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CZ  PISEMNA 

Z.07-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.  
Zapisane w dokumentacji medycznej informacje dotycz ce stanu zdrowia i za ywanych leków, pos u  
opiekunowi do zaplanowania 

A. zabiegów medycznych. 
B. zabiegów higienicznych. 
C. czynno ci piel gnacyjno-opieku czych. 
D. czynno ci opieku czo-wychowawczych. 

Zadanie 2.  
ród em utrzymania podopiecznego s  wiadczenia otrzymywane z gminnego o rodka pomocy 

spo ecznej. Mieszkanie podopiecznego jest zniszczone i wymaga remontu. Brakuje sprz tu AGD  
i podstawowego wyposa enia w kuchni. Sytuacja ta mo e wiadczy   

A. o problemach materialnych podopiecznego. 
B. o problemach zdrowotnych podopiecznego. 
C. o niedba o ci o mieszkanie podopiecznego. 
D. o braku poczucia estetyki podopiecznego. 

Zadanie 3. 
Czynno ci higieniczne mo e wykonywa  samodzielnie podopieczny 

A. z niepe nosprawno ci  intelektualn  w stopniu g bokim. 
B. z niepe nosprawno ci  intelektualn  w stopniu lekkim. 
C. z niedow adem mi ni po owy cia a. 
D. z pora eniem dwuko czynowym.  

Zadanie 4. 
Pomocy opiekuna w spo ywaniu posi ków wymaga osoba  

A. chora na cukrzyc . 
B. chora na chorob  wie cow  serca. 
C. z zaawansowan  chorob  Parkinsona. 
D. w pocz tkowym stadium stwardnienia rozsianego. 

Zadanie 5. 
Podopieczna porusza si  na wózku inwalidzkim i mieszka na pierwszym pi trze w bloku bez windy.  
Nie mo e sama opuszcza  mieszkania, czuje si  osamotniona i brakuje jej kontaktów spo ecznych. 
Przyczyn  tego stanu s  problemy 

A. finansowe i spo eczne. 
B. psychiczne i spo eczne. 
C. mieszkaniowe i finansowe. 
D. mieszkaniowe i spo eczne. 
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Zadanie 6. 
Opiekun zauwa y , e podopieczna ma cz ste bóle g owy, odczuwa niepokój, jest przygn biona. Skar y 
si  na bóle o dka i ma problemy z oddychaniem. Objawy te mog  wiadczy   

A. o manii. 
B. o nerwicy. 
C. o psychozie. 
D. o schizofrenii. 

Zadanie 7. 
Zasoby instytucjonalne rodowiska osoby starszej to 

A. szpital, rodzina. 
B. rodzina, s siedzi. 
C. zabezpieczenie finansowe, mieszkanie. 
D. przychodnia, o rodek pomocy spo ecznej. 

Zadanie 8. 
Mieszkanie podopiecznego cierpi cego na chorob  Parkinsona powinno by  

A. ma e, aby podopieczny czu  si  w nim bezpiecznie. 
B. uporz dkowane, aby podopieczny móg  bezpiecznie porusza  si . 
C. bez drzwi mi dzy pokojami, aby podopieczny nie czu  si  zdezorientowany. 
D. bardzo dobrze o wietlone, aby podopieczny nie traci  orientacji przestrzennej. 

Zadanie 9. 
Podopieczna choruje na osteoporoz . W celu zapewnienia jej bezpiecze stwa w mieszkaniu, opiekun 
powinien w pierwszej kolejno ci  pomóc  

A. wy o y  pod ogi wyk adzin  dywanow . 
B. poszerzy  drzwi wej ciowe do mieszkania. 
C. zlikwidowa  wszystkie progi w mieszkaniu. 
D. usun  z pod ogi wszystkie zb dne przedmioty. 

