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CZ  PISEMNA 
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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. 
Podczas zabiegu w gabinecie stomatologicznym dosz o do zabrudzenia krwi  fartucha asystentki 
stomatologicznej. Po jego zdj ciu do odka enia fartucha nale y zastosowa  

A. 3% wod  utlenion . 
B. 10% wod  utlenion . 
C. 2% podchloryn sodu. 
D. 5% podchloryn sodu. 

Zadanie 2. 
W ramach przygotowywania gabinetu do przyj  pacjentów, asystentka stomatologiczna przed 
przyst pieniem do pracy z opakowanym sterylnym materia em, powinna umy  r ce 

A. zabiegowo. 
B. higienicznie. 
C. podstawowo. 
D. chirurgicznie. 

Zadanie 3. 
Którego za adunku powinna dotyczy  wewn trzna kontrola procesu sterylizacji? 

A. Ka dego. 
B. Ostatniego. 
C. Pierwszego. 
D. Losowo wybranego. 

Zadanie 4. 
Który test s u y do codziennej kontroli prawid owego dzia ania autoklawu klasy B w gabinecie 
stomatologicznym?  

A. Test Helix. 
B. Test Browna. 
C. Test Bowie-Dicka. 
D. Test folii aluminiowej. 

Zadanie 5. 
Który rodek dezynfekcyjny asystentka stomatologiczna powinna zastosowa  do dezynfekcji 
zanurzeniowej? 

A. rodek nr 1. 
B. rodek nr 2. 
C. rodek nr 3. 
D. rodek nr 4. 

rodek dezynfekcyjny Zakres dzia ania Czas dzia ania [godz.] 

nr 1 B, F 1,0 

nr 2 B, Tbc, F, V, 0,5 

nr 3 B, F, V 1,0 

nr 4 B, F, Tbc 0,5 

Wykaz dost pnych w gabinecie rodków dezynfekcyjnych  
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Zadanie 6. 
Maksymalny czas przechowywania wysterylizowanych narz dzi szczelnie opakowanych w podwójn  
warstw  papieru wynosi  

A. jeden tydzie . 
B. dwa tygodnie. 
C. trzy miesi ce. 
D. sze  miesi cy. 

Zadanie 7. 
Przed ponownym za o eniem asystentka stomatologiczna powinna wykona  prób  szczelno ci r kawic 

A. zabiegowych. 
B. chirurgicznych. 
C. gospodarczych. 
D. diagnostycznych. 

Zadanie 8. 
Okulary ochronne z bocznymi os onami asystentka stomatologiczna powinna przygotowa  dla pacjenta 
przy planowanym u yciu lampy 

A. Perbyego. 
B. kwarcowej. 
C. bezcieniowej. 
D. szczelinowej. 

Zadanie 9. 
Materia em, powsta ym z po czenia kompozytu z cementem glass-jonomerowym, który lekarz mo e 
za o y  do ubytku, bez wytrawienia, jest 

A. silikat. 
B. ormocer. 
C. eugenolan. 
D. kompomer. 

Zadanie 10. 
System Aplicap pozwala na wprowadzenie wprost do ubytku z ma ego pojemnika cementu 

A. glass-jonomerowego. 
B. cynkowo-siarczanowego. 
C. krzemowo-fosforanowego. 
D. wodorotlenkowo-wapniowego. 
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Zadanie 11. 
Wska  materia  stomatologiczny, który wymaga zarabiania agatow  szpatu k  na g adkiej powierzchni 
szklanej p ytki. 

A. Variosil. 
B. Herculite. 
C. Multidentin. 
D. Twinky Star. 

Zadanie 12. 
Podczas opracowywania ubytku dosz o do zranienia miazgi. Asystentka stomatologiczna powinna na 
polecenie lekarza przygotowa  i poda  Alcaliner zarobiony na sterylnej p ytce steryln  

A. agatow  szpatu k . 
B. metalow  szpatu k . 
C. drewnian  szpatu k . 
D. plastikow  szpatu k . 

Zadanie 13. 
Cresophen to lek, który asystentka stomatologiczna przygotuje lekarzowi w trakcie leczenia 

