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Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

Z.12-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Do narz dów jamy brzusznej po o onych wewn trzotrzewnowo nie nale y

A. ledziona 
B. w troba. 
C. o dek. 
D. nerka. 

Zadanie 2. 
Komórki tworz ce wyspy Langerhansa wyst puj   

A. w szyszynce. 
B. w tarczycy. 
C. w trzustce. 
D. w grasicy. 

Zadanie 3. 
Do charakterystycznych cech zapalenia miejscowego nale y ból, przekrwienie oraz 

A. wysi k, zaczerwienienie, och odzenie.  
B. obrz k, zaczerwienienie, zaburzenia czucia.  
C. obrz k, miejscowe podniesienie temperatury, nadwra liwo . 
D. obrz k, miejscowe podniesienie temperatury, upo ledzenie funkcji. 

Zadanie 4. 
Ból kolkowy, wyst puj cy w kamicy p cherzyka ó ciowego, umiejscowiony jest  

A. w prawym podbrzuszu. 
B. w prawym pod ebrzu. 
C. w lewym podbrzuszu.   
D. w lewym pod ebrzu. 

Zadanie 5. 
Objawami fizykalnymi, które wyst puj  w odmie pr nej, s  os uchowo: 

A. szmer oddechowy dobrze s yszalny, wypuk – jawny. 
B. szmer oddechowy dobrze s yszalny, wypuk – st umiony. 
C. zniesiony szmer p cherzykowy, wypuk – st umiony. 
D. zniesiony szmer p cherzykowy, wypuk – b benkowy. 
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Zadanie 6. 
W skali GCS wyprostna reakcja ruchowa pacjenta u pacjenta z objawami utraty przytomno ci oceniana 
jest na 

A. 4 punkty. 
B. 3 punkty. 
C. 2 punkty. 
D. 1 punkt. 

Zadanie 7. 
Kolejnymi czynno ciami wykonywanymi podczas bezprzyrz dowego udra niania dróg oddechowych 
s : 

A. umieszczenie jednej r ki na czole poszkodowanego i odgi cie g owy, umieszczenie opuszków 
palców drugiej r ki na szcz ce poszkodowanego i uniesienie jej. 

B. umieszczenie jednej r ki na czole poszkodowanego i odgi cie g owy, umieszczenie opuszków 
palców drugiej r ki na uchwie poszkodowanego i uniesienie jej. 

C. umieszczenie jednej r ki na potylicy poszkodowanego i odgi cie g owy, umieszczenie 
opuszków palców drugiej r ki w do ku pod uchwowym poszkodowanego i uniesienie jej. 

D. umieszczenie jednej r ki na potylicy poszkodowanego i odgi cie g owy, umieszczenie 
opuszków palców drugiej r ki na bródce poszkodowanego i uniesienie jej. 

Zadanie 8. 
W przypadku podejrzenia nag ego zatrzymania kr enia u pacjenta doros ego, ocen  prawid owego 
oddechu w BLS nale y prowadzi  przez czas nie d u szy ni  

A.   5 sekund. 
B. 10 sekund. 
C. 30 sekund. 
D. 60 sekund. 

Zadanie 9. 
Kolejno  czynno ci wykonywanych wed ug ogniwa „ a cucha prze ycia”, zgodnie z Wytycznymi 
Resuscytacji 2010, obejmuje wczesne rozpoznanie zatrzymania kr enia i wezwanie pomocy oraz 

A. wczesn  defibrylacj , wczesne podj cie RKO, wczesne podj cie ALS i opiek  
poresuscytacyjn . 

B. wczesn  defibrylacj , wczesne podj cie ALS, rozpocz cie RKO i opiek  poresuscytacyjn . 
C. wczesne podj cie RKO, wczesne podj cie ALS, wczesn  defibrylacj  i opiek  

poresuscytacyjn . 
D. wczesne podj cie RKO, wczesn  defibrylacj , wczesne podj cie ALS i opiek  

poresuscytacyjn .  
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Zadanie 10. 
Kontrola prawid owego po o enia rurki intubacyjnej podczas badania szczegó owego obejmuje 
os uchanie 

A. nadbrzusza, prawego i lewego szczytu p uca, wci cia mostka. 
B. podbrzusza, szczytów p uc, w prawej i lewej linii pachowej rodkowej.  
C. nadbrzusza, prawego i lewego szczytu p uca, podstawy w prawej i lewej linii pachowej. 
D. ródbrzusza, prawego i lewego szczytu p uca, wci cia mostka, w prawej i lewej linii 

pachowej. 

