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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
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Zadanie 1. 

Podopieczna ma napadowy suchy kaszel, świszczący oddech, skarży się opiekunce na duszność nasilającą się 

podczas wydechu oraz uczucie niepokoju. Objawy te mogą wskazywać na  

A. zapalenie oskrzeli. 

B. astmę oskrzelową. 

C. zapalenie płuc. 

D. gruźlicę płuc.  

Zadanie 2. 

Podopieczna skarży się opiekunce na uciążliwą zgagę, odbijanie oraz ból w nadbrzuszu występujący  

do 1-2 godzin po posiłku. Objawy te mogą sugerować 

A. odwodnienie organizmu. 

B. zapalenie otrzewnej. 

C. wrzód żołądka. 

D. raka krtani. 

Zadanie 3. 

Jednym z elementów oceny poziomu samodzielności podopiecznego według skali Barthel jest 

A. korzystanie z WC. 

B. korzystanie z telefonu. 

C. gospodarowanie pieniędzmi. 

D. robienie zakupów spożywczych. 

Zadanie 4. 

Opiekunka zapewniając odpowiednią temperaturę i wilgotność w pokoju podopiecznego, pomaga mu  

w zaspokojeniu potrzeby  

A. czystości.   

B. odżywiania.  

C. oddychania.   

D. nawodnienia.    

Zadanie 5. 

Cztery tygodnie temu podopieczny przebył amputację kończyny dolnej na poziomie stopy. Która z czynności  

wymaga pomocy opiekunki?  

A. Golenie. 

B. Sprzątanie. 

C. Mycie zębów. 

D. Spożywanie posiłków. 
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Zadanie 6.   

Opiekunka środowiskowa organizując pomoc sąsiedzką osobie podopiecznej w dni wolne od pracy 

wykorzystała metodę 

A. pracy z indywidualnym przypadkiem. 

B. organizowania środowiska. 

C. projektu socjalnego. 

D. pracy z grupą. 

Zadanie 7. 

Cele opieki nawiązujące do niezaspokojonych potrzeb życiowych podopiecznego opiekunka powinna 

określić na etapie 

A. diagnozy. 

B. ewaluacji. 

C. realizacji planu. 

D. planowania pracy. 

Zadanie 8.  

Sprawnej fizycznie podopiecznej ze znacznym natężeniem nietrzymania moczu opiekunka nie powinna 

proponować stosowania  

A. pieluchomajtek. 

B. majtek chłonnych. 

C. pieluch anatomicznych. 

D. wkładek urologicznych. 

Zadanie 9.  

Podopieczny chory na schizofrenię chciałby skorzystać z pomocy w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. W tym celu opiekunka powinna pomóc podopiecznemu w złożeniu wniosku   

A. w ośrodku pomocy społecznej. 

B. w dziennym domu pomocy społecznej. 

C. w środowiskowym domu samopomocy. 

D. w powiatowym centrum pomocy rodzinie.  

Zadanie 10.  

Opiekunka świadczy pomoc dorosłej podopiecznej cierpiącej od urodzenia na mózgowe porażenie dziecięce, 

która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Matka podopiecznej chce zrezygnować z pracy  

w celu sprawowania opieki nad córką. Opiekunka powinna poinformować matkę o możliwości skorzystania 

przez nią 

A. z zasiłku stałego. 

B. z zasiłku pielęgnacyjnego.  

C. ze świadczenia rodzicielskiego. 

D. ze świadczenia pielęgnacyjnego. 
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Zadanie 11. 

W trakcie wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych u podopiecznego z zaawansowanym stanem 

otępiennym, opiekunka dokonując oceny zmian zachodzących w stanie zdrowia i w wyglądzie zewnętrznym 

podopiecznego, powinna stosować obserwację  

A. kontrolowaną.  

B. standaryzowaną.  

C. bezpośrednią jawną. 

D. bezpośrednią ukrytą. 

Zadanie 12. 

