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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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.   

Charakterystycznymi objawami napadu astmy oskrzelowej, oprócz duszności, jest: 

A. ból w klatce piersiowej, niepokój, utrata świadomości. 

B. lęk, uczucie głodu, ból w klatce piersiowej. 

C. wzmożone pragnienie, kaszel, niepokój. 

D. lęk, kaszel, świszczący oddech. 

Zadanie 2.    

Asystent zaobserwował, że podopieczny podczas codziennych spacerów szybko się męczy, uskarża się też na 

duszność i ból w klatce piersiowej. Opisane objawy świadczą o wystąpieniu u podopiecznego dolegliwości 

ze strony układu 

A. krążenia. 

B. kostnego. 

C. mięśniowego. 

D. wegetatywnego. 

Zadanie 3. 

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydał orzeczenie, że podopieczny jest 

niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. Oznacza to, że  

A. ma on obniżoną w istotny sposób zdolność do wykonywania pracy. 

B. jest niezdolny do pracy lub zdolny do pracy w warunkach pracy chronionej i wymaga stałej 

i długotrwałej opieki innych osób. 

C. ma on ograniczenia do wykonywania pracy dające się kompensować przez przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.  

D. jest niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 

wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób. 

Zadanie 4.  

Podopieczna, która choruje na reumatoidalne zapalenie stawów i ma zmiany chorobowe w obrębie kończyn 

górnych, będzie miała największe ograniczenia samodzielności w zakresie 

A. wydalania i siadania. 

B. czytania i chodzenia. 

C. wstawania z łóżka i chodzenia. 

D. spożywania posiłków i ubierania się. 

Zadanie 5.  

Który z wymienionych deficytów najwcześniej wystąpi u osób z otępieniem? 

A. Brak rozeznania we własnym mieszkaniu. 

B. Utrudnienia w rozpoznawaniu bliskich osób. 

C. Trudności w wykonywaniu złożonych zadań.   

D. Zaburzenia kontroli nad pęcherzem moczowym. 
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Zadanie 6. 

Podopieczny miał udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu. Doszło do uszkodzenia ośrodka mowy, 

w wyniku którego występuje u niego afazja ruchowa. Który sposób porozumiewania się z podopiecznym jest 

w tej sytuacji najskuteczniejszy? 

A. Zadawanie złożonych pytań, na które podopieczny powinien odpowiedzieć pełnymi zdaniami. 

B. Zadawanie krótkich pytań, na które podopieczny może odpowiedzieć pojedynczymi słowami.  

C. Podpowiadanie słów i ponaglanie przy wypowiadaniu krótkich zdań. 

D. Zastąpienie komunikacji werbalnej komunikacją niewerbalną. 

Zadanie 7. 

Asystent powinien zadbać, aby podopieczny, u którego występuje nietrzymanie moczu, 

A. przyjmował najwyżej 1 litr płynów dziennie. 

B. ograniczył picie płynów w godzinach rannych. 

C. przyjmował co najmniej 3 litry płynów dziennie. 

D. ograniczył picie płynów w godzinach wieczornych. 

Zadanie 8.  

W czasie spaceru z niewidomym podopiecznym asystent powinien iść pół kroku 

A. za podopiecznym, podać mu swoje ramię do trzymania i głośno opowiadać co dzieje się 

dokoła. 

B. przed podopiecznym, podać mu swoje ramię do trzymania i uprzedzać o przeszkodach. 

C. za podopiecznym, trzymać go za ramię i głośno opowiadać co dzieje się dokoła. 

D. przed podopiecznym, trzymać go za ramię i uprzedzać o przeszkodach. 

Zadanie 9. 

Do zabiegu wymiany jednoczęściowego worka stomijnego u osoby z niepełnosprawnością asystent powinien 

przygotować między innymi 

A. plaster i nożyczki. 

B. miarkę i nożyczki. 

C. ligninę i alkohol etylowy. 

D. płytkę mocującą i kwas borny. 

Zadanie 10. 

Podopieczna z założonym rozrusznikiem serca leży w łóżku, jest osłabiona, ma wysoką temperaturę ciała, 

bardzo się poci, odkrztusza wydzielinę z dróg oddechowych. W planie opieki nad podopieczną asystent  

nie powinien uwzględniać 

A. zmiany bielizny osobistej. 

B. wykonania toalety ciała.  

C. oklepywania pleców.  

D. podawania płynów. 
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Zadanie 11. 

Asystent zaobserwował, że podopieczna ostatnio nie chce rozmawiać, jest płaczliwa, ma poczucie niskiej 

wartości, uskarża się na brak energii, apetytu, trudności w zasypianiu i dolegliwości żołądkowe. O czym 

mogą świadczyć opisane dolegliwości podopiecznej? 

