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CZ  PISEMNA 

Z.20-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 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. 
Zalecan  metod  dezynfekcji sprz tu anestezjologicznego jest metoda 

A. termiczna. 
B. ultrad wi kowa.  
C. chemiczno-manualna. 
D. chemiczno-termiczna. 

Zadanie 2. 
Myjnia ultrad wi kowa jest nieodpowiedni  metod  dezynfekcji dla 

A. optyk endoskopowych. 
B. narz dzi chirurgicznych. 
C. osprz tu endoskopowego. 
D. narz dzi mikrochirurgicznych. 

Zadanie 3. 
Symbol        na narz dziu chirurgicznym oznacza, e sprz t przeznaczony jest do 

A. jednorazowego u ycia. 
B. czterokrotnego u ycia. 
C. dwukrotnego u ycia. 
D. trójkrotnego u ycia. 

Zadanie 4. 
Sprz t i wyroby medyczne jednorazowego u ytku po wykorzystaniu nale y podda  

A. utylizacji. 
B. sterylizacji parowej. 
C. sterylizacji plazmowej. 
D. sterylizacji tlenkiem etylenu. 

Zadanie 5. 
Bronchofiberoskop jest sprz tem endoskopowym 

A. dwukrotnego u ycia. 
B. wielokrotnego u ycia. 
C. ograniczonego u ycia. 
D. jednorazowego u ycia. 

Zadanie 6. 
Zestaw narz dziowy do za o enia szwów jest przeznaczony do zabiegów  

A. podstawowych. 
B. laryngologicznych.  
C. neurochirurgicznych. 
D. kardiochirurgicznych. 
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Zadanie 7. 
Neuroendoskop jest sprz tem przeznaczonym do zabiegów 

A. okulistycznych. 
B. gastrologicznych. 
C. ginekologicznych. 
D. specjalistycznych. 

Zadanie 8. 
Wyrób medyczny wykonany z biomateria ów i umieszczany wewn trz organizmu, to 

A. implant. 
B. wenflon. 
C. przyrz d. 
D. przeszczep. 

Zadanie 9. 
Narz dzie zbudowane z pi tki, spr yny, lusterka, uchwytu, szyjki, poprzecznie rowkowanej 
powierzchni, prostych zaokr glonych pyszczków to 

A. zaciskacz. 
B. p seta anatomiczna. 
C. p seta chirurgiczna. 
D. kleszczyki naczyniowe. 

Zadanie 10. 
Narz dzie zbudowane z ucha, ramienia, blatu prostego lub zakrzywionego, grzbietu blatu, kraw dzi 
tn cych, to  

A. no yczki. 
B. ig otrzymacz.  
C. watotrzymacz. 
D. odgryzacz kostny. 

Zadanie 11. 
P seta atraumatyczna s u y do chwytania 

A. brzegów skóry. 
B. tkanki podskórnej.  
C. uciskowego naczy . 
D. bezuciskowego naczy . 
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Zadanie 12. 
Dla zestawu narz dziowego kardiochirurgicznego najodpowiedniejsza jest dezynfekcja 

A. termiczna. 
B. chemiczna. 
C. chemiczno-manualna. 
D. chemiczno-termiczna. 

Zadanie 13. 
Zalecan  metod  wyja awiania narz dzi chirurgicznych jest sterylizacja 

A. par  wodn  w nadci nieniu, w temperaturze 121 °C. 
B. par  wodn  w nadci nieniu, w temperaturze 134 °C. 
C. niskotemperaturowa nadtlenkiem wodoru. 
D. niskotemperaturowa tlenkiem etylenu. 

Zadanie 14. 
Sterylizacja niskotemperaturowa nadtlenkiem wodoru jest odpowiednia do 

A. sprz tu z elementami drewna. 
B. sprz tu termowra liwego. 
C. narz dzi jednorazowych. 
D. gazy bawe nianej. 

Zadanie 15. 
Kleszczyki atraumatyczne s  sprawne, je eli test ich sprawno ci wyka e, e z bki pyszczków 
pozostawiaj  na materiale testowym 

A. ¾ odcisku z bkowania. 
B. ½ odcisku z bkowania. 
C. pe en odcisk z bkowania. 
D. nieznaczny odcisk z bkowania. 

Zadanie 16. 
Odgryzacz kostny jest sprawny, je eli test funkcyjny wyka e, e kraw d  tn ca przecina materia  testowy  

A. w 1/3 d ugo ci. 
B. w 2/3 d ugo ci. 
C. w 3/4 d ugo ci. 
D. w 4/4 d ugo ci. 

Zadanie 17. 
Metoda dezynfekcji termicznej jest odpowiednia dla 

A. narz dzi ortopedycznych. 
B. osprz tu endoskopowego. 
C. sprz tu anestezjologicznego. 
D. sprz tu z tworzywa sztucznego. 
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Zadanie 18. 
Zestaw chirurgiczny do przepukliny nale y podda  sterylizacji 

A. formaldehydem. 
B. tlenkiem etylenu. 
C. par  o temperaturze134 °C. 
D. nadtlenkiem wodoru.  

Zadanie 19. 
Sprz t medyczny do kasacji nale y przekaza  dopiero po procedurze  

A. mycia sprz tu. 
B. sterylizacji sprz tu. 
C. dezynfekcji sprz tu.  
D. oczyszczania sprz tu. 

Zadanie 20. 
Konserwacj  narz dzi chirurgicznych nale y wykona  za pomoc  lubrykatora na bazie oleju 

