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CZ  PISEMNA 

Z.08-X-13.05 
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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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Chorob  przewlek  charakteryzuje 

A. krótki, ale intensywny czas trwania objawów. 
B. uzale nienie podopiecznego od pomocy innych osób. 
C. pogorszenie sprawno ci fizycznej i psychicznej pacjenta. 
D. polepszenie sprawno ci fizycznej i psychicznej pacjenta. 

Zadanie 2. 
40-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespo u depresyjno-maniakalnego. Obecnie podopieczna jest 
euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Symptomy te wskazuj , e cierpi ona na 

A. chorob  afektywn  jednobiegunow . 
B. chorob  afektywn  dwubiegunow . 
C. zespó  urojeniowy. 
D. zespó  paranoidalny. 

Zadanie 3. 
Stan wiadomo ci osoby niepe nosprawnej ocenia si  na podstawie 

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

Zadanie 4. 
U podopiecznego stwierdzono podstawowe objawy odwodnienia, którego cechy charakterystyczne to 

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

Zadanie 5. 
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje 

A. wysoka gor czka ogólnoustrojowa. 
B. ból i poranna sztywno  stawów.  
C. poranne dreszcze, zlewne poty. 
D. zasinienie i sztywno  stawów. 
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Zadanie 6. 
Podopieczna lat 68, jest osob  oty , skar c  si  na uczucie os abienia, bóle g owy, zwi kszone 
pragnienie, wi d sromu, cz ste parcie na mocz. Objawy te mog  sugerowa  

A. mia d yc . 
B. cukrzyc . 
C. niedoczynno  tarczycy. 
D. niewydolno  kr enia. 

Zadanie 7. 
Podopiecznego z niedow adem po owiczym charakteryzuje chód 

A. brodz cy. 
B. kosz cy. 
C. kaczkowaty. 
D. mó d kowy. 

Zadanie 8. 
Proces starzenia si  cz owieka w warunkach fizjologicznych charakteryzuj  zaburzenia pami ci 

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

Zadanie 9. 
Osoby z oty o ci  powinny stosowa  diet   

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

Zadanie 10. 
Do podopiecznego zaopatrzonego w aparat s uchowy nale y mówi  

A. wolno i cicho. 
B. bardzo wolno i bardzo g o no. 
C. bardzo cicho, u ywaj c ywej gestykulacji. 
D. nieco wolniej, rednio g o no z dobr  artykulacj . 
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Zadanie 11. 
Osoba unieruchomiona w ó ku jest szczególnie nara ona na wyst pienie zaburze  ze strony przewodu 
pokarmowego o charakterze 

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

Zadanie 12. 
U podopiecznego, u którego stwierdzono wyst powanie stanów depresyjnych, szczególn  uwag  nale y 
zwróci  na  

A. my li i tendencje samobójcze.  
B. obni on  koncentracj . 
C. obni enie masy cia a. 
D. urojenia. 

Zadanie 13. 
W kszta towaniu prawid owych nawyków w zakresie samoopieki i samopiel gnacji podopiecznego, 
szczególnie wa ne s  treningi 

A. ywieniowe. 
B. relaksacyjne. 
C. samopiel gnacji. 
D. dnia codziennego. 

Zadanie 14. 
U podopiecznego, który po zawale mi nia sercowego wróci  ze szpitala nale y wyeliminowa  

A. nadmiar t uszczów z diety. 
B. rozrywki umys owe. 
C. wysi ek fizyczny. 
D. zaj cia manualne. 

Zadanie 15. 
U podopiecznej, któr  opiekuje si  asystent osoby niepe nosprawnej podczas bada  profilaktycznych 
rozpoznano osteoporoz . Najlepszym rodzajem aktywno ci fizycznej dla tej podopiecznej jest 

A. bieganie. 
B. jazda na rowerze. 
C. aerobik w wodzie. 
D. chodzenie po górach. 
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Zadanie 16. 
Najcz ciej spotykane zaburzenie psychiczne u osoby chorej na stwardnienie rozsiane to 

A. depresja. 
B. ot pienie. 
C. zespo y histeryczne. 
D. zespo y psychotyczne. 

Zadanie 17. 
Podopieczna, któr  opiekuje si  asystent osoby niepe nosprawnej, choruje na schizofreni , obecnie jest 
pobudzona ruchowo. S yszy wrogie g osy i twierdzi, e ludzie ca y czas j  obserwuj . Podopieczna ta 
cierpi na urojenia 

