
   
Nr 1 LEP-W-08 
Metoda operacyjna tzw. otwartego brzucha, polegająca na planowych, powtarzanych rewizjach jamy 
brzusznej, płukaniu i usuwaniu zakażonych oraz martwiczych tkanek stanowi „złoty standard" w 
leczeniu: 
A. niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego.  D. raka trzustki. 
B. ostrego martwiczego zapalenia trzustki.   E. ostrego zapalenia 
C. przewlekłego zapalenia trzustki.    wyrostka robaczkowego. 
 
Nr 2. /LEP-W-08 
U 8-miesięcznej dziewczynki od 4 godzin co kilkanaście minut występują gwałtowne napady 
niepokoju i płaczu połączone z podnoszeniem nóżek ku górze. W przerwach między napadami 
dziecko jest apatyczne, senne, blade. Kilkakrotnie zwracało treścią pokarmową, oddało jeden stolec o 
wyglądzie „malinowej galaretki". W badaniu fizykalnym stwierdzono wzdęcie i guzowaty twór w 
prawym górnym kwadrancie brzucha, a w badaniu per rectum niewielką ilość krwi i śluzu. Na 
zdjęciach rtg brzucha uwidoczniono niesymetryczny rozkład gazów jelitowych i poziomy płynu, a w 
badaniu ultrasonograficznym - objaw „tarczy". Które z wymienionych poniżej schorzeń jest 
najbardziej prawdopodobną przyczyną opisanego obrazu klinicznego? 
A. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.   D. zapalenie uchyłka Meckela. 
B. uwięźnieta przepuklina pępkowa.   E. zapalenie węzłów chłonnych krezki. 
C. wgłobienie jelita. 
 
Nr 3./LEP-W-08 
U chorego stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego oraz obecność złogów w drogach żółciowych 
i ich poszerzenie. Najlepszym postępowaniem w takim przypadku jest: 
A. wyłącznie endoskopowe usunięcie złogów z dróg żółciowych. 
B. cholecystektomia laparoskopowa a po kilku dniach endoskopowe usunięcie złogów z dróg 
żółciowych. 
C. endoskopowe usunięcie złogów z dróg żółciowych a po kilku dniach cholecystektomia 
laparoskopowa. 
D. wyłącznie cholecystektomia laparoskopowa. 
E. wyłącznie cholecystektomia metodą otwartą. 
 
Nr 4./LEP-W-08 
U chorego z napadowym migotaniem przedsionków wystąpiło nagłe ochłodzenie, zasinienie i 
osłabienie kończyny dolnej. U chorego wcześniej nie stwierdzano zaburzeń ukrwienia kończyny 
dolnej. Biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobną przyczynę dolegliwości najlepszym 
postępowaniem będzie: 
A. podawanie leków rozszerzających naczynia. 
B. dotętnicze podawanie heparyny (do tętnicy udowej). 
C. dotętnicze podawanie streptokinazy (do tętnicy udowej). 
D. dotętnicze podawanie aktywatora plazminogenu (do tętnicy udowej). 
E. embolektomia tętnic kończyny dolnej. 
 
Nr 5. /LEP-W-08 
W przypadku zranienia się przez lekarza podczas wykonywania zabiegu operacyjnego prawidłowe 
postępowanie to: 
!) wykonanie badań na nosicielstwo HIV i HCV u lekarza; 
2) wykonanie badań na nosicielstwo HIV i HCV u pacjenta; 
3) w każdym przypadku podanie leków antyretrowirusowych. Prawidłowa odpowiedź to:  
A. tylko I. B. tylko 2. C. 1,2. D. 2,3. E. wszystkie wymienione. 
 
Nr 6./ LEP-W-08 
Drenaż płynu z jamy opłucnowej powinien być założony przez: 
A. 3-4 międzyżebrze w linii pachowej tylnej. 
B. 5-6 międzyżebrze w linii pachowej tylnej. 
C. 3-4 międzyżebrze w linii pachowej przedniej. 
D. 5-6 międzyżebrze w linii pachowej przedniej. 
E. 7-8 międzyżebrze w linii pachowej tylnej. 



Nr 7. /LEP-W-08 
U 80-letniej chorej przygotowywanej do planowej operacji tętniaka aorty brzusa^,; średnicy 85 mm 
kończącego się nad rozwidleniem aorty stwierdzono niewydofo? krążenia z frakcją wyrzutową 30%. 
W takim przypadku najlepszą metodą operacji tętn^k jest: 
A. operacja metodą klasyczną z implantacją protezy prostej. 
B. operacja metodą klasyczną z implantacją protezy rozwidlonej. 
C. zabieg metodą wewnątrznaczyniową. 
D. tętniak średnicy 85 mm nie jest wskazaniem do operacji. 
E. frakcja wyrzutowa 30% jest przeciwwskazaniem do jakichkolwiek operacji. 
 
