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CZ  PISEMNA 

Z.06-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 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 
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Zadanie 1. 
U osoby przytomnej t tno bada si  najcz ciej na t tnicy 

A. promieniowej. 
B. ramiennej. 
C. okciowej. 
D. udowej. 

Zadanie 2. 
U podopiecznego stwierdzono podstawowe objawy odwodnienia, którego cechy charakterystyczne to 

A. zw enie i sucho  renic. 
B. zaczerwienienie i obrz k twarzy. 
C. sucho  luzówek jamy ustnej i j zyka. 
D. blado  i wyzi bienie pow ok skórnych. 

Zadanie 3. 
Do metod wewn trznych, okre laj cych temperatur  wewn trzustrojow , nale y pomiar ciep oty cia a  

A. wy cznie w odbycie. 
B. wy cznie w ustach i w przewodzie s uchowym zewn trznym. 
C. wy cznie w przewodzie s uchowym zewn trznym i pod pach . 
D. w odbycie, w ustach oraz w przewodzie s uchowym zewn trznym. 

Zadanie 4. 
Temperatura cia a zdrowego cz owieka mie ci si  w granicach 

A.    36°C – 37°C 
B. 37,5°C – 38°C 
C. poni ej    36°C  
D. powy ej  37°C 

Zadanie 5. 
Badaj c oddech nale y dokona  oceny: 

A. ilo ci oddechów na minut , unoszenia si  klatki piersiowej i zapachu oddechu. 
B. cz stotliwo ci oddechów w czasie minuty, rytmu i charakteru oddechu. 
C. s yszalno ci oddechów, zapachu oddechu i ruchów klatki piersiowej. 
D. s yszalno ci oddechów, zapachu oddechu i d ugo ci wydechu. 

Strona 2 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 6. 
U osób doros ych cz stotliwo  oddechów powinna wynosi   

A. 10-15 na minut . 
B. 15-20 na minut . 
C. 20-25 na minut . 
D. powy ej 25 na minut . 

Zadanie 7. 
Czynno ci zwi zane z diagnoz  stanu poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym to ocena stanu 
przytomno ci oraz ocena:  

A. dro no ci dróg oddechowych, oddechu, akcji serca, rozleg o ci obra e .  
B. dro no ci dróg oddechowych, t tna, orientacji co do miejsca i czasu. 
C. dro no ci dróg oddechowych, ci nienia krwi, temperatury, skóry. 
D. ci nienia krwi, temperatury, oddechu, akcji serca.  

Zadanie 8. 
Podopieczny oparzy  skór  przedramienia par  wodn . Opiekun, udzielaj c pierwszej pomocy,  
w pierwszej kolejno ci powinien  

A. poda  leki przeciwbólowe. 
B. przemy  skór  spirytusem salicylowym.  
C. pola  skór  przedramienia zimn , bie c  wod .  
D. posmarowa  powierzchni  oparzon  ma ci  nagietkow . 

Zadanie 9. 
Poszkodowanego z lekkim krwotokiem z nosa nale y 

A. po o y  na boku po stronie krwawienia.  
B. posadzi  z g ow  lekko pochylon  ku ty owi. 
C. posadzi  z g ow  lekko pochylon  ku przodowi i lekko ucisn  skrzyde ka nosa.  
D. po o y  na boku po stronie krwawienia, eby umo liwi  swobodne sp ywanie krwi. 

Zadanie 10. 
Aby pomóc podopiecznemu z atakiem astmy, nale y po o y  go 

A. w pozycji pó wysokiej z odchyleniem do ty u i r ce u o y  lu no wzd u  cia a. 
B. w pozycji wysokiej z pochyleniem do przodu i r ce oprze  o kolana.  
C. w pozycji p askiej na wznak i r ce pod o y  pod g ow . 
D. na brzuchu i r ce pod o y  pod mostek.  
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Zadanie 11. 
Podopieczny porusza si  na wózku inwalidzkim. Od roku nie ma kontaktu z rodzin . Jest przygn biony, 
narzeka na brak apetytu i le sypia. Zachowania te mog  wskazywa  na niezaspokojenie potrzeby 

A. uznania. 
B. szacunku. 
C. samorealizacji. 
D. kontaktów rodzinnych. 

Zadanie 12. 
Do potrzeb ni szego rz du zalicza si  potrzeby: 

A. snu, mi o ci, uznania. 
B. od ywiania, snu, przyja ni. 
C. od ywiania, snu, szacunku. 
D. od ywiania, snu, wydalania. 

Zadanie 13. 
Osoby z oty o ci  powinny stosowa  diet   

A. ubogo energetyczn , bogato resztkow .  
B. bogato energetyczn , ubogo resztkow . 
C. ubogo bia kow , ubogo w glowodanow . 
D. bogato w glowodanow , bogato bia kow . 