A. zgorzeli miazgi. 
B. próchnicy niepowik anej. 
C. zapalenia miazgi II stopnia. 
D. nie ytowego zapalenia dzi s a. 

Zadanie 14. 
Do konserwacji narz dzi stomatologicznych stosuje si  

A. olej silikonowy. 
B. olej spo ywczy. 
C. smar uniwersalny. 
D. wazelin  techniczn . 

Zadanie 15. 
OptiDam stosowany w stomatologii, s u y do 

A. opracowania z biny. 
B. opracowania szkliwa. 
C. odbudowy brakuj cej ciany z ba. 
D. izolacji pola zabiegowego od liny. 
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Zadanie 16. 
Do oceny g boko ci kieszonki dzi s owej s u y 

A. raspator. 
B. lemiesz. 
C. zg bnik chirurgiczny. 
D. zg bnik periodontologiczny. 

Zadanie 17. 
W trakcie badania profilaktycznego lekarz stwierdzi  u pacjenta nawisaj ce wype nienie na powierzchni 
stycznej w z bie 45. Asystentka stomatologiczna przygotuje i poda lekarzowi profesjonaln  k tnic  

A. Giro. 
B. Profin. 
C. chirurgiczn . 
D. periodontologiczn . 

Zadanie 18. 
Odpady niebezpieczne o kodzie 18 01 10 zawieraj ce resztki amalgamatu dentystycznego nale y 
przechowywa  i przekazywa  do utylizacji w workach koloru 

A. ó tego 
B. czarnego. 
C. czerwonego. 
D. niebieskiego. 

Zadanie 19. 
W celu umo liwienia bezpiecznego zamkni cia, worki na odpady medyczne nale y nape nia  maksymalnie 
do ich 

A. 1/3 obj to ci. 
B. 1/2 obj to ci. 
C. 2/3 obj to ci. 
D. 3/4 obj to ci. 

Zadanie 20. 
Próchnica szerz ca si  w z binie bez znacznego naruszenia pokrywy szkliwa, to próchnica 

A. wsteczna. 
B. nietypowa. 
C. przenikaj ca. 
D. podminowuj ca. 
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Zadanie 21. 
Zaburzenia równowagi procesów demineralizacji i remineralizacji w jamie ustnej doprowadzaj  do powstania 

A. próchnicy. 
B. stomatopatii. 
C. periodontopatii. 
D. kamienia naz bnego. 

Zadanie 22. 
Jedn  z podstawowych metod profilaktyki fluorkowej jest metoda Torella. Polega ona na 

A. p ukaniu jamy ustnej 1% roztworem fluorku sodu. 
B. szczotkowaniu z bów 1% roztworem fluorku sodu. 
C. p ukaniu jamy ustnej 0,2% roztworem fluorku sodu. 
D. szczotkowaniu z bów 0,2% roztworem fluorku sodu. 

Zadanie 23. 
U dzieci z próchnic  kwitn c  zabieg fluoryzacji przeprowadzany jest 

A. jeden raz w roku. 
B. dwa razy w roku. 
C. sze  razy w roku. 
D. cztery razy w roku. 

Zadanie 24. 
Zapora na j zyk jest stosowana w celu rehabilitacji czynno ci 

A. ucia 
B. mowy. 
C. po ykania. 
D. oddychania. 

Zadanie 25. 
Metoda przekazywania narz dzi podaj-przejmij w metodzie „Duo” jest metod  

A. obur cznego przekazywania, stosowan  przy le cym pacjencie. 
B. jednor cznego przekazywania, stosowan  przy le cym pacjencie. 
C. obur cznego przekazywania, stosowan  przy siedz cym pacjencie. 
D. jednor cznego przekazywania, stosowan  przy siedz cym pacjencie. 

Zadanie 26. 
Lekarz wype ni  ubytek w z bie pacjentowi, przyjmuj c go w pozycji le cej. W celu dopasowania 
wype nienia do zgryzu, asystentka stomatologiczna powinna ustawi  fotel z pacjentem w pozycji  

A. le cej. 
B. siedz cej. 
C. pó le cej. 
D. pó siedz cej. 
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Zadanie 27. 
Lekarz stomatolog przeprowadza pierwszorazowe badanie profilaktyczne pacjenta. Asystentka 
stomatologiczna powinna w tym czasie 

A. operowa  ko cówk  ssaka. 
B. uzupe nia  rejestr pacjentów. 
C. kontrolowa  o wietlenie jamy ustnej. 
D. wype nia  cz  diagnostyczn  karty. 