Nr 8. /LEP-W-08 
71-letni chory zgłosił się do izby przyjęć z powodu masywnych wymiotów treścią krwią Przez ostatni 
tydzień chory przyjmował duże ilości niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ponadto przewlekle 
przyjmuje kwas acetylosalicylowy. Biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobną przyczynę 
krwawienia rutynowe postępowanie z tym chorym powinno obejmować: 
1) podanie rekombinowanego czynnika VII krzepnięcia; 
2) wykonanie gastroskopii; 
3) wykonanie laparotomii z chirurgicznym zaopatrzeniem krwawiącego miejsca; 
4) przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych. Prawidłowa odpowiedź to: 
A. tylko 2. B. 1,2. C. 2,3. D. 2,4. E. tylko 4. 
 
Nr 9. /LEP-W-08 
U chorego po urazie brzucha śródoperacyjnie stwierdzono pęknięcie śledziony. Prawidłowe 
postępowanie to: 
1) pozostawienie pęknięcia - wytworzenie się krwiaka wokół śledziony spowo# samoistne 
zatrzymanie krwawienia; 
2) próba zahamowania krwawienia (zeszycie torebki, sklejenie śledziony); 
3) usunięcie śledziony, jeśli nie uda się zatamować krwawienia; 
4) pozostawienie małych fragmentów usuwanej śledziony w sieci większej. Prawidłowa odpowiedź 
to: 
A. tylko 1.  B. 1,2. C. 2,3.  D. 3,4.  E. 2,3,4.  
 
Nr 10. /LEP-W-08 
Optymalny czas wytworzenia (punkty 1-3) i lokalizacja (punkty 4-5) pierwszej przetoki tętniczo-
żylnej do hemodializ to: 

1. kilka miesięcy przed rozpoczęciem dializoterapii; 
2. kilka dni przed rozpoczęciem dializoterapii; 
3. po rozpoczęciu dializoterapii - pierwsze dializy należy wykonać za pomocą cewnika; 
4. na przedramieniu; 
5. na ramieniu. 
  Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,4. B. 1,5. C. 2,4. D. 2,5. E. 3,4. 
 
Nr 11. /LEP-W-08 
W przypadku zwężenia przełyku spowodowanego nieoperacyjnym nowotworem, najlepszą metodą 
przewlekłego leczenia żywieniowego jest: 
A. dożylne podawanie roztworu glukozy. 
B. podawanie mieszaniny roztworów odżywczych do żyły obwodowej. 
C. podawanie mieszaniny roztworów odżywczych do żyły centralnej. 
D. podawanie mieszaniny roztworów odżywczych przez gastrostomię. 
E. doodbytnicze podawanie mieszaniny roztworów odżywczych. 
 
Nr 12. /LEP-W-08 
Chory zgłosił się do izby przyjęć po urazie klatki piersiowej. W rtg stwierdzono złamanie 7 i 8 żebra 
po stronie prawej. Prawidłowe postępowanie w takim przypadku to: 
A. chirurgiczne zespolenie złamanych żeber. 
B. zwiotczenie i zaintubowanie chorego. 
C. zabandażowanie klatki piersiowej. 
D. podawanie leków przeciwbólowych. 



E. założenie drenu do jamy opłucnowej. 
 
Nr 13 ./LEP-W-08 
Obraz kliniczny nadciśnienia wrotnego może obejmować niżej wymienione, z wyjątkiem: 
A. zespołu Homera.  D. żółtaczki. 
B. żylaków przełyku.  E. wodobrzusza. 
C. zespołu wątrobowo-nerkowego. 
 
Nr 14 /LEP-W-08 
U chorego z nagłym zatrzymaniem krążenia wykonuje się następujące czynności, z wyjątkiem: 
A. intubacji.                           D. podania adrenaliny. 
B. otwartego masażu serca. E. ultrasonografii. 
C. założeniu dostępu żylnego. 
 
Nr 15 ./LEP-W-08 
Które stwierdzenia dotyczące zanokcicy (paronychia) są prawdziwe? 
1) jest to stan zapalny tkanek otaczających paznokieć; 
2) wrotami zakażenia może być wrastający paznokieć; 
3) zakażenie powoduje powstanie ropnia śródskórnego umiejscowionego u podstawy paznokcia; 
4) zawsze występują ogólne objawy zakażenia; 
5) leczenie polega na nacięciu ropnia. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3,5. B. 1,2. C. 1,4,5. D. 1,2,5. E. 1,2,3,4.  
 