Zadanie 11. 
Pacjent z podejrzeniem  obrz ku p uc wymaga transportu karetk  

A. P 
B. S 
C. N 
D. T 

Zadanie 12.  
Rozmiar rurki ustno-gard owej okre la si , mierz c odleg o  mi dzy 

A. siekaczami pacjenta a k tem uchwy.  
B. z bami trzonowymi a k tem uchwy. 
C. siekaczami pacjenta a p atkiem ucha. 
D. z bami trzonowymi a p atkiem ucha. 

Zadanie 13.  
U pacjenta z ostrym zakrzepowym zapaleniem y  powierzchownych nie wyst puje

A. tkliwy na ucisk powrózek ylny. 
B. ból i nadmierne ocieplenie y y. 
C. zbledni cie ca ej ko czyny. 
D. zaczerwienienie nad y . 

Zadanie 14. 
Obrz k p uc wiadczy  

A. o przewlek ej niewydolno ci kr enia. 
B. o przewlek ej niewydolno ci oddechowej. 
C. o ostrej niewydolno ci lewokomorowej serca. 
D. o ostrej niewydolno ci prawokomorowej serca. 
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Zadanie 15. 
Które objawy charakteryzuj  ci k  niedro no  dróg oddechowych spowodowan  cia em obcym? 

A. Pacjent mo e kaszle , nie mo e oddycha , mo e mówi . 
B. Pacjent mo e kaszle , oddycha , s ycha  wisty oddechowe. 
C. Pacjent nie mo e mówi , oddycha p ytko, s ycha  ciche próby kaszlu. 
D. Pacjent mo e kiwa  g ow , nie mo e oddycha , s ycha  ciche próby kaszlu. 

Zadanie 16. 
Napad drgawek, trwaj cy d u ej ni  30 minut, w czasie których chory nie odzyskuje przytomno ci, jest 
charakterystyczny dla 

A. padaczki. 
B. rzucawki. 
C. stanu padaczkowego. 
D. drgawek gor czkowych. 

Zadanie 17. 
W przypadku zatrzymania kr enia u pacjenta po epizodzie toni cia, z temperatur  g bok  poni ej  
30°C, nale y ograniczy  liczb  defibrylacji do 

A. jednej i nie podawa  adnych leków iv, dopóki temperatura cia a nie wzro nie powy ej 30°C. 
B. trzech i nie podawa  adnych leków iv, dopóki temperatura cia a nie wzro nie powy ej 30°C. 
C. jednej i nie podawa  adnych leków iv, dopóki temperatura cia a nie wzro nie powy ej 35°C. 
D. dwóch i nie podawa  adnych leków iv, dopóki temperatura cia a nie wzro nie powy ej 36°C.  

Zadanie 18. 
Przygotowuj c do transportu kobiet  w zaawansowanej ci y, która zas ab a, nale y u o y  j  

A. w pozycji bezpiecznej na lewym boku. 
B. p asko, podk adaj c wa ek pod g ow . 
C. w pozycji czteroko czynowej. 
D. w pozycji bocznej ustalonej. 

Zadanie 19. 
Kluczowymi elementami BLS u kobiety ci arnej s :  

A. rozpocz cie RKO, r czne przesuni cie macicy na lew  stron  lub przechylenie kobiety 
ci arnej na lewy bok. 

B. rozpocz cie RKO, r czne przesuni cie macicy na praw  stron  lub przechylenie kobiety 
ci arnej na prawy bok. 

C. wezwanie pomocy, r czne przesuni cie macicy na lew  stron  lub przechylenie kobiety 
ci arnej na lewy bok, sprawdzenie t tna p odu. 

D. wezwanie pomocy, ocena stanu p odu, przygotowanie do ci cia cesarskiego, rozpocz cie 
RKO. 
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Zadanie 20. 
Któr  przestrze  mi dzy ebrow  nale y nak u , wykonuj c odbarczenie odmy pr nej? 

