
Bank pytao na egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo, 

studia pierwszego stopnia – część teoretyczna 
 

1. Przedstaw pojęcie i rodzaje diagnozy pielęgniarskiej. 

2. Przedstaw i omów etapy procesu pielęgnowania. 

3. Omów prawa pacjenta oraz podaj źródła prawne. 

4. Wymieo główne założenia kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki. 

5. Wymieo teorie pielęgniarstwa i omów jedną z nich. 

6. Scharakteryzuj funkcje zawodowe pielęgniarki. 

7. Omów zasady realizacji zleceo lekarskich. 

8. Omów zasady bezpiecznego podawania leków drogą doustną i dożylną. 

9. Wymieo niebezpieczeostwa wstrzyknięd dotkankowych. 

10. Wymieo zasady przetaczania krwi. 

11. Co to jest profilaktyka i jakie działania podejmowane są w poszczególnych jej fazach? 

12. Co to jest czynnik ryzyka? Scharakteryzuj modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki  

 ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego. 

13. Omów skutki zdrowotne palenia tytoniu. Na czym polega minimalna interwencja  

    antynikotynowa?.  

14. Omów zasady samokontroli stanu zdrowia u pacjenta z cukrzycą. 

15. Na czym polega komunikowanie z chorym z zaburzeniami psychicznymi? Omów specyfikę  

 relacji pielęgniarka-pacjent. 

16. Wymieo biologiczne metody leczenia w psychiatrii i omów rolę pielęgniarki. 

17. Omów rodzaje wsparcia w ramach świadczeo medyczno-społecznych oferowanych osobie  

 z chorobą Alzheimera. 

18. Omów działania podejmowane przez pielęgniarkę wobec chorego po próbie samobójczej.  

 Jaka jest rola pielęgniarki w zapobieganiu powtórnym próbom? 

19. Omów zasady obowiązujące podczas stosowania przymusu bezpośredniego wobec  

 pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. 

20. Jaka jest rola pielęgniarki w psychiatrycznej opiece środowiskowej? 

21. Omów działania podejmowane przez pielęgniarkę wobec pacjenta w przebiegu ciężkiej  

 depresji. Omów psychoedukację rodziny. 

22. Omów postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z zaostrzeniem schizofrenii. Zwród  

 szczególną uwagę na jego zachowanie wynikające z zaburzeo psychotycznych. 

23. Omów ogólne zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i  

 regionalnym, uzasadniając koniecznośd ich przestrzegania. 

24. Wymieo i scharakteryzuj etapy znieczulenia ogólnego z uwzględnieniem zadao pielęgniarki  

 i możliwych powikłao u pacjenta. 

25. Omów zasady podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej wskazując na  

 potencjalne powikłania. 



26. Wymieo wczesne i późne powikłania znieczulenia zewnątrzoponowego. 

27. Omów algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów  

 resuscytacyjnych (Basic Life Support, BLS) i zaawansowanego podtrzymywania życia  

 (Advanced Life Support, ALS) zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji    

    u osoby dorosłej. 

28. Omów podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (Pediatric Basic Life Support – PBLS)  

 oraz algorytm zaawansowanego podtrzymywania życia (Pediatric Advanced Life Support, PALS) 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji u dzieci.  

29. Omów podstawowy nadzór oraz zasady monitorowania pacjenta w trakcie i po  

 znieczuleniu ogólnym. 

30. Omów wczesne i późne powikłania po przetoczeniu krwi i jej składników. 

31. Omów przyczyny, objawy i postępowanie wobec pacjenta z ostrą niewydolnością  

 oddechową. 