Zadanie 10. 
Opiekun przygotowuj c plan pomocy osobie starszej powinien w pierwszej kolejno ci 

A. rozpozna  problemy i potrzeby osoby starszej i zaplanowa  dzia ania pomocowe.  
B. zebra  informacje o sytuacji zdrowotnej, materialnej i spo ecznej osoby starszej. 
C. rozpozna  jednostki chorobowe u osoby starszej i okre li  sposób pomocy. 
D. ustali  zakres, miejsce, czas i rodzaj planowanej pomocy. 

Strona 3 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 11. 
Opiekun podopiecznej chorej na stwardnienie rozsiane poruszaj cej si  o kuli, powinien zaplanowa  
dzia ania opieku czo-wspieraj ce takie jak: 

A. jazd  rowerem stacjonarnym, filmoterapi , k piele w basenie. 
B. spotkania z przyjació mi, muzykoterapi , krótkie spacery. 
C. biblioterapi , nordic walking, zaj cia manualne. 
D. czytanie ksi ek, saun , wyj cia do filharmonii. 

Zadanie 12. 
U podopiecznej przy wchodzeniu po schodach pojawiaj  si  trudno ci w oddychaniu, wiszcz cy 
oddech, duszno . Objawy te mog  wiadczy   

A. o zapaleniu p uc. 
B. o nie ycie dróg oddechowych. 
C. o zapaleniu mi nia sercowego. 
D. o przewlek ej obturacyjnej chorobie p uc.  

Zadanie 13. 
Opiekun zauwa y , e podczas spaceru podopieczna sta a si  nerwowa, cz sto si  odwraca a  
i rozgl da a, twierdzi a, e widzia a m czyzn , który j  ledzi . Objawy te mog  wiadczy   
o wyst powaniu u podopiecznej 

A. zaburze  uwagi. 
B. zaburze  nastroju. 
C. zaburze  wiadomo ci. 
D. zaburze  spostrzegania. 

Zadanie 14. 
U podopiecznej wyst pi y obrz ki ko czyn dolnych. W celu zmniejszenia dolegliwo ci opiekun 
powinien 

A. zamoczy  obrz kni te ko czyny w ciep ej wodzie. 
B. u o y  obrz kni te ko czyny powy ej tu owia. 
C. podawa  du  ilo  p ynów do picia. 
D. poda  leki przeciwbólowe. 

Zadanie 15. 
Aby zapobiec zach y ni ciu si  osoby le cej podczas podawania napojów, opiekun powinien 

A. u o y  osob  na lewym boku. 
B. u o y  osob  na prawym boku. 
C. unie  osob  do pozycji pó le cej. 
D. pozostawi  osob  w pozycji le cej. 
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Zadanie 16. 
W sytuacji, gdy podopieczny zad awi  si  spo ywanym posi kiem, opiekun powinien 

A. u o y  podopiecznego na brzuchu. 
B. poda  podopiecznemu wod  do popicia. 
C. ucisn  klatk  piersiow  podopiecznego. 
D. uderzy  podopiecznego p ask  d oni  w okolic  mi dzy opatkow . 

Zadanie 17. 
Udzielenie pierwszej pomocy podopiecznemu, który skaleczy  si  w palec, polega na 

A. za o eniu opaski uciskowej. 
B. uci ni ciu skaleczonego miejsca. 
C. przemyciu rany pod bie c  wod . 
D. zdezynfekowaniu rany i za o eniu ja owego opatrunku. 

Zadanie 18. 
Przed wykonaniem zabiegu higieny intymnej u osoby le cej, opiekun powinien przygotowa  oprócz 
r cznika i r kawiczek jednorazowych: 

A. wiadro, myd o, chusteczki do higieny intymnej. 
B. basen, myjk , p yn do higieny intymnej. 
C. basen, el do k pieli, g bk . 
D. misk , g bk , myd o. 