A. silikonowego. 
B. rzepakowego. 
C. kokosowego. 
D. parafinowego. 

Zadanie 21. 
W myjni ultrad wi kowej fale o wysokiej cz stotliwo ci d wi ku powoduj  

A. wirowanie wody. 
B. zmi kczenie wody. 
C. proces kawitacji wody. 
D. obni enie temperatury wody. 

Zadanie 22. 
Zalecan  metod  dezynfekcji osprz tu do respiratorów jest dezynfekcja 

A. w myjni mechanicznej. 
B. chemiczna-manualna. 
C. lamp  bakteriobójcz . 
D. przez zamg awianie. 

Zadanie 23. 
Parametrami dezynfekcji mechaniczno-termicznej s   

A. temperatura i st enie rodka dezynfekcyjnego. 
B. temperatura wody i czas trwania dezynfekcji. 
C. temperatura i ci nienie wody. 
D. temperatura i pH wody. 
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Zadanie 24. 
Odpowiedni  metod  dezynfekcji dla urz dze  z nap dem jest dezynfekcja 

A. manualna. 
B. mechaniczna. 
C. ultrad wi kowa.  
D. przez zamg awianie. 

Zadanie 25. 
Jaka powinna by  wielko  dozy rodka myj cego do przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu? 

A. 30 ml 
B.   1,5 ml 
C. 15 ml 
D.   3,0 ml  

Zadanie 26. 
Oblicz wielko  dozy rodka myj cego do przygotowania 5 litrów 0,25% roztworu roboczego.  

A. 1250 ml 
B.   125 ml 
C.    12,5 ml 
D.      1,25 ml  

Zadanie 27. 
Wymagana czysto  mikrobiologiczna ja owych narz dzi to 

A. 10-4 
B. 106 
C. 10-6 
D. 102 

Zadanie 28. 
Wska nik biologicznej kontroli procesu sterylizacji zawiera osadzone na no niku 

A. priony. 
B. wirusy. 
C. grzyby. 
D. przetrwalniki. 

Zadanie 29. 
Jaka warto  A0 okre laj ca miertelno  drobnoustrojów wg standardu EN-PN ISO 15883-1 musi by
osi gni ta w procesie dezynfekcji termicznej dla krytycznych wyrobów medycznych? 

A. A0 =     60 
B. A0 =   600 
C. A0 =   300 
D. A0 = 3000 
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Zadanie 30. 
Wska  poziom ryzyka zaka enia podczas u ywania narz dzi, które maj  kontakt z uszkodzon  tkank . 

A. Niski. 
B. redni. 
C. Wysoki. 
D. Minimalny. 

Zadanie 31. 
Strefa niskiego ryzyka zaka enia dotyczy sprz tu maj cego kontakt 

A. z uszkodzon  skór . 
B. z nieuszkodzon  skór . 
C. z uszkodzon  b on  luzow . 
D. z nieuszkodzon  b on  luzow . 

Zadanie 32. 
Testem przeznaczonym do kontroli skuteczno ci mycia w technologii mechanicznej jest 

A. Sporal S. 
B. Des-Check. 
C. Bowie-Dicka. 
D. STF Load-Check. 

Zadanie 33. 
Do kontroli skuteczno ci procesu dezynfekcji termicznej nale y zastosowa  test 

A. Des-Check. 
B. Sono-Check. 
C. Bowie-Dicka. 
D. STF Load-Check. 

Zadanie 34. 
P ukanie wst pne, mycie, I p ukanie mi dzy etapami, II p ukanie mi dzy etapami, dezynfekcja 
termiczna z p ukaniem ko cowym, suszenie, to algorytm prawid owego procesu dezynfekcji 

A. chemiczno-termicznej. 
B. chemicznej. 
C. termicznej. 
D. parowej. 

Zadanie 35. 
Prawid owe parametry dezynfekcji termicznej dla narz dzi chirurgicznych to  

A. 70 °C i 100 minut. 
B. 55 °C i 10 minut.  
C. 80 °C i 10 minut.  
D. 90 °C i 5 minut. 
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Zadanie 36. 
Przeprowadzaj c kontrol  sprawno ci sterylizatora parowego nale y u y  test  

A. Sporal A. 
B. Des-Check. 
C. Emulacyjny. 
D. Bowie-Dicka. 

Zadanie 37. 
Odpowiednim opakowaniem dla sprz tu termowra liwego zakwalifikowanego do sterylizacji plazmowej jest 

A. r kaw Tyvek. 
B. papier sterylizacyjny. 
C. kontener sterylizacyjny. 
D. r kaw papierowo-foliowy. 

Zadanie 38. 
Kontrol  procesu sterylizacji parowej nale y przeprowadza  za pomoc  testów 

A. wy cznie biologicznych. 
B. chemicznych klasy 1, 2, 3. 
C. tylko fizycznych i chemicznych. 
D. fizycznych, chemicznych, biologicznych. 

Zadanie 39. 
Odpowiednim sprawdzianem kontroli sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej jest test biologiczny 
oraz test chemiczny klasy 

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

Zadanie 40. 
Parametrami testu funkcyjnego zgrzewarki s  

A. wielko  zgrzewu opakowania, si a nacisku na rolk . 
B. temperatura zgrzewu, si a nacisku na rolk , czas przesuwu. 
C. jako  opakowania u ytego do zgrzewarki, si a nacisku na rolk . 
D. temperatura zgrzewu, si a nacisku na rolk , jako  opakowania u ytego. 
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