32. Omów rodzaje wstrząsu u chorego i zadania pielęgniarki wobec pacjenta we wstrząsie. 

33. Wymieo metody bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych.  

34. Omów diagnostykę, leczenie i powikłania mogące wystąpid w cukrzycy ciążowej. 

35. Wymieo i opisz okresy porodu oraz zasady opieki nad położnicą i noworodkiem. 

36. Wymieo i scharakteryzuj założenia opieki przedkoncepcyjnej. 

37. Omów zasady kwalifikacji do porodu drogą cięcia cesarskiego. 

38. Na czym polega ocena stanu noworodka według skali Apgar?. 

39. Omów rolę i zadania pielęgniarki w opiece nad kobietą w okresie menopauzy. 

40. Wyjaśnij pojęcie COG, omów zasady i wskaż jej cele. 

41. Wymieo min. trzy rodzaje opieki stacjonarnej oferowanej pacjentom geriatrycznym w  

 Polsce. Omów jeden z nich. 

42. Scharakteryzuj proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i  

 ekonomicznym. 

43. Wymieo czynniki ryzyka upadku u osób w wieku starszym. 

44. Wskaż sposoby zapobiegania upadkom w środowisku szpitalnym i domowym. 

45. Wyjaśnij pojęcie polipragmazja, omów zasady postępowania podczas stosowania  

     farmakoterapii u osób w wieku podeszłym.  

46. Wymieo narzędzia i skale wykorzystywane do kompleksowej oceny geriatrycznej. Omów  

 szczegółowo jedno z nich. 

47. Wymieo najczęściej występujące problemy w opiece nad pacjentem geriatrycznym  

 przebywającym w oddziale szpitalnym. 

48. Scharakteryzuj pojęcia: starośd, starzenie się oraz podaj przykłady błędów jatrogennych  

    w opiece nad pacjentem w wieku geriatrycznym. 

49. Omów zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym.  

50. Wyjaśnij pojęcie Wielkie Zespoły Geriatryczne. Omów jeden z nich. 

51. Omów objawy i powikłania występujące w cukrzycy oraz edukacyjną rolę pielęgniarki w  

 profilaktyce powikłao.  



52. Wymieo zasady leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w cukrzycy.  

53. Przedstaw zasady opieki i profilaktykę powikłao u pacjenta nieprzytomnego. 

54. Przedstaw zasady postępowania pielęgniarskiego wobec chorego z zapaleniem płuc. 

55. Przestaw możliwości i sposoby działao  pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych  ułatwiających  

 funkcjonowanie chorym ze schorzeniami reumatycznymi. 

56. Omów postępowanie z chorym na POCHP w nasileniu duszności. 

57. Omów zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego. 

58. Omów objawy oraz plan postępowania w przypadku napadu astmy oskrzelowej u osoby  

     dorosłej. 

59. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg skali Torrance’ a oraz wymieo rodzaje opatrunków  

 stosowanych w leczeniu odleżyn. 

60. Omów pielęgnację i edukację pacjenta w przewlekłej niewydolności nerek. Na czym  

 polega dializoterapia? 

61. Omów zasady postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego w nadciśnieniu  

    tętniczym.   

62. Przedstaw objawy, leczenie oraz pielęgnowanie pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i  

 dwunastnicy. 

63. Omów rolę pielęgniarki w przygotowaniu chorego do badao diagnostycznych, a także  

 zasady opieki, w trakcie i po badaniach typu nakłucie jamy otrzewnej, nakłucie jamy  

 opłucnowej i biopsja szpiku. 

64. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z marskością wątroby z  

 uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych i rodzaju interwencji pielęgniarskich. 

65. Przedstaw zakres opieki nad pacjentem z sondą żołądkową i jelitową. 

66. Omów rolę i zadania pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad pacjentem z białaczką  

 szpikową. 

67. Omów problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki. 

68. Scharakteryzuj grupy leków używane w farmakoterapii pacjenta z POCHP. 

69. Wymieo prawa przysługujące dziecku wynikające z Karty Praw Dziecka w szpitalu. 

70. Omów zasady przeprowadzania badania podmiotowego u dzieci. 

71. Wymieo rodzaje insulin i podaj zasady insulinoterapii u dzieci z cukrzycą typu 1. 

72. Scharakteryzuj zasady izolacji dziecka przyjętego do oddziału z podejrzeniem choroby  

 zakaźnej. 

73. Przedstaw zadania pielęgniarki w realizacji opieki nad dzieckiem z zespołem Downa,  

 hospitalizowanym w oddziale pediatrycznym. 

