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Zestaw nr 1 
a. Przedstaw zadania położnej w promocji zdrowia. 
b. Omów wymiary zewnętrzne miednicy kostnej kobiety. 
Zestaw nr 2. 
a. Omów cele edukacji przedporodowej. 
b. Przedstaw zasady profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu. 
Zestaw nr 3. 
a. Omów, jakie znaczenie dla zdrowia ma styl życia ciężarnej. 
b. Omów pewne objawy ciąży. 
Zestaw nr 4. 
a. Omów podstawę prawną wykonywania zawodu położnej, wymień na czym polega wykonywanie 
zawodu położnej wg przepisów prawa.  
b. Proszę przedstawić cel wykonania testu obciążenia 75g glukozy – omów przygotowanie i przebieg 
badania, wskazania u kobiet ciężarnych, oraz możliwe wyniki i diagnozę. 
Zestaw nr 5. 
a. Omów działania edukacyjne jakie podejmuje położna wobec kobiety planującej ciążę. 
b. Proszę przedstawić ocenę i interpretację profilu biofizycznego płodu. 
Zestaw nr 6. 
a. Omów rolę położnej w profilaktyce zaburzeń statyki narządu rodnego oraz wysiłkowego 
nietrzymania moczu. 
b. Proszę omówić czynniki ryzyka porodu przedwczesnego. 
Zestaw nr 7. 
a. Omów rolę położnej w opiece nad kobietą po porodzie drogami natury. 
b. Proszę scharakteryzować krwawienia z dróg rodnych w III trymestrze ciąży oraz przedstawić ich 
konsekwencje. 
Zestaw nr 8. 
a Omów zasady profilaktyki chorób nowotworowych szyjki macicy. 
b. Proszę omówić istotę badania w kierunku Streptococcus agalactie z grupy B wykonywanego u 
kobiety ciężarnej. 
Zestaw nr 9  
a. Omów zadania położnej w przygotowaniu kobiety do pobrania badania cytologicznego szyjki 
macicy. 
b. Proszę wymienić i omówić diagnostykę chorób infekcyjnych pochwy. 
Zestaw nr 10. 
a. Omów zasady pielęgnacji kikuta pępowinowego noworodka. 
b. Proszę wyjaśnić na czym polega cytodiagnostyka raka szyjki macicy u kobiet w ciąży. 
Zestaw nr 11. 
a. Omów działania edukacyjne położnej skierowane do kobiet w zakresie profilaktyki chorób 
nowotworowych narządu rodnego i gruczołu piersiowego. 
b. Proszę omówić przyczyny i objawy wstrząsu krwotocznego. 
Zestaw nr 12. 
a. Przedstaw zadania położnej rodzinnej w opiece nad kobietą i jej dzieckiem. 
b. Proszę omówić postępowanie diagnostyczne u ciężarnej po urazie brzucha. Omów diagnostykę 
różnicową i zaproponuj niezbędne badania obrazowe. 
Zestaw nr 13. 
a. Scharakteryzuj rodzaje objawów ciążowych. 
b. Omów istotę niewydolności cieśniowo – szyjkowej. 
Zestaw nr 14. 
a. Omów zmiany ogólnoustrojowe zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży. 
b. Omów czynniki predysponujące do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego. 
 