Zadanie 14. 
Stan wiadomo ci osoby z niepe nosprawno ci  ocenia si  na podstawie 

A. sposobu chodzenia i siadania. 
B. orientacji w czasie i przestrzeni. 
C. kontaktu s ownego i wzrokowego. 
D. wie ej pami ci i orientacji w czasie. 

Zadanie 15. 
Bezwzgl dnym wskazaniem do u o enia podopiecznego w pozycji wysokiej jest  

A. omdlenie. 
B. wilgotny kaszel.  
C. duszno  wysi kowa. 
D. duszno  spoczynkowa. 
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Zadanie 16. 
U o enie podopiecznego, który ma trudno ci w  samodzielnej zmianie pozycji, nale y zmienia  
przynajmniej co 

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

Zadanie 17. 
Skala Wechslera s u y do okre lenia 

A. stanu wiadomo ci.  
B. typu temperamentu. 
C. poziomu inteligencji. 
D. stopnia przytomno ci. 

Zadanie 18. 
Rodzina podopiecznego nie dba o materialne i fizyczne zabezpieczenie rodków potrzebnych mu do 
ycia. Oznacza to, e nie wype nia funkcji 

A. opieku czo–zabezpieczaj cej.  
B. materialno–zabezpieczaj cej.  
C. materialno–ekonomicznej. 
D. opieku czo–towarzyskiej. 

Zadanie 19. 
Opiekun staje si  dla mieszka ca domu pomocy spo ecznej tzw. osob  znacz c , je eli przebywa z nim 
d u szy czas  

A. i zaspokaja podstawowe potrzeby. 
B. i zna jego rozk ad dnia oraz zwyczaje. 
C. i stara si  spe nia  jego wszystkie zachcianki. 
D. i jest dla niego wa ny, ma wp yw na jego decyzje.  

Zadanie 20. 
Mieszkaniec zg asza opiekunowi piek cy ból w okolicy mostka, promieniuj cy do uchwy, duszno , 
nudno ci i dr twienie r k. Objawy te mog  wiadczy    

A. o przewlek ej niewydolno ci kr enia. 
B. o ostrym zapaleniu prze yku. 
C. o ataku astmy oskrzelowej. 
D. o zawale serca. 
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Zadanie 21. 
Zapach acetonu z ust jest jednym z objawów zaawansowanego stanu 

A. choroby nowotworowej. 
B. choroby Parkinsona. 
C. cukrzycy. 
D. demencji. 

Zadanie 22. 
Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego udzia u w leczeniu i rehabilitacji spo ecznej 
charakteryzuje metod  pracy 

A. z grup .  
B. z rodzin .  
C. ze spo eczno ci  lokaln . 
D. z indywidualnym przypadkiem. 

Zadanie 23. 
Metoda, w której mieszka cy domu pomocy spo ecznej pod przewodnictwem cz onków zespo u 
terapeutyczno-opieku czego pomagaj  sobie wzajemnie i wp ywaj  na zmiany swoich zachowa , to 
metoda pracy 

A. z grup .  
B. z rodzin .  
C. ze spo eczno ci  lokaln . 
D. z indywidualnym przypadkiem. 

Zadanie 24. 
Udzielaj c pomocy podopiecznemu, który zemdla , nale y zastosowa  pozycj  u o eniow  

A. le c .  
B. boczn .  
C. siedz c . 
D. czteroko czynow . 

Zadanie 25. 
Do ustalenia stopnia wydolno ci samoobs ugowej podopiecznego s u y skala 

A. Apgar. 
B. Barthel. 
C. Sheldona. 
D. Douglasa. 
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Zadanie 26. 
Przed przyst pieniem do s ania ó ka cz ciowo samodzielnego podopiecznego  nale y 

A. przesun  podopiecznego na jedn  stron  ó ka.  
B. pomóc podopiecznemu w przyj ciu pozycji Fowlera. 
C. poprosi  podopiecznego o przesuni cie si  na jedn  stron  ó ka. 
D. pomóc podopiecznemu przenie  si  na krzes o lub wózek inwalidzki.  