W której dokumentacji opiekunka powinna zamieścić informacje dotyczące planowanych działań 

opiekuńczych i pielęgnacyjnych realizowanych w środowisku domowym podopiecznego? 

A. W harmonogramie zabiegów pielęgnacyjnych.  

B. W karcie czynności opiekuńczych. 

C. W indywidualnym planie pracy. 

D. W karcie pracy opiekunki.                 

Zadanie 13.  

Opiekując się leżącym podopiecznym, który zgłasza potrzebę wydalania, ale pomimo parcia na mocz nie 

może go oddać, opiekunka powinna  

A. podać basen, polać krocze ciepłą wodą. 

B. podać kaczkę, sprowokować mikcję przez odkręcenie kranu. 

C. stosować środki absorbujące mocz, wykonać masaż okolicy nadłonowej. 

D. wyjaśnić konieczność regularnego oddawania moczu, polać krocze zimną wodą. 

Zadanie 14. 

Podopieczna wykonała samodzielnie badanie oznaczenia stężenia glukozy na czczo. Poziom glukozy we krwi 

wynosił 150 mg/dl. Opiekunka powinna rozpoznać u podopiecznej  

A. hipotermię. 

B. hipertermię. 

C. hipoglikemię. 

D. hiperglikemię. 

Zadanie 15.  

Które działania z zakresu pierwszej pomocy powinna podjąć opiekunka w celu zatamowania krwawienia  

z rany w okolicy nadgarstka? 

A. Przemyć ranę wodą utlenioną, unieść kończynę do góry. 

B. Przemyć ranę pod bieżącą wodą, założyć opaskę uciskową. 

C. Ucisnąć ranę w miejscu krwawienia, założyć opatrunek uciskowy.  

D. Ucisnąć ranę powyżej miejsca krwawienia, unieść kończynę powyżej poziomu serca. 
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Zadanie 16. 

Które działania powinna podjąć opiekunka, aby zapobiec zapaleniu płuc u leżącej w łóżku podopiecznej? 

A. Nawilżać powietrze w pokoju, podawać leki rozrzedzające wydzielinę. 

B. Układać podopieczną w pozycji wysokiej, wykonywać ćwiczenia czynne. 

C. Prowadzić gimnastykę oddechową, wykonywać oklepywanie klatki piersiowej.  

D. Stosować tlenoterapię bierną, zachęcać podopieczną do głębokiego oddychania.  

Zadanie 17.  

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 18.  

Po zdjęciu czepca przeciw wszawicy opiekunka powinna 

A. spłukać włosy wodą z rumiankiem, rozczesać włosy. 

B. umyć włosy szamponem, nałożyć czepek foliowy na głowę. 

C. spłukać włosy wodą z octem, sczesać włosy gęstym grzebieniem. 

D. umyć włosy szarym mydłem, nałożyć chustę ochronną na głowę. 

Zadanie 19. 

W celu zapobiegania odleżynom u leżącej w łóżku podopiecznej, po przebytym udarze mózgu opiekunka 

powinna zastosować zmianę pozycji ciała co  

A. trzy godziny i materac statyczny.       

B. dwie godziny i materac sprężynowy.   

C. trzy godziny i materac zmiennociśnieniowy. 

D. dwie godziny i materac zmiennociśnieniowy. 

Zadanie 20.  

Wskazania do stosowania zabiegów przeciwzapalnych ciepłych to: 

A. bóle mięśniowe, przykurcze, nerwobóle. 

B. migreny, krwotoki z nosa, krwiaki. 

C. stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia. 

D. wzdęcia, oparzenia, obrzęki. 

Zadanie 21. 

