadanie 13. 
U o enie pacjenta, który ma trudno ci w samodzielnej zmianie pozycji cia a, nale y zmienia  
przynajmniej co 

A. 1 godzin . 
B. 2 godziny. 
C. 3 godziny. 
D. 4 godziny.  

Zadanie 14. 
W oddziale urazowym przebywa chory z powodu z amania miednicy. Z jakiej czynno ci powinien 
zrezygnowa  opiekun medyczny przy s aniu ó ka?  

A. Obracania na boki. 
B. Naci gni cia prze cierad a. 
C. Wyj cia poduszki spod g owy. 
D. Za o enia dodatkowego koca na nogi.  

Zadanie 15. 
Chory przebywa w oddziale ortopedycznym po wypadku komunikacyjnym. Ma zalecone le enie 
w ó ku w pozycji p askiej, bez mo liwo ci obracania si  na bok. Jaki sprz t najlepiej u y  do 
podawania napojów? 

A. y k . 
B. S omk . 
C. Butelk . 
D. Pojniczek.  
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Zadanie 16. 
Chorej le cej nale y wykona  ca kowit  zmian  bielizny po cielowej. Ustal kolejno  zmiany bielizny 
po cielowej. 

A. Zmiana poszewek, prze cierad a, podk adu gumowego, p óciennego, poszwy. 
B. Zmiana poszewek, prze cierad a, podk adu p óciennego, gumowego, poszwy. 
C. Zmiana poszewek, podk adu gumowego, p óciennego, prze cierad a, poszwy. 
D. Zmiana poszewek, podk adu p óciennego, prze cierad a, podk adu gumowego, poszwy.  

Zadanie 17. 
Wska  prawid ow  kolejno  czynno ci przy myciu ca ego cia a w ó ku. 

A. Mycie z bów, twarzy, oczu, uszu, klatki piersiowej, ko czyn górnych, brzucha, pleców 
i po ladków, ko czyn dolnych, podmycie chorej. 

B. Mycie z bów, oczu, uszu, twarzy, klatki piersiowej, brzucha, ko czyn górnych, pleców 
i po ladków, ko czyn  dolnych, podmycie chorej. 

C. Mycie z bów, oczu, twarzy, uszu, szyi, klatki piersiowej, ko czyn górnych, brzucha, pleców 
i po ladków, ko czyn dolnych, podmycie chorej. 

D. Mycie z bów, oczu, twarzy, uszu, szyi, klatki piersiowej, ko czyn górnych, brzucha, pleców 
i po ladków, podmycie chorej, ko czyn dolnych. 

Zadanie 18. 
Pacjentowi z niewydolno ci  kr enia nale y wykona  mycie ca ego cia a w ó ku. Chory jest 
zdenerwowany pobytem na du ej sali, skr powany konieczno ci  korzystania z pomocy opiekuna 
medycznego i nie bardzo chce zgodzi  si  na wykonanie mycia. Wska  najbardziej w a ciwy sposób 
post powania opiekuna medycznego w takiej sytuacji. 

A. Zrezygnowanie z wykonania mycia ca ego cia a w ó ku. 
B. Poinformowanie o konieczno ci wykonania czynno ci higienicznych. 
C. Otoczenie ó ka parawanem i wykonanie cz ciowych czynno ci higienicznych. 
D. Uzyskanie zgody pacjenta na wykonanie zaplanowanych czynno ci higienicznych. 

Zadanie 19. 
Pacjentka lat 67, przebywa w oddziale wewn trznym z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów 
z deformacj  r k. Ma trudno ci z po ykaniem tabletek oraz utrzymaniem ich w r kach. Wska  sposób 
udzielenia pomocy w przyjmowaniu leków. 

A. Rozdrobnienie leku i podanie go z p ynem. 
B. Podniesienie wezg owia wy ej, podanie leku do r ki pacjentce. 
C. Podniesienie wezg owia wy ej, rozdrobnienie leku i podanie go z p ynem. 
D. Po o enie tabletki na d oni i podanie wi kszej ilo ci p ynu w czasie po ykania.  
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Zadanie 20. 
Pacjent po wypadku komunikacyjnym ma zalecone le enie na plecach, bez mo liwo ci zmiany pozycji. 
Które z podanych dzia a  nale y podj , aby w najwy szym stopniu zapobiec powstawaniu odle yn? 

A. Pod o y  kr ek pod po ladki i ochraniacze na pi ty. 
B. Wykona  nacieranie i oklepywanie pleców, pod o y  kó ko pod po ladki. 
C. Zastosowa  materac przeciwodle ynowy i wykona  nacieranie pleców i po ladków. 
D. Wykonywa  nacieranie pleców co 2 godziny i zastosowa  kó ka pod po ladki, pi ty. 