Zadanie 19. 
Opiekun podopiecznej choruj cej na nowotwór powinien by  w ci g ym kontakcie z lekarzem poradni 

A. medycyny paliatywnej. 
B. zdrowia psychicznego. 
C. endokrynologicznej. 
D. diabetologicznej. 

Zadanie 20. 
Sprawuj c opiek  nad podopiecznym w terminalnej fazie choroby, opiekun powinien  

A. szczególnie zaj  si  rodzin  podopiecznego. 
B. cz sto rozmawia  z podopiecznym o chorobie. 
C. okazywa  podopiecznemu empati  i szacunek.  
D. poinformowa  podopiecznego o z ym stanie zdrowia. 
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Zadanie 21. 
Po wykonaniu u podopiecznego pomiaru temperatury cia a pod pach , termometr nale y  

A. umy  pod bie c  ciep  wod . 
B. umy  pod bie c  zimn  wod . 
C. przetrze  chusteczk  higieniczn . 
D. przetrze  rodkiem odka aj cym. 

Zadanie 22. 
Podopiecznej po trzytygodniowym pobycie w szpitalu, spowodowanym operacj  p cherzyka 
ó ciowego, opiekun powinien przygotowywa  posi ki zgodnie z diet  

A. lekkostrawn . 
B. bezglutenow . 
C. wegetaria sk . 
D. wysokobia kow . 

Zadanie 23. 
Aby zapobiec wyst pieniu odle yn u podopiecznej le cej, opiekun powinien 

A. stosowa  u podopiecznej kremy nawil aj ce. 
B. stosowa  u podopiecznej wykrochmalon  po ciel. 
C. zmienia  pozycj  cia a podopiecznej co 2 godziny. 
D. wykonywa  toalet  cia a podopiecznej co 4 godziny. 

Zadanie 24. 
Który rodek, stosowany w zabiegach przeciwzapalnych nale y zastosowa  w przypadku wyst pienia 
wzd cia? 

A. Worek z lodem. 
B. Ok ad ch odz cy. 
C. K piel s oneczna. 
D. Ciep y kompres elowy. 

Zadanie 25. 
Opiekun powinien pomaga  podopiecznemu w przyjmowaniu leków, dbaj c o podawanie leków  

A. co 12 godzin. 
B. rano po posi ku. 
C. zawsze przed posi kiem. 
D. w wyznaczonym czasie. 
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Zadanie 26. 
Podopieczny z niepe nosprawno ci  w stopniu znacznym ma trudno ci z przyrz dzaniem posi ków. 
Opiekun powinien  

A. przygotowywa  samodzielnie posi ki. 
B. przygotowywa  wspólnie z podopiecznym posi ki. 
C. poleci  podopiecznemu ogl danie programów kulinarnych. 
D. wydrukowa  podopiecznemu przepisy na wybrane potrawy. 

Zadanie 27. 
Do którego lekarza specjalisty nale y zarejestrowa  podopieczn  uskar aj c  si  na pieczenie podczas 
oddawania moczu? 

A. Wenerologa 
B. Ginekologa. 
C. Androloga. 
D. Urologa. 

Zadanie 28. 
Opiekun chc c pomóc podopiecznej w uzyskaniu refundacji kosztów zakupu aparatu s uchowego, 
powinien z o y  wniosek do  

A. O rodka Pomocy Spo ecznej. 
B. Narodowego Funduszu Zdrowia. 
C. Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej. 
D. Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych. 

Zadanie 29. 
Który przedmiot ortopedyczny powinien zaproponowa  opiekun podopiecznej, która m czy si  w czasie 
chodzenia, ma zawroty g owy i porusza si  niepewnie?  

A. Kul . 
B. Ortez . 
C. Balkonik. 
D. Wózek inwalidzki. 

Zadanie 30. 
Opiekun, przygotowuj c osob  starsz  do prowadzenia zdrowego stylu ycia, powinien przede 
wszystkim motywowa  j  do 

A. cz stych wizyt u lekarzy i spacerów. 
B. spotka  towarzyskich i  wysi ku fizycznego. 
C. kontaktów spo ecznych i cz stego wypoczynku. 
D. aktywno ci fizycznej i stosowania racjonalnej diety. 