Okład zimny/wysychający wykonany przez opiekunkę podopiecznemu na stłuczony staw skokowy powinien 

składać się 

A. z trzech warstw: wilgotnej, ceratki i suchej oraz być szczelnie zamocowany opaską elastyczną.  

B. z trzech warstw: wilgotnej, ceratki i suchej oraz być luźno zamocowany opaską dzianą. 

C. z dwóch warstw: wilgotnej i suchej oraz być szczelnie zamocowany opaską elastyczną. 

D. z dwóch warstw: wilgotnej i suchej oraz być luźno zamocowany opaską dzianą. 
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Zadanie 22. 

Zasadą obowiązującą opiekunkę, uczestniczącą w podawaniu podopiecznej leków, jest  

A. przestrzeganie czasu, dawki, postaci leków. 

B. samodzielne regulowanie dawek i dróg podawania. 

C. uwzględnianie upodobań podopiecznej, co do dróg przyjmowania. 

D. przestrzeganie zasady przechowywania wszystkich leków w lodówce.  

Zadanie 23. 

Jak należy ułożyć podopieczną leworęczną, aby mogła samodzielnie przyjąć lek w postaci czopka? 

A. Na wznak, ugiąć lewą nogę w stawie kolanowym. 

B. Na wznak, ugiąć prawą nogę w stawie kolanowym. 

C. Na prawym boku, ugiąć lewą nogę w stawie kolanowym i biodrowym. 

D. Na lewym boku, ugiąć prawą nogę w stawie kolanowym i biodrowym. 

Zadanie 24. 

Opiekunka planując wizytę z podopieczną w poradni endokrynologicznej powinna wiedzieć, że skierowanie 

do poradni specjalistycznej ważne jest  

A. rok. 

B. pół roku.  

C. trzy miesiące.  

D. do czasu realizacji. 

Zadanie 25.  

Które formy aktywności ruchowej powinna zaproponować opiekunka podopiecznemu po przebytym miesiąc 

temu niepowikłanym zawale mięśnia sercowego? 

A. Spacery, gimnastykę poranną. 

B. Wycieczki rowerowe, bieganie.  

C. Gimnastykę oddechową, marszobiegi. 

D. Ćwiczenia fizyczne na siłowni, nordic walking. 

Zadanie 26. 

Który rodzaj usprawniania fizycznego powinien być stosowany u podopiecznej z tetraplegią? 

A. Ćwiczenia samowspomagane.  

B. Ćwiczenia czynne oporowe.  

C. Ćwiczenia czynne wolne. 

D. Ćwiczenia bierne. 

Zadanie 27. 

Podopiecznemu, który nie może samodzielnie utrzymać głowy i musi w czasie siedzenia często zmieniać 

pozycję ciała, opiekunka powinna zapewnić wózek inwalidzki  

A. aktywny.  

B. fotelowy.  

C. leżakowy. 

D. elektryczny. 
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Zadanie 28.   

Opiekunka przygotowując podopiecznego z cukrzycą typu 1. do samoopieki powinna szczególną uwagę 

zwrócić na omówienie zagadnienia dotyczącego 

A. codziennego pomiaru wagi ciała. 

B. codziennego pomiaru poziomu cukru w moczu. 

C. regularnego przyjmowania zaleconych posiłków. 

D. regularnego przyjmowania doustnych leków przeciwcukrzycowych. 

Zadanie 29. 

Opiekunka zaproponowała podopiecznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

naukę prasowania odzieży i prania w pralce automatycznej. Rodzaj aktywności zaproponowany przez 

opiekunkę należy do treningu umiejętności 

A. technicznych. 

B. praktycznych. 

C. higienicznych. 

D. psychoedukacyjnych. 

Zadanie 30.  

Podopieczna z powodu wysokiego poziomu cholesterolu ma zaleconą dietę przeciwmiażdżycową. Które 

produkty powinna uwzględnić opiekunka w codziennej diecie podopiecznej? 

A. Ryby, ser żółty, pasztety, mięso wieprzowe.  

B. Kaszę mannę, wątróbkę, pomidory, śmietanę. 

C. Kaszę gryczaną, olej słonecznikowy, żółtka jaj, baraninę. 

D. Otręby pszenne, tłuste ryby, mięso drobiowe, olej rzepakowy. 

Zadanie 31. 