Zestaw nr 15. 
a. Określ działania edukacyjne położnej w stosunku do ciężarnej w I trymestrze ciąży. 
b. Omów wskazania do oceny poziomu markeru fibronektyny płodowej w ciąży. 
Zestaw nr16. 
a. Scharakteryzuj zaburzenia depresyjne występujące po porodzie. 
b. Proszę przedstawić wytyczne dotyczące wykonania pierwszego przesiewowego USG w ciąży (11-
14t.c.), cel oraz kryteria oceny stosowane w czasie tego badania.  
Zestaw nr 17. 
a. Omów zalecenia dotyczące żywienia kobiet w okresie laktacji. 
b. Omów cechy noworodka donoszonego. 
Zestaw nr 18. 
a. Omów zadania szkoły rodzenia. 
b. Wymień objawy towarzyszące przedwczesnemu oddzieleniu się łożyska prawidłowo 
usadowionego.  
Zestaw nr 19. 
a. Omów zalety karmienia naturalnego. 
b. Wymień objawy i przyczyny wielowodzia . 
Zestaw nr 20. 
a. Omów badanie przesiewowe prowadzone w profilaktyce cukrzycy w ciąży. 
b. Omów istotę objawu Chadwicka. 
Zestaw nr 21. 
a. Przedstaw główne etapy fizjoterapii przyłóżkowej u pacjentki po cięciu cesarskim. 
b. Wymień objawy i przyczyny małowodzia. 
Zestaw nr 22. 
a. Przedstaw działania edukacyjne położnej rodzinnej w stosunku do położnicy w czasie pierwszej 
wizyty patronażowej. 
b. Omów objawy podmiotowe charakterystyczne dla stanu przedrzucawkowego. 
Zestaw nr 23. 
a. Omów najczęstsze problemy laktacyjne występujące u pacjentki po porodzie drogami oraz siłami 
natury. 
b. Omów istotę objawu Hegara. 
Zestaw nr 24. 
a. Omów problemy laktacyjne mogące występować u pacjentki po cięciu cesarskim. 
b. Omów istotę wstrząsu hipowolemicznego u kobiety ciężarnej. 
Zestaw nr 25. 
a. Omów zakres świadczeń profilaktycznych wykonywanych podczas wizyty kobiety ciężarnej do 10 
tygodnia ciąży. Wymień także badania diagnostyczne zlecane podczas takiej wizyty. 
b. Scharakteryzuj czynniki predysponujące oraz objawy zespołu Sheehana.  
Zestaw nr 26. 
a. Przedstaw postępowanie z pacjentką w ciąży po wyznaczonym terminie porodu. 
b. Omów istotę zespołu Ashermana . 
Zestaw nr 27. 
a. Wymień najczęściej występujące problemy laktacyjne ze strony noworodka. 
b. Omów czynniki predysponujące oraz objawy towarzyszące zatorowi wodami płodowymi. 
Zestaw nr 28. 
a. Omów zasady prawidłowego przystawienia noworodka do piersi. 
b. Proszę omówić czynniki ryzyka porodu przedwczesnego. 
Zestaw nr 29. 
a. Omów działanie edukacyjne położnej w zakresie promocji karmienia piersią. 
b. Wymień czynniki predysponujące do transmisji dopłodowej wirusa HIV. 
Zestaw nr 30. 
a. Omów niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu, które położna może zaproponować 
samodzielnie rodzącej. 
b. Omów sposób postępowania w przypadku podejrzenia infekcji HPV u kobiety ciężarnej. 
 