A. Górny brzeg II przestrzeni mi dzy ebrowej w linii rodkowo obojczykowej. 
B. Doln  cz  II przestrzeni mi dzy ebrowej w linii rodkowo obojczykowej. 
C. Doln  cz  III przestrzeni mi dzy ebrowej w linii rodkowo obojczykowej. 
D. Górny brzeg III ebra w linii rodkowo obojczykowej. 

Zadanie 21. 
Wstrz s spowodowany masywn  utrat  krwi na skutek krwotoku z ylaków prze yku jest wstrz sem 

A. septycznym. 
B. kardiogennym. 
C. hipowolemicznym. 
D. hiperwolemicznym. 

Zadanie 22. 
U pacjenta, lat 32, po podaniu penicyliny wyst pi y ostre objawy wstrz su anafilaktycznego. Oprócz 
zastosowania tlenoterapii, pacjentowi w pierwszej kolejno ci nale y poda  

A. 500 μg Adrenaliny im. 
B. 500 μg Adrenaliny iv.  
C.   30 μg. Adrenaliny/ kg m.c. im. 
D.   30 μg Adrenaliny/ kg m.c iv.  

Zadanie 23. 
Przedstawiony zapis czynno ci bioelektrycznej serca jest charakterystyczny dla 

A. migotania komór. 
B. migotania przedsionków. 
C. asystolii z za amkami P. 
D. cz stoskurczu komorowego z w skimi zespo ami QRS. 

Zadanie 24. 
O niedokrwieniu mi nia serca wiadczy wyst powanie w zapisie EKG 

A. w skiego QRS. 
B. odwróconego QRS. 
C. obni enia lub uniesienia odcinka ST. 
D. osi zespo u QRS i wychylenie zespo ów, poprzedzaj ce przerw  wyrównawcz . 
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Zadanie 25. 
W czasie bólu u pacjenta z zawa em serca – STEMI wykonano EKG. Cech  charakterystyczn  tego 
zapisu b dzie 

A. uniesienie odcinka ST 
B. obni enie odcinka ST 
C. uniesienie zespo u RS 
D. obni enie zespo u RS 

Zadanie 26. 
Przedstawiony zapis rytmu serca, pojawiaj cy si  na ekranie monitora, wskazuje na 

A. cz stoskurcz komorowy. 
B. migotanie przedsionków. 
C. migotanie komór. 
D. bradykardi . 

Zadanie 27. 
Warto  energii pierwszego wy adowania dla defibrylatorów dwufazowych wynosi 

A. 100 J 
B. 110 J 
C. 150 ÷ 200 J 
D. 200 ÷ 260 J 

Zadanie 28.  
Które post powanie jest w a ciwe w zaburzeniach rytmu VF/VT bez t tna przy wykonywaniu kolejnych 
defibrylacji? 

A. Po pierwszej defibrylacji podanie 300 mg Amiodaronu w bolusie. 
B. Po trzeciej defibrylacji podanie 300 mg Amiodaronu w bolusie. 
C. Po pierwszej defibrylacji podanie 300 mg Amiodaronu w bolusie i po trzeciej defibrylacji  

150 mg Amiodaronu w bolusie. 
D. Po drugiej defibrylacji podanie 150 mg Amiodaronu w bolusie i po trzeciej defibrylacji  

900 mg Amiodaronu we wlewie w ci gu 24 godz. 
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Zadanie 29. 
Wykonuj c defibrylacj  u dziecka wa cego ok. 20 kg, nale y zastosowa  dawk  

A.   40 J 
B.   80 J 
C.   90 J 
D. 360 J 

Zadanie 30. 
Optymalnym miejscem za o enia doj cia doszpikowego jest 

A. dalszy koniec ko ci piszczelowej 2 cm poni ej guzowato ci piszczeli na powierzchni  
przednio-przy rodkowej. 

B. dalszy koniec ko ci piszczelowej 4 cm poni ej guzowato ci piszczeli na powierzchni  
przednio-przy rodkowej. 

C. bli szy koniec ko ci piszczelowej 4 cm poni ej guzowato ci piszczeli na powierzchni 
przednio-przy rodkowej. 

D. bli szy koniec ko ci piszczelowej 2 cm poni ej guzowato ci piszczeli na powierzchni 
przednio-przy rodkowej.  

Zadanie 31. 
W leczeniu przeciwbólowym ostrych zespo ów wie cowych u pacjenta przytomnego stosuje si  

A. nitrogliceryn , tlen, morfin  w dawkach 5 mg iv co 5 minut. 
B. nitrogliceryn , tlen, morfin  3-5 mg iv w dawkach powtarzalnych. 
C. nitrogliceryn , morfin  3-5 mg iv w dawkach powtarzalnych. 
D. nitrogliceryn , morfin  w dawce 5 mg iv, 160-325 mg kwasu acetylosalicylowego. 