Podopieczna chciałaby złożyć wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej. W tym celu opiekunka 

powinna pomóc podopiecznej w nawiązaniu kontaktu   

A. z domem pomocy społecznej. 

B. z ośrodkiem pomocy społecznej. 

C. z powiatowym centrum pomocy rodzinie. 

D. z regionalnym ośrodkiem polityki społecznej. 

Zadanie 32. 

Opiekunka wykonuje higieniczne mycie rąk. Po ich zmoczeniu i naniesieniu mydła, każdy z ruchów 

(elementów) mycia rąk zgodnie z techniką Ayliffe’a powinna powtarzać 

A. 3 razy. 

B. 4 razy. 

C. 5 razy. 

D. 6 razy. 
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Zadanie 33.  

Po wypadku samochodowym 50-letnia podopieczna przebywa na zasiłku chorobowym. Po jego zakończeniu 

chciałaby skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. W celu realizacji tego zamierzenia opiekunka 

powinna pomóc podopiecznej w skorzystaniu z usług 

A. Powiatowego Urzędu Pracy. 

B. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

C. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

D. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zadanie 34. 

Opiekunka planując integrację podopiecznej ze środowiskiem lokalnym, powinna uwzględnić: 

A. zainteresowania podopiecznej, zasoby środowiska lokalnego. 

B. sytuację materialną podopiecznej, stan zdrowia podopiecznej. 

C. sytuację rodzinną podopiecznej, możliwości środowiska lokalnego. 

D. relacje podopiecznej z sąsiadami, kondycję psychiczną podopiecznej. 

Zadanie 35.  

Podopieczny czuje się wykorzystywany przez sąsiadkę, która pożycza od niego pieniądze i nigdy nie oddaje 

w ustalonym terminie. Który trening należy zastosować, aby poprawić relacje podopiecznego z sąsiadką? 

A. Jacobsona.  

B. Interpersonalny. 

C. Umiejętności praktycznych. 

D. Umiejętności kognitywnych. 

Zadanie 36.  

Opiekunka zaproponowała podopiecznej lubiącej kwiaty wycieczkę do ogrodu botanicznego. Którą metodę 

organizacji czasu wolnego wykorzystała opiekunka? 

A. Ludoterapię. 

B. Helioterapię. 

C. Estetoterapię. 

D. Talasoterapię. 

Zadanie 37. 

Właściwą formą organizacji czasu wolnego dla podopiecznego, który lubi grać w szachy, warcaby, karty jest  

A. ludoterapia. 

B. estetoterapia. 

C. choreoterapia. 

D. chromoterapia. 
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Zadanie 38.  

W pracy z podopieczną w umiarkowanym stadium choroby Alzheimera w celu poprawy jej funkcji 

poznawczych opiekunka powinna zastosować 

A. terapię narracyjną. 

B. terapię reminiscencyjną. 

C. trening orientacji przestrzennej.    

D. trening nabywania wiedzy o chorobie.  

Zadanie 39.  

Opiekunka planując zajęcia z zakresu hafciarstwa, powinna przygotować igłę oraz 

A. płótno, sztalugi, mulinę. 

B. kątownik, mulinę, płótno. 

C. tamborek, kordonek, płótno. 

D. szydełko, włóczkę, tamborek. 

Zadanie 40. 

Po wypadku komunikacyjnym podopieczny ma niedowład kończyn dolnych, porusza się na wózku 

inwalidzkim. Udogodnienia, które ułatwią mu codzienne funkcjonowanie, to 

A. uchwyty zamontowane w toalecie, brak progów, szerokie otwory drzwiowe. 

B. łóżko z materacem przeciwodleżynowym, kule pachowe. 

C. łatwoślizg, zamontowane poręcze na klatce schodowej. 

D. brak progów, gładka powierzchnia podłóg, balkonik. 
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