74. Omów główne kierunki edukacji dziecka z atopowym zapaleniem skóry oraz jego  

 rodziców/opiekunów w ramach przygotowania do samoopieki i samopielęgnacji. 

75. Omów powikłania pozajelitowe u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit. 

76. Omów interwencje pielęgniarskie podczas napadu duszności astmatycznej u dziecka    

    oraz wymieo leki wziewne stosowane do przerwania napadu duszności. 

77. Przedstaw działania pielęgniarskie u dziecka chorego na mukowiscydozę mające na celu  



 poprawę stanu odżywienia. 

78. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego z  

 uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych i rodzaju interwencji pielęgniarskich. 

79. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zespołem nerczycowym z  

 uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych i rodzaju interwencji pielęgniarskich. 

80. Porównaj obraz chorobowy ostrego podgłośniowego zapalenia krtani i ostrego zapalenia  

 nagłośni u dzieci. 

81. Omów najczęstsze problemy zdrowotne pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

82. Omów zasady opieki nad dzieckiem z wrodzona wadą serca. Wymieo typy wad serca. 

83. Wymieo problemy pielęgnacyjne dziecka z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

84. Wymieo zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią. 

85. Wymieo postacie padaczki u dzieci oraz czynniki wywołujące napad. Omów zalecenia, co  

 do trybu życia dziecka chorego na padaczkę.  

86. Wymieo założenia kompleksowej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem  

 dziecięcym. 

87. Omów problemy pielęgnacyjne dziecka z mukowiscydozą. Wymieo zasady fizjoterapii  

 układu oddechowego. 

88. Omów kalendarz szczepieo ochronnych z uwzględnieniem wytycznych koniecznych dla ich  

 wykonania przez pielęgniarkę w POZ. 

89. Omów zasady wypisywania recept przez pielęgniarkę w podstawowej opiece zdrowotnej. 

90. Omów wpływ choroby przewlekłej i niepełnosprawności na funkcjonowanie rodziny. 

91. Jaki jest zakres kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej? 

92. Omów objawy, monitorowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we  

 wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu. 

93. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po udarze krwotocznym mózgu z  

 uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych, celu opieki i rodzaju interwencji  

 pielęgniarskich. 

94. Scharakteryzuj zasady komunikowania się z pacjentem z afazją mieszaną. 

95. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w ostrym  

 rzucie, z uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych, celu opieki i rodzaju interwencji  

 pielęgniarskich. 

96. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami połykania w ostrym  

 okresie choroby neurologicznej. 

97. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą otępienną – typu  

 Alzheimera z uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych, celu opieki i rodzaju  

 interwencji pielęgniarskich. 

98. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Parkinsona z  

 uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych, celu opieki i rodzaju interwencji  

 pielęgniarskich. 

99. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z urazem czaszkowo - mózgowym z  



 uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych, celu opieki i rodzaju interwencji  

 pielęgniarskich. 

100. Omów konsekwencje obniżonego i wzmożonego napięcia mięśniowego na przykładzie  

    pacjenta po udarze mózgu.   

101. Omów pojęcie bólu całkowitego w opiece paliatywnej oraz przedstaw podział i zasady  

 postępowania. Wymieo skale do oceny bólu. 

102. Omów drabinę analgetyczną i rolę pielęgniarki w łagodzeniu bólu. 

103. Podaj elementy oceny miejscowych cech rany odleżynowej na podstawie aktualnych   

           wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.   

104. Omów zasady sprawowania opieki nad pacjentem w terminalnej fazie choroby. 

105. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem wyniszczenia  

 nowotworowego. Podaj przyczyny braku apetytu. 

106. Zdefiniuj i zróżnicuj pojęcia: Opieka paliatywna, Opieka hospicyjna, Opieka terminalna. 

107. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami oddychania w  

 przebiegu choroby nowotworowej.  

108. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem będącym w stanie apalicznym. 

109. Wskaż akty prawne regulujące zasady wykonywania zawodu pielęgniarki.  

110. Omów zasady komunikowania się z osobą starszą z zaburzeniami słuchu, wzroku i  

 zaburzeniami funkcji poznawczych. 