Zadanie 21. 
Uk adaj c ci ko chorego w pozycji pó wysokiej na plecach, g ow  nale y u o y  

A. lekko skr con  na bok. 
B. lekko odchylon  do ty u. 
C. lekko pochylon  do przodu. 
D. w jednej linii z kr gos upem.  

Zadanie 22. 
Chory z niedow adem po udarze mózgu zosta  spionizowany przez rehabilitanta. Mo e chodzi  przy 
asekuracji opiekuna medycznego. W jaki sposób opiekun  powinien  asekurowa  pacjenta? 

A. Stan  z ty u pacjenta. 
B. Poda  r k  pacjentowi. 
C. Stan  po stronie zdrowej. 
D. Stan  po stronie niedow adu.  

Zadanie 23. 
W oddziale neurologii przebywa pacjent z powodu udaru mózgu. Ma pora on  jedn  stron  cia a. 
Wska  kolejno  post powania przy zmianie pozycji, z pozycji le cej na wznak, na pozycj  le c  na 
zdrowym boku. 

A. Pora on  ko czyn  górn  przesun  w swoim kierunku, r k  po o y  w okolicy opatkowej 
i  obróci  pacjenta. 

B. Zgi  pora on  ko czyn  doln , jedn  r k  po o y  w okolicy opatkowej strony pora onej, 
drug  za po ladki i obróci  pacjenta. 

C. Pora on  ko czyn  górn  przytrzyma  swoj  r k  i przenie  j  w swoim kierunku, drug  
r k  po o y  w okolicy opatkowej i obróci  pacjenta. 

D. Pora on  ko czyn  doln  zgi  w stawie kolanowym, pora on  ko czyn  górn  przytrzyma  
r k  i przenie  w swoim kierunku, drug  r k  po o y  w okolicy opatkowej strony 
pora onej i obróci  pacjenta.  
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Zadanie 24. 
W jakiej pozycji nale y u o y  chorego do karmienia przez zg bnik? 

A. Bezpiecznej. 
B. Pó siedz cej. 
C. Poziomej na boku. 
D. Poziomej na plecach.  

Zadanie 25. 
Jaki sprz t powinien zastosowa  opiekun dla pacjenta chodz cego w czasie k pieli pod prysznicem, aby 
nie dopu ci  do upadku? 

A. Foli . 
B. Krzes o. 
C. Podk ad gumowy. 
D. Mat  antypo lizgow .  

Zadanie 26. 
Opiekun medyczny podczas karmienia pacjenta zauwa y  owrzodzenie b ony luzowej jamy ustnej, 
such  skór  na r kach, zasinienia po iniekcjach na przedramieniu, zniekszta cenie stawów r k 
i przygn bienie. Jak  najistotniejsz  informacj  o stanie zdrowia pacjenta nale y przekaza  
piel gniarce? 

A. Sucha skóra  na r kach. 
B. Zniekszta cone stawy r k. 
C. Owrzodzenia b ony luzowej jamy ustnej. 
D. Zasinienia po iniekcjach na przedramieniu.  

Zadanie 27. 
W oddziale wewn trznym przebywa pacjentka z powodu nadci nienia. Otrzyma a leki, które obni y y 
ci nienie t tnicze krwi do warto ci prawid owych. Rano opiekun wykona  u pacjentki pomiar ci nienia, 
którego warto  wynosi a 170/90 mmHg. Opiekun powinien przekaza  informacje piel gniarce 
nast puj cej tre ci: 

A. ci nienie jest wysokie. 
B. ci nienie jest w normie. 
C. ci nienie nieznacznie podwy szone. 
D. ci nienie utrzymuje si  na sta ym poziomie.  

Zadanie 28. 
Brudny worek stomijny nale y umie ci   

A. w czarnym worku. 
B. w niebieskim worku. 
C. w czerwonym worku. 
D. w czerwonym lub niebieskim worku.  
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Zadanie 29. 
Pacjent po wypadku komunikacyjnym przebywa w oddziale chirurgii. Z powodu obra e  nie mo e 
wykonywa  czynno ci higienicznych. Opiekun medyczny przy wykonywaniu mycia cia a w ó ku, 
otoczy  ó ko pacjenta parawanem. Zgodnie z prawem pacjenta, zapewni  prawo do 

A. kontaktu z osobami z zewn trz. 
B. intymno ci i poszanowania godno ci. 
C. udost pnienia dokumentacji medycznej. 
D. dost pu do informacji o swoim stanie zdrowia.  

Zadanie 30. 
Przy wykonywaniu zmiany bielizny po cielowej opiekun poczu  nieprzyjemny zapach z ust pacjenta. 
Jak w tej sytuacji nie powinien post pi  opiekun? 

A. Zach ci  pacjenta do p ukania jamy ustnej. 
B. Zach ci  pacjenta do cz stszego mycia z bów. 
C. Zaleci  pacjentowi mycie z bów po ka dym posi ku. 
D. Zaleci  pacjentowi mycie z bów przed ka dym posi kiem. 

