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PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI TEORETYCZNY  
KIERUNEK FIZJOTERAPIA 

ROK AKAD. 2017/2018 
 

1. Wymień i omów rodzaje niewydolności oddechowej. 
2. Podaj definicję przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, opisz etiologię, objawy, przebieg i 

fizjoterapię. 
3. Opisz fizjoterapię w astmie oskrzelowej. 
4. Opisz następstwa skoliozy jako choroby wielonarządowej. 
5. Przedstaw cele bliższe i dalsze postępowania fizjoterapeutycznego  u pacjentów po udarze 

krwotocznym i niedokrwiennym mózgu. 
6. Opisz fizjoterapię chorego po amputacji na poziomie uda. 
7. Opisz fizjoterapię chorego po amputacji na poziomie podudzia. 
8. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne w dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. 
9. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne w dyskopatii kręgosłupa szyjnego. 
10. Omów Senior Fitness Test stosowany w ocenie pacjentów geriatrycznych. 
11. Omów 6-minutowy test marszowy (wskazania, p/wskazania, metodyka) 
12. Wymień i scharakteryzuj testy/badania stosowane u pacjentów kardiologicznych. 
13. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. 
14. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne po rekonstrukcji ACL.  
15. Przedstaw klasyfikację skolioz. 
16. Laser-budowa, podział, cechy światła laserowego oraz działanie biologiczne. 
17. Ultradźwięki – podstawy fizyczne, działanie, metodyka, dawkowanie, wskazania, 

p/wskazania. 
18. Przedstaw skutki długotrwałego unieruchomienia. 
19. Wymień i opisz pozycje drenażowe stosowane w leczeniu chorób płuc. 
20. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego – charakterystyka, leczenie, fizjoterapii, 

edukacja pacjenta. 
21. Wymień kolejność technik stosowanych podczas wykonywania masażu klasycznego i 

krótko je omów. 
22. Wymień przeciwwskazania do wykonywania masażu klasycznego. 
23. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne w RZS. 
24. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne w ZZSK. 
25. Opisz budowę serca oraz krwioobieg duży i mały. 
26. Zasady stosowania terapii manualnej, wskazania, przeciwwskazania. 
27. Przedstaw i omów systematykę miejscowych ćwiczeń kinezyterapeutycznych. 
28. Omów poizometryczną relaksację mięśni oraz streching.  
29. Omów fizjoterapię w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym u chorych leczonych 

chirurgicznie. 
30. Postępowanie terapeutyczne u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. 
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31. Postępowanie terapeutyczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 
32. Omów zasady fizjoterapii u pacjentów po uszkodzeniu kręgosłupa lędźwiowego. 
33. Omów zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. 
34. Omów budowę i funkcję stawu skroniowo-żuchwowego. 
35. Omów fizjoterapię po cesarskim cięciu. 
36. Omów cele fizjoterapeutyczne realizowane w szkole rodzenia. 
37. Scharakteryzuj technikę ugniatania – sposób wykonania, odmiany, cel. 
38. Czym jest balneoterapia? 
39. Ortezy, protezy i pomoce techniczne stosowane w fizjoterapii – omów i podaj kilka 

przykładów. 
40. Synergia, rodzaje synergizmów, wykorzystywanie zjawiska irradiacji i synergii w 

fizjoterapii. 