A. O manii. 

B. O depresji. 

C. O przemęczeniu. 

D. O niestrawności. 

Zadanie 12. 

Podopieczny z nadciśnieniem tętniczym poinformował asystenta o nagłym osłabieniu siły mięśniowej jednej 

połowy ciała i zaburzeniach czucia. Jednocześnie asystent zaobserwował u niego opadanie kącika ust 

i trudności z wypowiadaniem się. Opisane objawy mogą wskazywać na wystąpienie 

A. zawału serca. 

B. udaru mózgu. 

C. choroby Parkinsona. 

D. obniżenia ciśnienia krwi. 

Zadanie 13.                

Które objawy mogą świadczyć o wystąpieniu hipoglikemii u podopiecznego chorującego na cukrzycę? 

A. Wzdęcia, ból w nadbrzuszu. 

B. Dreszcze, ból głowy, pobudzenie. 

C. Obfite pocenie, napad głodu, senność. 

D. Zaczerwienienie skóry, obfite pocenie. 

Zadanie 14.  

Udzielając pierwszej pomocy podopiecznemu, który ma krwawienie z nosa, asystent powinien w pierwszej 

kolejności 

A. położyć poszkodowanego na wznak, z obniżonym wezgłowiem łóżka i z głową pochyloną ku 

klatce piersiowej. 

B. położyć poszkodowanego na wznak, z obniżonym wezgłowiem łóżka i z głową odchyloną do 

tyłu. 

C. posadzić poszkodowanego z głową pochyloną ku klatce piersiowej. 

D. posadzić poszkodowanego z głową odchyloną do tyłu. 

Zadanie 15. 

Podopieczny zadławił się podczas spożywania posiłku i nie może odkrztusić kęsa pokarmowego. Asystent 

udzielający pierwszej pomocy wykonał nieskuteczną próbę oklepania okolicy pleców. Którą czynność 

powinien wykonać w następnej kolejności? 

A. Chwyt Rauteka. 

B. Chwyt Heimlicha. 

C. Rękoczyn Sellicka. 

D. Rękoczyn Esmarcha. 
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Zadanie 16. 

Asystent zakładający podopiecznemu okład ciepły powinien przestrzegać zasady pozostawienia okładu na 

skórze podopiecznego przez 

A. 0,5-1 godzinę. 

B. 2-3 godziny. 

C. 4-5 godzin. 

D. 6-8 godzin. 

Zadanie 17. 

Leżącą w łóżku podopieczną ze stwardnieniem rozsianym, u której  występuje wzmożone napięcie mięśni,  

w celu ochrony przed powstaniem przykurczów, należy układać  

A. na plecach z uniesionymi kończynami dolnymi.   

B. wyłącznie na boku z większą spastycznością. 

C. na boku z mniejszą spastycznością. 

D. wyłącznie na plecach. 

Zadanie 18.  

Leżącemu, przytomnemu podopiecznemu, który cierpi na paradontozę, do utrzymania higieny jamy ustnej 

należy przygotować kubek z wodą, pastę do zębów oraz 

A. wykałaczki, szpatułki.  

B. nici dentystyczne, waciki.  

C. twardą szczoteczkę, miskę nerkowatą. 

D. miękką szczoteczkę, miskę nerkowatą. 

Zadanie 19.  

Podopiecznej z niedowładem kończyn dolnych, przebywającej na wózku inwalidzkim i narażonej na 

odleżyny, należy zalecić regularne zmiany miejsc ucisku tkanek poprzez poruszanie się na wózku lub 

unoszenie się na kończynach górnych minimum co 

A. 10-20 minut. 

B. 25-35 minut.    

C. 40-50 minut.            

D. 55-65 minut.            

Zadanie 20. 

Które z wymienionych przyborów kuchennych należy zaproponować niewidomej podopiecznej w celu 

ułatwienia jej samodzielnego przygotowywania posiłków? 

A. Kubek z dwoma uchwytami, talerz z osłonką. 

B. Głęboka miseczka, taca antypoślizgowa, ostry nóż. 

C. Sztućce z pogrubionymi uchwytami, podgrzewany talerz. 

D. Czujnik poziomu cieczy, maszynkę do krojenia warzyw, separator do żółtka. 

Strona 5 z 10
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 21. 