A. hipochondryczne.  
B. prze ladowcze. 
C. wielko ciowe. 
D. depresyjne. 

Zadanie 18. 
U podopiecznego stwierdzono objawy narastaj cej duszno ci, które przejawiaj  si  

A. uczuciem g odu. 
B. utrat  wiadomo ci. 
C. niepokojem, kaszlem, l kiem. 
D. wypijaniem du ych ilo ci p ynów. 

Zadanie 19. 
Przyjmuje si , e w przypadku nag ego zatrzymania kr enia, nieodwracalne zmiany w mózgu 
nast puj  po 

A.   2 minutach. 
B.   4 minutach. 
C. 12 minutach. 
D. 15 minutach. 

Zadanie 20. 
O dokonuj cym si  zawale mi nia sercowego mo e wiadczy  ból w klatce piersiowej, który  

A. nie ust puje po przyj ciu pozycji siedz cej. 
B. nie ust puje po podaniu nitrogliceryny. 
C. ust puje po podaniu nitrogliceryny. 
D. ust puje w spoczynku. 
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Zadanie 21. 
Dr enie r k, zaburzenia orientacji, senno , st enie glukozy we krwi 40 mg/dl u podopiecznego 
choruj cego na cukrzyc  wiadcz  o hipoglikemii. Pierwsza pomoc w tym przypadku polega na 

A. u o eniu w pozycji bezpiecznej. 
B. podaniu kilku jednostek insuliny. 
C. podaniu s odkiego napoju do picia. 
D. u o eniu w pozycji bocznej przy otwartym oknie. 

Zadanie 22. 
Asystent wchodz c do mieszkania podopiecznego zauwa y , e le y on na pod odze. W pobli u nie ma 
nikogo do pomocy. W takiej sytuacji powinien  

A. zawo a  o pomoc i zacz  oddechy zast pcze.  
B. usun  ewentualne cia a obce z dróg oddechowych palcem.  
C. zadzwoni  po pogotowie i czeka  na przyjazd karetki ratunkowej.  
D. oceni  przytomno  le cego, potem wezwa  pogotowie ratunkowe. 

Zadanie 23. 
B d c wiadkiem napadu drgawek u podopiecznego nale y 

A. wezwa  natychmiast pogotowie ratunkowe. 
B. nie dotyka  podopiecznego bo napad musi sam min .  
C. przy pomocy np. d ugopisu rozchyli  usta poszkodowanego. 
D. chroni  g ow  przed obra eniami i podtrzyma  dro no  dróg oddechowych.  

Zadanie 24. 
Dla unikni cia zmian skórnych wokó  stomii u podopiecznego wa ne jest, aby worki zmieniane by y 

A. po niadaniu.  
B. rano na czczo. 
C. po wype nieniu. 
D. tylko wieczorem.  

Zadanie 25. 
Opiekuj c si  osob , która ma problemy z utrzymaniem moczu, nale y w pierwszej kolejno ci 
uwzgl dni   

A. za o enie pieluchomajtek. 
B. zapewnienie atwego dost pu do toalety. 
C. ustalenie przyczyny nietrzymania moczu. 
D. za o enie cewnika do p cherza moczowego. 
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Zadanie 26. 
Osoba z paraplegi  wysadzana na wózek inwalidzki jest zagro ona ryzykiem wyst pienia odle yn. W tym 
celu nale y zastosowa  

A. gorset ortopedyczny.  
B. poduszk  przeciwodle ynow . 
C. stabilizatory na ko czyny dolne. 
D. dodatkowy koc na siedzisko wózka. 

Zadanie 27. 
Zapobieganie odparzeniom u osoby niepe nosprawnej polega przede wszystkim na  

A. nat uszczaniu miejsc nara onych.  
B. stosowaniu ma ci i kremów zasuszaj cych. 
C. nacieraniu i oklepywaniu miejsc nara onych. 
D. dok adnym myciu i osuszaniu miejsc nara onych. 