Zadanie 32. 
Leczeniem farmakologicznym w przypadku bradykardii jest podanie 

A. Atropiny 50 μg do ylnie, jednorazowo. 
B. Atropiny 500 μg do ylnie, jednorazowo. 
C. Atropin  50 μg do ylnie, powtarzaj c dawk  co 1 min do ca kowitej dawki 1 mg. 
D. Atropiny 500 μg do ylnie, powtarzaj c dawk  co 3-5 min do ca kowitej dawki 3 mg. 

Zadanie 33. 
Pacjentowi, u którego stwierdzono zatrucie opioidami, jako odtrutk  nale y poda  

A. Atropin  
B. Nalokson. 
C. Flumazenil. 
D. N-acetylocystein . 
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Zadanie 34. 
Depresj  o rodka oddechowego obserwuje si  w zatruciu 

A. kokain . 
B. alkoholem. 
C. halucynogenami. 
D. rodkami uspokajaj cymi. 

Zadanie 35. 
Najbardziej typowym objawem stresu pourazowego jest  

A. prze ywanie na nowo urazowej sytuacji w natr tnych wspomnieniach i snach. 
B. trudno  w zakresie radzenia sobie w sytuacjach typowych i zaburzenia snu. 
C. powtarzanie si  objawów wegetatywnych, które nie pozwalaj  na racjonalne my lenie. 
D. niepami  wsteczna znacznego stopnia, obejmuj ca okres zdarzenia, które by o przyczyn  

stresu. 

Zadanie 36. 
Pora enie pr dem zmiennym powoduje  

A. nadci nienie, tachykardi . 
B. t cowy skurcz mi ni szkieletowych. 
C. krwawienie ródczaszkowe i obrz k mózgu. 
D. niszczenie nerwów w uk adzie obwodowym i o rodkowym. 

Zadanie 37. 
W wypadku komunikacyjnym z udzia em czterech osób zosta a poszkodowana 26-letnia kobieta.  
Jest przytomna, lekko spl tana, skar y si  na ból brzucha, RR 90/50, HR 120 ud./min, skóra blada, 
kobieta zlana potem. Który priorytet segregacyjny powinna otrzyma ? 

A. ó ty. 
B. Czarny. 
C. Zielony. 
D. Czerwony. 

Zadanie 38. 
Przy oparzeniach cia a wapnem niegaszonym, wed ug kolejno ci post powania, nale y wykona  

A. przemycie wod , na o enie ja owego opatrunku, podanie leków przeciwbólowych. 
B. usuni cie ska onej odzie y, przemycie wod , na o enie ja owego opatrunku uciskowego. 
C. mechaniczne usuni cie substancji, podanie leków uspakajaj cych, na o enie ja owego 

opatrunku, zdj cie odzie y. 
D. usuni cie ska onej odzie y, mechaniczne usuni cie substancji, przemycie wod , na o enie 

ja owego opatrunku. 
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Zadanie 39. 
Do oddzia u SOR przywieziono 18-letniego m czyzn  z podejrzeniem zatrucia muchomorem 
sromotnikowym. Do ilu godzin od spo ycia przez pacjenta grzybów mo na wykona  u niego p ukanie 
o dka? 

A. Do 12 godzin. 
B. Do 24 godzin.  
C. Do 48 godzin. 
D. Do 72 godzin. 

Zadanie 40. 
Zgodnie z Ustaw  o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym zespó  Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego sk ada si  z co najmniej 3 osób, w tym co najmniej z jednego pilota zawodowego oraz  

A. lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub piel gniarki systemu. 
B. lekarza systemu  lub ratownika medycznego i piel gniarki systemu. 
C. lekarza systemu oraz ratownika medycznego i piel gniarki systemu. 
D. ratownika medycznego i piel gniarki systemu. 
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