Podopieczny, który cierpi na zaburzenia w sferze pamięci, często pozostaje sam w domu. W celu regularnego 

przyjmowania przez podopiecznego zleconych leków, asystent powinien zaproponować podopiecznemu 

korzystanie  

A. z pisemnego harmonogramu dawkowania leków. 

B. z informacji zapisanej na opakowaniu leków.            

C. z dziennego dozownika leków z alarmem. 

D. z alarmu znajdującego się w budziku. 

Zadanie 22.  

Podopieczna z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ma trudności w przygotowaniu 

śniadania. Które metody edukacyjne powinien zastosować asystent, przygotowując kobietę do 

samodzielności w tym zakresie? 

A. Opowiadanie, wyjaśnienia. 

B. Dyskusja, aktywizacja. 

C. Wykład, pogadanka. 

D. Pokaz, ćwiczenie. 

Zadanie 23. 

Asystent powinien poinstruować osobę po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, że podczas 

schodzenia ze schodów powinna przytrzymywać się poręczy i zawsze na stopniu znajdującym się niżej 

najpierw stawiać kończynę 

A. operowaną wraz z kulą i dostawiać kończynę nieoperowaną. 

B. nieoperowaną i dostawiać kończynę operowaną wraz z kulą. 

C. operowaną i dostawiać kończynę nieoperowaną wraz z kulą. 

D. nieoperowaną wraz z kulą i dostawiać kończynę operowaną. 

Zadanie 24.  

Kule łokciowe to sprzęt ortopedyczny przeznaczony do przemieszczania się osoby 

A. z paraplegią. 

B. z zaburzeniami równowagi. 

C. ze złamaniem kości kończyny dolnej. 

D. z dysfunkcją ręki, wymagającej oparcia ciężaru ciała na barkach. 
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Zadanie 25.  

Najbardziej prawdopodobnym powodem unikania kontaktów towarzyskich przez opisanego podopiecznego 

jest 

A. brak zaufania do rodziny. 

B. niezadowalający stan zdrowia. 

C. brak zainteresowania ze strony znajomych. 

D. obawa, że gość wyczuje nieprzyjemny zapach. 

Zadanie 26.  

Przygotowując mieszkanie dla osoby samodzielnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, należy w części 

kuchennej zamontować dla niej 

A. szafki wiszące i jednolity blat kuchenny. 

B. blat kuchenny na wysokości ok.110 cm, na wyspie. 

C. stojące uchylne szafki i dodatkową deskę do krojenia. 

D. blat kuchenny na wysokości ok. 80 cm oraz wysuwaną deskę do krojenia. 

Zadanie 27. 

Rodzina, sprawująca bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną, z otyłością 

olbrzymią i chorującą na cukrzycę, powinna mieć zapewnioną możliwość odbycia treningu 

A. kulinarnego. 

B. gospodarczego. 

C. ekonomicznego. 

D. mieszkaniowego. 

Zadanie 28. 

W celu aktywizacji ruchowej leżącego w łóżku podopiecznego z niedowładem połowiczym po udarze mózgu 

przedmioty, z których korzysta, należy postawić na 

A. szafce ustawionej w nogach łóżka. 

B. szafce obok łóżka po stronie niedowładu. 

C. stoliku ustawionym za wezgłowiem łóżka. 

D. stoliku przyłóżkowym „przyjacielu” obok łóżka po stronie zdrowej. 

Zadanie 29.   

Warunkiem aktywnego uczestnictwa osób z głębokim niedosłuchem odbiorczym w formach ogólnodostępnej 

rekreacji turystycznej jest  

A. zapewnienie obecności tłumacza języka migowego. 

B. wydłużenie czasu zwiedzania obiektów turystycznych.  

C. dostarczanie przewodników opracowanych w piśmie Braille´a. 

D. przygotowanie oferty turystycznej tylko dla osób z niepełnosprawnością. 

Podopieczny powrócił do domu po zabiegu operacyjnym wyłonienia stomii jelitowej. Obecnie czuje się dobrze,  
samodzielnie kilka razy dziennie wykonuje toaletę przetoki i wymianę worka stomijnego, bardzo często zmienia  
bieliznę. Asystent zauważył, że nie chce odwiedzin znajomych i dalszej rodziny, mimo, że wcześniej lubił towarzystwo 
innych osób. W czasie trwania choroby wszyscy troszczyli się o niego i otaczali opieką. 
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Zadanie 30. 

Którą metodę terapeutyczną, uwzględniającą możliwości środowiska lokalnego, należy zaplanować 

organizując czas wolny podopiecznej? 