Zadanie 28. 
Które z podanych materia ów asystentka stomatologiczna mo e przygotowa  z zastosowaniem wstrz sarki? 

A. Fibrasil, Fuji. 
B. Fermit, Dycal. 
C. Reocap, Amalcap. 
D. Alvogyl, Heliosel F. 

Zadanie 29. 
W celu pobrania wycisku, który pos u y do wykonania aparatu ortodontycznego, asystentka stomatologiczna 
na polecenie lekarza przygotuje i poda na y ce wyciskowej mas  

A. agarow . 
B. stentsow . 
C. alginatow . 
D. silikonow . 

Zadanie 30. 
Asystentka stomatologiczna ma do dyspozycji rodek dezynfekcyjny w postaci 100% koncentratu. W celu 
przygotowania 2 litrów 2% rodka dezynfekcyjnego do wanienki  dezynfekcyjnej powinna wla  

A. 2000 ml wody i 40 ml koncentratu. 
B. 1960 ml wody i 40 ml koncentratu. 
C. 2000 ml wody i 20 ml koncentratu. 
D. 1980 ml wody i 20 ml koncentratu. 

Zadanie 31. 
W celu przeprowadzenia katodowej jonoforezy jodowej w z bie 33 aparatem Unistom, asystentka 
stomatologiczna powinna pod czy  elektrod  

A. ig ow  do bieguna ujemnego. 
B. ig ow  do bieguna dodatniego. 
C. y kow  do bieguna ujemnego. 
D. y kow  do bieguna dodatniego. 
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Zadanie 32. 
Po sko czonym zabiegu piaskowania, reszt  proszku z pojemnika piaskarki asystentka stomatologiczna 
powinna 

A. pozostawi  do dyspozycji lekarza. 
B. pozostawi  dla kolejnego pacjenta. 
C. wyrzuci  do worka na odpady medyczne. 
D. wyrzuci  do worka na odpady komunalne. 

Zadanie 33. 
Podczas wizyty lekarz usun  pacjentowi z b, za o y  wk adk  doz bodo ow  i zszy  ran . Asystentka 
stomatologiczna umówi pacjenta za siedem dni w celu 

A. zdj cia szwów. 
B. kontroli po ekstrakcji. 
C. wyj cia wk adki doz bodo owej. 
D. podania rodka hemostatycznego. 

Zadanie 34. 
Po zabiegu lakierowania z bów 7-letniego pacjenta, asystentka stomatologiczna na polecenie lekarza 
udzieli informacji, aby pacjent wstrzyma  si  z myciem z bów szczoteczk  przez 

A. najbli sze dwa dni. 
B. ca y najbli szy dzie . 
C. najbli sze trzy godziny. 
D. najbli sze dwie godziny. 

Zadanie 35. 
Dokumentacj  radiologiczn  pacjenta nale y przechowywa  przez  

A.   7 lat. 
B.   2 lata. 
C. 10 lat. 
D. 20 lat. 

Zadanie 36. 
Dokumentacja kontroli pakietu, wiadcz ca o prawid owym przebiegu procesu sterylizacji, powinna by  
przechowywana przez 

A.   8  lat. 
B. 10 lat. 
C. 15 lat. 
D. 20 lat. 

Strona 8 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 37. 
Za prawid owe sporz dzanie i prowadzenie dokumentacji medycznej ustawowo odpowiada 

A. lekarz. 
B. rejestratorka. 
C. sekretarka medyczna. 
D. asystentka stomatologiczna. 

Zadanie 38. 
Ze wzgl du na ochron  dóbr osobistych pacjenta dokumentacja medyczna podlega ochronie 

A. prawnej. 
B. moralnej. 
C. finansowej. 
D. orzeczniczej. 

Zadanie 39. 
Który sposób oznaczania z bów dotyczy mlecznego drugiego trzonowca górnego prawego? 

A. 15 
B. 55 
C. +5 
D. 5+ 

Zadanie 40. 
W celu zmniejszenia stresu u 4-letniego pacjenta asystentka powinna zarejestrowa  go jako  

A. jedynego pacjenta w tym dniu, aby nie mia  kontaktu z innymi pacjentami 
B. kolejnego pacjenta, aby zd y  si  oswoi  z atmosfer  gabinetu. 
C. ostatniego pacjenta, aby móc po wi ci  mu du o czasu. 
D. pierwszego pacjenta, aby nie czeka  i si  nie niepokoi . 
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