111. Omów rolę pielęgniarki w zapobieganiu skutkom długotrwałego unieruchomienia. 

  

112. Scharakteryzuj żywienie dojelitowe uwzględniając rodzaje, zalety i powikłania. 

113. Omów etapy i zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego i opieki  

 pooperacyjnej. 

114. Wymieo powikłania pooperacyjne i omów rolę pielęgniarki w ich zapobieganiu. 

115. Omów rolę pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym. 

116. Rola pielęgniarki w prowadzeniu żywienia pozajelitowego. 

117. Wymieo zakres edukacji zdrowotnej wobec pacjenta z żylakami kooczyn dolnych. 

118. Omów problemy pielęgnacyjne u pacjenta po operacji tarczycy. 

119. Omów rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niedrożnością jelit w okresie przed i  

 pooperacyjnym. 

120. Wymieo zadania pielęgniarki wobec pacjenta z niedokrwieniem kooczyn dolnych. 

121. Omów problemy pielęgnacyjne pacjenta z krwawieniem do przewodu pokarmowego, z  

 uwzględnieniem interwencji pielęgniarskich. 

122. Omów przygotowanie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do samoopieki i samo  

 pielęgnacji, z uwzględnieniem rodzajów wsparcia dla stomików. 

123. Jakie są zadania pielęgniarki wobec pacjenta z drenażem klatki piersiowej? 

124. Co to jest gimnastyka oddechowa i efektywny kaszel? Podaj przykłady dwiczeo  

 oddechowych. 

125. Omów metody i zakres obserwacji pacjenta mające na celu zapobieganie powikłaniom  



 pooperacyjnym. 

126. Omów rolę pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badania endoskopowego przewodu  

 pokarmowego i opiekę po jego wykonaniu. 

127. Scharakteryzuj postępowanie z raną pooperacyjną z uwzględnieniem stopnia czystości 

 rany. 

128. Omów zasady obserwacji i pielęgnacji obwodowego dostępu naczyniowego. 

129. Omów zasady pielęgnowania pacjenta z założonym cewnikiem Foleya. 

130. Wymieo i omów powikłania okołostomijne. 

131. Omów rutynowe badania przedoperacyjne wykonywane u pacjenta w oddziale chirurgii  

 ogólnej? 

132. Omów postępowanie pielęgnacyjno-terapeutyczne w oparzeniach. 

133. Zadania pielęgniarki w monitorowaniu i leczeniu bólu pooperacyjnego.  

134. Omów problemy pielęgnacyjne u pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył. 

135. Wymieo elementy protokołu ERAS (współczesnej kompleksowej formuły opieki  

 okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia). 

136. Rola pielęgniarki w ocenie gospodarki wodno-elektrolitowej w bezpośrednim okresie  

 pooperacyjnym. Na czym polega prowadzenie bilansu wodnego? 

137. Omów postępowanie po ekspozycji na materiał biologiczny. 

138. Podaj zalecenia do domu dla pacjenta po zabiegu operacyjnym przepukliny brzusznej. 

139. Omów profilaktykę przeciwobrzękową u pacjentki po mastektomii. 

140. Wymieo rodzaje ran i typy gojenia. Omów pielęgnowanie pacjenta z zakażoną raną  

 pooperacyjną. 

141. Omów profilaktykę przeciwodleżynową u pacjentów objętych opieką paliatywną. 

142.  Jakie działania realizuje pielęgniarka w procesie leczenia bólu u pacjenta po zabiegu  

         operacyjnym? 

143. Jakie problemy pielęgnacyjno - opiekuocze występują u pacjenta z zakażeniem układu 

         moczowego? 

144.   Jakie problemy opiekuoczo - pielęgnacyjne występują u pacjenta z plegią kooczyn  

          dolnych? 

145.  Jakie działania prewencyjne podejmowane są przez pielęgniarkę w celu zapobiegania  

          powikłaniom ze strony układu oddechowego u pacjenta wentylowanego mechanicznie? 

 