Nr 16. /LEP-W-08 
Następujące operacje można przeprowadzić stosując technikę laparoskopową: 
1) wycięcie pęcherzyka żółciowego; 4) wycięcie nerki; 
2) wycięcie wyrostka robaczkowego; 5) operację naprawczą przepukliny 
3) wycięcie nadnercza; pachwinowej.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,2,3. C. 1,2,3,4. D. 1,2,4. E. wszystkie wymienione.  
 
Nr 17. /LEP-W-08 
Najbardziej charakterystycznymi klinicznymi objawami zapalenia dróg żółciowych wywołanego 
przez pałeczkę okrężnicy (E. coli) są: 
1) gorączka; 
2) świąd skóry; 
3) żółtaczka; 
4) spadek ciśnienia tętniczego krwi; 
5) bóle w prawym górnym kwadrancie brzucha. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. wszystkie wymienione. B. 1,2,3,4. C. 1,3,5. D. 1,3,4. E. żadna z wymienionych.  
 
Nr 18. /LEP-W-08 
Charakterystycznymi cechami choroby Leśniowskiego-Crohna są: 
1) dotyczy tylko jelita krętego i prawej połowy okrężnicy; 
2) zmiany zapalne dotyczą całej grubości ściany jelita oraz jego krezki; 
3) w przebiegu choroby często dochodzi do powstania ropni wewnątrzbrzusznych; 
4) leczenie polega na wycięciu jelita krętego i okrężnicy. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,4. B. 1,2,3. C. 2,3. D. 1,3,4. E. wszystkie wymienione.  
 
Nr 19. /LEP-W-08 
Przyczyną smolistych stolców może być: 
1) rak żołądka;  
2) wrzód dwunastnicy;  
3) guz jelita cienkiego; 
4) rak prawej połowy okrężnicy; 
5) guz lewej połowy okrężnicy. 



Prawidłowa odpowiedź to: 
A. tylko 5. B. 1,2. C. 1,2,3. D. 4,5. E. wszystkie wymienione. 
 
 Nr 20. /LEP-W-08 
Leczenie odmrożenia w warunkach szpitalnych obejmuje: 
1) ogrzanie chorego i odmrożonej części ciała; 
2) wdrożenie profilaktyki przeciwtężcowej; 
3) podanie leków przeciwbólowych; 
4) zastosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania; 
5) podawanie leków rozszerzających naczynia. Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 3,4,5. C. 1,3,5. D. 2,3,5. E. wszystkie wymienione. 
  
Nr 21. /LEP-W-08 
Po nastawieniu zwichniętego stawu łokciowego unieruchomienie utrzymujemy przez:  
A. 1 tydzień.  
B. 2-3 tygodnie. 
C. 6 tygodni. 
D. różnie długo, w zależności od typu zwichnięcia. 
E. unieruchomienie nie jest konieczne.  
 
   
Nr 22. /LEP-W-08 
Dla oparzeń III stopnia typowym nie jest: 
A. martwica tkanek. 
B. pierścień oparzenia II i I stopnia wokół strefy oparzenia III stopnia. 
C. zmiany zatorowo-zakrzepowe w naczyniach w strefie oparzenia. 
D. brak lub słabe dolegliwości bólowe. 
E. brak uszkodzeń tkanek poniżej strefy oparzenia III stopnia. 
 
Nr 23./LEP-W-08 
W jakich stanach wezwiesz zespół nagłej pomocy? 
1) nagła zmiana czynności serca poniżej 40/min. lub powyżej 130/min.; 
2) spadek RR poniżej 90 mmHg; 
3) nagłe wahania częstości oddechu poniżej 8/min. i powyżej 30/min.;. jj 
4) nagły spadek wysycenia krwi tlenem pomimo tlenoterapii biernej poniżej 90%; 
5) nagłe zaburzenia świadomości (reakcja na ból i głos, brak reakcji).  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. wszystkie wymienione. E. 1,3,5. 
 
Nr 24./LEP-W-08 
Najczęstszą lokalizacją tętniaków tętnic obwodowych jest tętnica: 
A. szyjna wewnętrzna.  
B. podstawna mózgu.  
C. biodrowa zewnętrzna.  
D. ramieniowa. 
E. podkolanowa. 
   
Nr 25./LEP-W-08 
Tylną ścianę kanału pachwinowego tworzy: 
A. dolny brzeg mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha. 
B. dolny brzeg mięśnia poprzecznego brzucha. 
C. powięź poprzeczna brzucha. 
D. więzadło pachwinowe. 
D. ostrego zapalenia trzustki. 
E. raka żołądka. 
 
Nr 26. /LEP-W-08 
Skala ciężkości choroby wg Ransona dotyczy: 
A. raka szyjki macicy. 