Zadanie 28. 
wicz c chodzenie z chorym z niedow adem po owiczym, osoba towarzysz ca ustawia si   

A. po pora onej stronie pacjenta. 
B. po zdrowej stronie pacjenta. 
C. z przodu pacjenta. 
D. z ty u pacjenta. 

Zadanie 29. 
Najistotniejsze postawy w kontakcie terapeutycznym z podopiecznym to 

A. akceptacja, empatia. 
B. autentyczno , lito . 
C. akceptacja, wspó czucie. 
D. autentyczno , wspó czucie. 

Zadanie 30. 
Trening bud etowy w terapii zaj ciowej nale y do grupy treningów kszta tuj cych umiej tno ci  

A. samorealizacji. 
B. samoobs ugi. 
C. edukacyjne. 
D. spo eczne. 

Zadanie 31. 
Edukacja zdrowotna obejmuj ca pierwszy poziom promocji zdrowia dotyczy 

A. rozwoju rodowiska lokalnego w zakresie dzia a  zdrowotnych 
B. rozwoju instytucji s u cych poprawie jako ci ycia jednostki.  
C. wspierania zdrowia na poziomie organizacji instytucji. 
D. wspierania indywidualnego rozwoju jednostki. 
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Zadanie 32. 
Wyuczone, wiadome dzia anie ukierunkowane na zaspokojenie okre lonych w asnych potrzeb, 
okre lane jest jako 

A. edukacja zdrowotna. 
B. wiedza zdrowotna. 
C. wsparcie spo eczne.  
D. samoopieka. 

Zadanie 33. 
Ergoterapia polega na 

A. stosowaniu treningów umiej tno ci spo ecznych.  
B. wykorzystaniu technik plastycznych w terapii. 
C. ogl daniu telewizji i czytaniu ksi ek.  
D. wykorzystaniu ta ca w terapii.  

Zadanie 34. 
Chory na stwardnienie rozsiane (SM) powinien 

A. pozosta  w domu i unika  wysi ku fizycznego, rehabilitacji. 
B. przerwa  wykonywan  prac  zawodow , zaj  si  rehabilitacj .  
C. uczestniczy  aktywnie w yciu spo ecznym i dalej pracowa  zawodowo na dotychczasowym 

stanowisku. 
D. uczestniczy  aktywnie w yciu spo ecznym i pracowa  na stanowisku dostosowanym do 

osoby niepe nosprawnej. 

Zadanie 35. 
Zachowania ryzykowne i drogi zaka enia wirusem HIV to: 

A. poca unek, kontakty seksualne. 
B. u ywanie wspólnej po cieli, krew. 
C. u ywanie wspólnej toalety, sztu ców. 
D. kontakty seksualne, krew, pokarm matki. 

Zadanie 36. 
Podopieczna lat 75, z ograniczon  sprawno ci , mieszka sama. Jej emerytura wynosi 640 z  miesi cznie. 
Potrzeb  pomocy socjalnej dla osoby o niskich dochodach i problemach zdrowotnych asystent powinien 
skierowa  do 

A. rodziny, przyjació . 
B. komitetu parafialnego. 
C. miejskiego o rodka pomocy spo ecznej. 
D. powiatowego centrum pomocy rodzinie. 
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Zadanie 37. 
Jednostk  w systemie pomocy spo ecznej realizuj c  zadania z zakresu orzekania o stopniu 
niepe nosprawno ci do celów pozarentowych jest 

A. zak ad ubezpiecze  zdrowotnych. 
B. powiatowy zespó  ds. orzekania o stopniu niepe nosprawno ci. 
C. gminny zespó  ds. orzekania o stopniu niepe nosprawno ci w ramach zada  zleconych. 
D. komisja ds. orzekania o stopniu niepe nosprawno ci przy pe nomocniku wojewody ds. osób 

niepe nosprawnych. 

Zadanie 38. 
Która forma opieki zapobiega zerwaniu wi zi rodzinnych i wy czeniu chorego z ról spo ecznych? 

A. Hospitalizacja psychiatryczna.  
B. Dom pomocy spo ecznej. 
C. Mieszkanie chronione. 
D. Opieka domowa. 

Zadanie 39. 
Rozpoznanie spo eczno ci lokalnej w celu realizacji zada  asystenta jest niezb dne do ustalenia 

A. osób w rodowisku, które mo na w czy  do opieki nad osob  niepe nosprawn .  
B. miejsca zatrudnienia dla asystenta osoby niepe nosprawnej. 
C. odsetka osób w wieku podesz ym i niepe nosprawnych. 
D. odsetka osób m odych w spo eczno ci lokalnej.  

Zadanie 40. 
Dost p do wiadcze  opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych obywatelowi polskiemu 
gwarantuje 

A. Rozporz dzenie Rady Ministrów. 
B. Dziennik Urzędowy MZ. 
C. Konstytucja RP. 
D. Monitor Polski. 
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