Zestaw nr 31. 
a. Omów zadania położnej podczas prowadzenia I okresu porodu fizjologicznego. 
b. Omów sposoby zapobiegania zakażeniu Toxoplasma gondii. 
Zestaw nr 32. 
a. Omów cel i zasady wykonania I oraz II chwytu Leopolda 
b. Przedstaw czynniki ryzyka dla płodu powstające w sytuacji rozwoju cholestazy ciężarnej. 
Zestaw nr 33. 
a. Wymień objawy i przyczyny krwawień w ciąży w I i II trymestrze. 
b. Podaj definicję drugiego okresu porodu. 
Zestaw nr 34. 
a. Wymień objawy i przyczyny krwawień w ciąży w III trymestrze. 
b. Podaj definicję trzeciego okresu porodu.  
Zestaw nr 35. 
a. Zaplanuj opiekę nad ciężarną z rozpoznanym łożyskiem przodującym. 
b. Omów sposób postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia układu moczowego u kobiety 
ciężarnej. 
Zestaw nr 36. 
a. Omów opiekę nad kobietą ciężarną z zakrzepowym zapaleniem żył. 
b. Wymień objawy charakterystyczne dla niedoczynności tarczycy występujące u kobiety ciężarnej. 
Zestaw nr 37. 
a. Omów istotę reguły Naegelego. 
b. Wymień objawy kliniczne charakterystyczne dla żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej kończyn 
dolnych w przebiegu ciąży. 
Zestaw nr 38. 
a. Wymień objawy i przyczyny krwawień w ciąży w III trymestrze.  
b. Omów objawy oraz czynniki predysponujące do rozwoju zakażeń grzybiczych w obrębie pochwy u 
kobiet ciężarnych. 
Zestaw nr 39. 
a. Proszę omówić zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminowe u kobiet ciężarnych ze 
szczególnym uwzględnieniem kwasu foliowego. 
b. Omów etapy przygotowania kobiety do badania cytologicznego. 
Zestaw nr 40. 
a. Proszę zdefiniować zespół FAS oraz scharakteryzować cechy i opisać problemy noworodka z tym 
problemem. 
b. Podaj definicję akceleracji. 
Zestaw nr 41. 
a. Proszę wymienić i omówić warunki do wykonania testu niestresowego. 
b. Wymień badania jakie należy wykonać przed planowaną operacją ginekologiczną. 
Zestaw nr 42. 
a. Proszę wymienić zadania położnej w profilaktyce zakażeń rany pooperacyjnej. 
b. Wymień jakie nieprawidłowe zachowania ciężarnej mogą doprowadzić do wystąpienia 
przedwczesnej czynności skurczowej mięśnia macicy.  
Zestaw nr 43. 
a. Proszę wymienić wskazania do zastosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej w trakcie ciąży i w 
okresie okołoporodowym. 
b. Scharakteryzuj pojęcie deceleracji. 
Zestaw nr 44. 
a. Proszę omówić zasady postępowania w celu stymulacji dojrzałości układu oddechowego płodu. 
b. Zaplanuj obserwację ciężarnej w ciąży powikłanej przedwczesnym odpływaniem wód płodowych.  
Zestaw nr 45. 
a. Proszę omówić diagnostykę niedoczynności tarczycy w okresie pre-koncepcyjnym oraz w okresie 
ciąży. 
b. Zaplanuj obserwację ciężarnej w ciąży powikłanej łożyskiem przodującym. 
 
 



Zestaw nr 46. 
a. Omów zasady profilaktyki wad cewy nerwowej. 
b. Podaj definicję pierwszego okresu porodu.  
Zestaw nr 47. 
a. Omów udział położnej w edukacji matki z zakresu pielęgnacji noworodka w pierwszych tygodniach 
życia. 
b. Podaj definicję oraz omów zastosowanie wskaźnika Allgowera. 
Zestaw nr 48. 
a. Omów sposoby postępowania przy nudnościach, wymiotach oraz zaburzeniach żołądkowo 
jelitowych pojawiających się w pierwszych tygodniach ciąży. 
b. Omów objawy charakterystyczne dla przełomu tarczycowego w ciąży.  
Zestaw nr 49. 
a. Przedstaw cel i zadania organizacji opieki trójstopniowej w Polsce. 
b. Podaj objawy kliniczne sugerujące zespół DIC – zagrożenia dla matki i płodu. 
Zestaw nr 50. 
a. Wymień prawdopodobne oraz pewne objawy ciąży. 
b. Podaj objawy kliniczne sugerujące rozwój wstrząsu hipowolemicznego – zagrożenia dla matki i 
płodu. 
Zestaw nr 51. 
a. Omów cel badania kardiotokograficznego jako techniki diagnostycznej stosowanej w okresie ciąży. 
b. Zaplanuj obserwację ciężarnej w ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych. 
 
 

 