A. Ludoterapię. 

B. Dogoterapię.  

C. Silwoterapię.  

D. Talasoterapię. 

Zadanie 31.  

Podopiecznemu leżącemu w łóżku, w celu niedopuszczenia do zaników mięśniowych zalecono ćwiczenia 

polegające na napinaniu przez niego różnych grup mięśniowych, bez wykonywania ruchów w stawie. Są to 

ćwiczenia  

A. bierne. 

B. redresyjne. 

C. izometryczne. 

D. samowspomagane. 

Zadanie 32.  

Asystent asekurujący podopiecznego z niedowładem lewej kończyny dolnej przed upadkiem, podczas 

wstawania z krzesła powinien stanąć z boku krzesła po stronie 

A. lewej i być zwrócony w tym samym kierunku, co podopieczny. 

B. lewej i być zwrócony w przeciwnym kierunku, co podopieczny. 

C. prawej i być zwrócony w tym samym kierunku, co podopieczny. 

D. prawej i być zwrócony w przeciwnym kierunku, co podopieczny. 

Zadanie 33.   

Realizując plany wsparcia dla podopiecznych, asystent systematycznie powinien  

A. dokonywać oceny skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów.  

B. podejmować decyzje dotyczące organizacji czasu wolnego za podopiecznych. 

C. przeprowadzać wywiad środowiskowy. 

D. przeprowadzać wywiad rodzinny. 

Zadanie 34. 

Których specjalistów powinien uwzględnić asystent w programie kompleksowej pomocy osobie otyłej, po 

przebytym zawale mięśnia sercowego? 

A. Kardiologa, logopedę, dietetyka. 

B. Neurologa, internistę, kardiologa. 

C. Psychologa, kardiologa, internistę. 

D. Kardiologa, dietetyka, rehabilitanta. 

Młoda osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym mieszka wraz z rodziną na obrzeżach 
miasta, na terenie parku krajobrazowego. Podopieczna często bywa niespokojna i pobudzona. 
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Zadanie 35. 

Którego rodzaju wsparcia w pierwszej kolejności należy udzielić opisanemu mężczyźnie? 

A. Zorganizowanie udziału w warsztatach aktywizacji zawodowej. 

B. Zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym. 

C. Skierowanie na kurs podnoszący kwalifikacje. 

D. Skierowanie na warsztaty edukacyjne. 

Zadanie 36.  

Do której instytucji powinna zwrócić się podopieczna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

chorująca na stwardnienie rozsiane, w celu  uzyskania dofinansowania  na turnus rehabilitacyjny? 

A. Do Narodowego Funduszu Zdrowia. 

B. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

C. Do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. 

D. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.       

Zadanie 37. 

Mężczyzna, u którego rozpoznano padaczkę pod postacią napadów toniczno-klonicznych, powinien 

bezwzględnie zmienić pracę, jeśli jego dotychczasowa praca polegała na wykonywaniu zawodu 

A. operatora dźwigu budowlanego. 

B. masażysty w gabinecie odnowy. 

C. nauczyciela w bibliotece szkolnej. 

D. ochroniarza w sklepie spożywczym.      

Zadanie 38.  

Dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w przestrzeni miejskiej utrudnieniem mogą być 

A. przejścia z sygnalizacją świetlną. 

B. wysokie krawężniki na przejściach. 

C. przejścia bez sygnalizacji dźwiękowej. 

D. chodniki o jednorodnej fakturze nawierzchni. 

45-letni mężczyzna, z zawodu operator dźwigu, po urazie miednicy i kończyn dolnych jest niepełnosprawny ruchowo  
i mało samodzielny; utracił też możliwość wykonywania wyuczonego zawodu. 
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Zadanie 39. 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych nie zawiera zapisów określających uprawnienia osób 

z niepełnosprawnością do  

A. wczesnej diagnostyki. 

B. wszechstronnej rehabilitacji. 

C. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.         

D. pierwszeństwa w uzyskaniu świadczeń leczniczych. 

Zadanie 40. 

Osoba z niepełnosprawnością, która korzysta z pomocy psa asystującego w obiektach użyteczności 

publicznej, powinna wyposażyć go w uprząż i posiadać do wglądu zaświadczenie 

A. weterynaryjne o stanie zdrowia psa oraz kaganiec założony na pysk psa. 

B. o szczepieniach weterynaryjnych oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego. 

C. o szczepieniach ochronnych oraz upoważnienie do korzystania z pomocy psa asystującego. 

D. weterynaryjne o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie oraz kaganiec do założenia na psa. 
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