Zadanie 31. 
Pacjent od kilku lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. W okresie zaostrzenia choroby ma 
dolegliwo ci bólowe w stawach r k i nóg, najch tniej przebywa w ó ku. Jakich zasad powinien 
przestrzega  opiekun przy uk adaniu pacjenta w ó ku? 

A. U o y  pacjenta w dowolnej pozycji. 
B. U o y  na nieodkszta conym pod o u. 
C. U o y  w pozycji ochronnej i czynno ciowej. 
D. Wykonywa  jak najmniej ruchów w chorych stawach.  

Zadanie 32. 
Pacjent od 10 lat choruje na chorob  Parkinsona. Jest osob  le c . Ma trudno ci z utrzymaniem sztu ców 
podczas posi ku, wyst puj  zaburzenia po ykania. Wska  sposób u o enia pacjenta w ó ku w czasie posi ku. 

A. Pozycja siedz ca z lekkim pochyleniem do przodu. 
B. Pozycja siedz ca z opuszczonymi i podpartymi nogami. 
C. Pozycja na boku z g ow  lekko przygi t  do klatki piersiowej. 
D. Pozycja siedz ca lub pó siedz ca z g ow  lekko przygi t  do klatki piersiowej.  

Zadanie 33. 
Jak  czynno  powinien wykona  opiekun u pacjentki po odebraniu basenu ze stolcem? 

A. Umy  basen. 
B. Podmy  chor . 
C. Wype ni  dokumentacj . 
D. Prze cieli  ó ko i zmieni  poszw .  
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Zadanie 34. 
Pacjentka ma zniekszta cone stawy w obr bie r ki, przykurcze w stawach okciowych. Jaki sprz t u atwi 
pacjentce samoobs ug ? 

A. Podno nik. 
B. atwo lizgi. 
C. Maty antypo lizgowe. 
D. Sztu ce z pogrubion  r czk .  

Zadanie 35. 
Pacjent z chorob  Parkinsona ch tnie spaceruje przy asekuracji opiekuna medycznego. Na jakie 
u o enie cia a powinien zwróci  uwag  opiekun podczas chodzenia? 

A. U o enie stóp. 
B. U o enie g owy. 
C. U o enie stóp, kolan i r k. 
D. U o enie stóp, r k i g owy.  

Zadanie 36. 
Pacjentka lat 75, przebywa drug  dob  w oddziale wewn trznym. Jest to pierwszy pobyt w szpitalu. 
Niech tnie mówi o sobie, p acze, chce wróci  do domu. Jakie dzia ania mo e podj  opiekun medyczny 
w celu u atwienia adaptacji pacjentki do rodowiska w placówce ochrony zdrowia? 

A. Poinformowa  pacjentk  o planowanych badaniach diagnostycznych. 
B. Poinformowa  pacjentk  o planowanych metodach leczenia. 
C. Zapewni  pacjentk  o sta ej opiece personelu. 
D. Wyja ni  pacjentce cel pobytu w szpitalu.  

Zadanie 37. 
Pacjent, który od 2 lat choruje na nadci nienie, nie mo e cz sto korzysta  z poradni. Jak opiekun 
medyczny mo e pomóc pacjentowi w sta ej kontroli ci nienia t tniczego? 

A. Poprosi  s siadów o pomoc. 
B. Zapewni  transport do poradni.  
C. Nauczy  pacjenta obs ugi aparatu do pomiaru ci nienia. 
D. Zawiadomi  piel gniark  rodowiskow  o konieczno ci pomiarów. 

Zadanie 38. 
Starsza osoba od kilku dni przebywa w zak adzie opieku czym. Jest zagubiona, obawia si  o swoje 
zdrowie. Nie utrzymuje kontaktu z rodzin . Jakie wsparcie jest potrzebne podopiecznemu? 

A. Materialne. 
B. Emocjonalne. 
C. Informacyjne. 
D. Instrumentalne.  
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Zadanie 39. 
Która z czynno ci wykonywanych przez opiekuna pomaga chorej utrzyma  aktywno  ruchow ? 

A. Nacieranie i oklepywanie. 
B. Toaleta ca ego cia a w ó ku. 
C. Zmiana bielizny po cielowej. 
D. Pomoc przy wstawaniu z ó ku. 

Zadanie 40. 
Pacjentka lat 70, choruje na chorob  zwyrodnieniow  stawów ko czyn górnych i dolnych. Ma trudno ci 
z przemieszczaniem si . Wska  sprz t, który pomo e pacjentce w przemieszczaniu si . 

A. Sprz t lizgowy. 
B. Wózek inwalidzki. 
C. Aparat ortopedyczny. 
D. Obuwie ortopedyczne. 
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