Strona 7 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 31. 
Opiekun przygotowuje podopiecznego i jego rodzin  do samopiel gnacji poprzez 

A. nauk  wykonywania czynno ci higienicznych. 
B. zapewnienie zabiegów rehabilitacyjnych. 
C. wyznaczenie pory podawania leków. 
D. dbanie o higien  otoczenia. 

Zadanie 32. 
Opiekun 70-letniego podopiecznego, który nie ma znajomych i czuje si  bardzo samotny, powinien 
zaproponowa  podopiecznemu  

A. wyj cie do kina. 
B. spotkanie z przyjació mi.  
C. spotkanie z psychologiem. 
D. uczestnictwo w zaj ciach Klubu Seniora. 

Zadanie 33. 
Samotny podopieczny mieszka w lokalu, który wymaga remontu. W celu rozwi zania tego problemu, 
opiekun powinien zg osi  ten fakt  

A. do Spó dzielni Mieszkaniowej. 
B. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
C. do Wojewódzkiego O rodka Pomocy Spo ecznej. 
D. do Miejskiego lub Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej. 

Zadanie 34. 
Podopiecznej, która w przesz o ci lubi a prac  w ogrodzie, zw aszcza piel gnowanie kwiatów, nale y 
zaproponowa  form  sp dzania czasu wolnego w postaci  

A. hortikuloterapii. 
B. chromoterapii. 
C. choreoterapii. 
D. hipoterapii. 

Zadanie 35. 
Sprawna intelektualnie i samodzielna 70-letnia podopieczna chcia aby rozwija  swoje zainteresowania. 
Któr  z instytucji opiekun powinien zaproponowa  podopiecznej? 

A. O rodek Wsparcia. 
B. Dom Pomocy Spo ecznej. 
C. Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
D. rodowiskowy Dom Samopomocy. 
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Zadanie 36. 
Podopieczna choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. W czasie wolnym lubi rozmawia  z lud mi, 
piewa  i malowa . Opiekun powinien zaproponowa  podopiecznej  ucz szczanie na zaj cia 

A. w domu pomocy spo ecznej. 
B. w warsztatach terapii zaj ciowej. 
C. w dziennym domu pomocy spo ecznej. 
D. w rodowiskowym domu samopomocy. 

Zadanie 37. 
Któr  form  sp dzania czasu wolnego nale y zaproponowa  osobie, która lubi spacery i mieszka nad 
morzem? 

A. Hipoterapi . 
B. Dogoterapi  
C. Silwoterapi . 
D. Talasoterapi . 

Zadanie 38. 
W celu zapewnienia opieki nad podopiecznym w dni wolne od pracy, opiekun powinien 

A. ustali  plan wspó pracy z rodzin . 
B. pracowa  w te dni jako wolontariusz. 
C. porozmawia  z s siadami, aby otoczyli podopiecznego opiek . 
D. wynaj  prywatn  agencj  opieki, a rachunek przes a  rodzinie. 

Zadanie 39. 
Podopieczna od kilku dni przebywa w zak adzie opieku czym. Jest zagubiona, obawia si  o swoje 
zdrowie. Który rodzaj wsparcia jest potrzebny podopiecznej? 

A. Materialne. 
B. Emocjonalne. 
C. Informacyjne. 
D. Instrumentalne. 

Zadanie 40. 
Podopieczna ma bardzo trudn  sytuacj  materialn . Nie starcza jej pieni dzy na leki i ywno . W tej 
sytuacji, opiekun powinien pomóc podopiecznej w napisaniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej 
do  

A. Wydzia u Socjalnego Urz du Gminy. 
B. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
C. Miejskiego lub Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej. 
D. Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych. 
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