Zadanie 27. 
Podczas piel gnacji po ladków podopiecznego, u którego wyst puje zagro enie odle ynami, nale y 
zastosowa   

A. Sodę.  
B. Altacet.  
C. Coloplast. 
D. Sudokrem. 

Zadanie 28. 
Opiekun powinien pomóc w zmianie bielizny osobistej podopiecznemu  

A. z nerwic  l kow . 
B. z chorob  Parkinsona.  
C. z nadczynno ci  tarczycy. 
D. z nadci nieniem t tniczym.  

Zadanie 29. 
Przed przyst pieniem do wykonywania w ó ku toalety ca ego cia a podopiecznego, nale y zadba   
o w a ciw  temperatur  pomieszczenia, która powinna wynosi  

A. 22°C – 26°C 
B. 20°C – 21°C 
C. 19°C – 20°C 
D. 16°C – 18°C 

Zadanie 30. 
Czynnikiem wewn trznym, mog cym powodowa  powstawanie odle yn, jest 

A. wilgotna po ciel. 
B. nietrzymanie moczu i stolca.  
C. poziom opieki piel gniarskiej. 
D. stosowanie diety wysokobia kowej. 
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Zadanie 31. 
Osoba unieruchomiona w ó ku jest szczególnie nara ona na wyst pienie zaburze  ze strony uk adu 
pokarmowego o charakterze 

A. zapar .  
B. zatrucia.  
C. biegunki. 
D. jad owstr tu. 

Zadanie 32. 
Naturalny proces starzenia si  cz owieka charakteryzuj  zaburzenia pami ci 

A. dawnej. 
B. wie ej. 
C. mimowolnej. 
D. natychmiastowej. 

Zadanie 33. 
D ugotrwa e le enie w pozycji na boku zwi ksza ryzyko powstania odle yn na biodrach i ramionach 
oraz 

A. okciach, opatkach, zewn trznej stronie kolan. 
B. okciach, zewn trznej i wewn trznej stronie kolan. 
C. przedramionach, wewn trznej i zewn trznej stronie kostek. 
D. zewn trznej i wewn trznej stronie kolan, wewn trznej i zewn trznej stronie kostek. 

Zadanie 34. 
Zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, ok ad ciep y nale y stosowa  przez 

A. nieca  godzin . 
B. 2-3 godziny. 
C. 6-8 godzin. 
D. 12 godzin. 

Zadanie 35. 
U o enie podopiecznego w pozycji wysokiej stosowane jest  

A. w schorzeniach przewlek ych uk adu moczowego.  
B. w schorzeniach p uc i uk adu kr enia.  
C. po zatrzymaniu kr enia. 
D. po nadmiernym wysi ku.  
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Zadanie 36. 
Przygotowanie mieszka ca domu pomocy spo ecznej do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
umo liwiaj  zaj cia  

A. z hipoterapii. 
B. z ergoterapii. 
C. z dogoterapii.  
D. z teatroterapii. 

Zadanie 37. 
Przyk adem zaj  z muzykoterapii aktywnej dla mieszka ców domu pomocy spo ecznej jest 

A. gra na instrumentach. 
B. s uchanie muzyki w grupie. 
C. s uchanie muzyki przed snem. 
D. s uchanie muzyki relaksacyjnej. 

Zadanie 38.  
Podopieczna chorowa a w dzieci stwie na zapalenie opon mózgowych i utraci a s uch. Jest to 
niepe nosprawno  

A. wrodzona, sensoryczna. 
B. wrodzona, sprz ona. 
C. nabyta, sensoryczna. 
D. nabyta, sprz ona. 

Zadanie 39. 
Najistotniejszym problemem osoby z chorob  Parkinsona jest ograniczona sprawno  w zakresie 

A. liczenia. 
B. widzenia. 
C. zapami tywania. 
D. wykonywania czynno ci w zakresie samoopieki. 

Zadanie 40. 
Podejrzewaj c u podopiecznego uraz kr gos upa, nale y go 

A. unieruchomi  w pozycji pó siedz cej.  
B. unieruchomi  w pozycji zastanej.  
C. u o y  na plecach. 
D. u o y  na boku. 
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