B. choroby Leśniowskiego-Crohna. 
C. marskości wątroby.  
D. ostrego zapalenia trzustki  
E. raka żołądka 
 
Nr 27./LEP-W-08 
Do czynników ryzyka raka endometrium zalicza się: 
A. palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, otyłość. 
B. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość. 
C. stosowanie doustnej antykoncepcji, nadciśnienie tętnicze, otyłość. 
D. ekspozycja na talk, palenie papierosów, otyłość. 
E. mutacje genów BRCA1 i BRCA2, cukrzycę, otyłość.  
 
Nr 28 ./LEP-L-09 
(1) Przetoka tchawiczo-przełykowa może być przyczyną nawracających infekcji oddechowego, (2) a 
jej rozpoznanie może zostać postawione na podstawie tomografii komputerowej o wysokiej 
rozdzielczości (HRCT). 
A. (1) i (2) prawdziwe, powiązane związkiem przyczynowo- skutkowym. 
B. (1) i (2) prawdziwe, bez związku przyczynowo- skutkowego. 
C. (1) - prawdziwe, (2) fałszywe. D. (1) - fałszywe, (2) prawdziwe. E. (1) i (2) fałszywe. 
 
Nr 29./LEP-L-09 
Wykonanie drenażu jamy opłucnej należy rozważyć w przypadku: 
1) zachłystowego zapalenia płuc; 
2) zapalenia opłucnej; 
3) odmy opłucnej; 
4) hemosyderozy płuc; 
5) ropniaka opłucnej.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 2,3. B. 1,2,3. C. 2,3,5. D. 1,2,3,5. E. wszystkie wymienione.  
 
Nr 30.1 LEP-L-09 
Którą z przedstawionych zmian jelita grubego cechuje największe ryzyko przemiany nowotworowej ? 
A. gruczolak mieszany. 
B. gruczolak kosmkowy. 
C. gruczolak cewkowy. 
D. polip hiperplastyczny. 
E. wszystkie z przedstawionych zmian cechuje podobne ryzyko przemiany nowotworom  
 
Nr 31/ LEP-L-09 
65-letni chory cierpiący na przewlekłe zaparcia ma od 5 dni nasilające się bóle w lewym dole 
biodrowym. W chwili przyjęcia do szpitala ma rozlane bóle brzucha z objawami otrzewnowymi. 
Wskazane może być wykonanie następujących badań z wyjątkiem: 

A. kolonoskopii.   D. NMR. 
B. USG.                 E. przeglądowego zdjęcia brzucha. 
C. TK. 

 
Nr 32./LEP-L-09 
Chory był przez półtora miesiąca hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia trzustki. W trzy 
tygodnie po wypisaniu do domu zaczął odczuwać bóle w nadbrzuszu, pojawiła się narastająca 
stopniowo gorączka. W nadbrzuszu wyczuwa się bolesny, nieruchomy P- Najbardziej 
prawdopodobne rozpoznanie to: 
A. torbiel rzekoma. D. guz nowotworowy. 
B. ropień.               E. nawrót ostrego zapalenia trzustki. 
C. torbiel prawdziwa. 
 
Nr 33. / LEP-L-09 



86-letnia kobieta po przebytym przed kilkoma miesiącami udarze nie wstaje z w dawna ma trudności 
z wypróżnieniami, a od trzech dni nie może w ogóle oddać gazów, odczuwa silne bóle brzucha. 
Brzuch jest bardzo wzdęty, perystaltyka niedrożnościowa. W pierwszej kolejności należy:  
A. skierować chorą na badanie radiologiczne.   
B. podać leki rozkurczowe.  
C. zbadać chorą per rectum. 
D. podłączyć wlew dożylny. 
E. wykonać lewatywę. 
 
Nr 34. / LEP-L-09 
Oparzenie przedniej powierzchni tułowia i obu kończyn górnych stanowi część całkowitej 
powierzchni ciała (według „reguły dziewiątek") wynoszącą około: 
 A. 10%. B. 18%. C. 27%. D. 36%. E.45%. 
 
Nr 35./ LEP-L-09 
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest 
prawdziwe? 
A. jest najczęstszą chorobą zapalną jamy brzusznej, występującą przede wszystkim u ludzi starszych. 
B. występuje częściej u mężczyzn, niż u kobiet, a choroby układu moczowego są najczęściej brane 
pod uwagę w diagnostyce różnicowej. 
C. typowo rozpoczyna się bólem w prawym dole biodrowym, a badanie leukocytozy jest jednym z 
najważniejszych czynników decydujących o rozpoznaniu. 
D. USG brzucha jest badaniem obrazowym decydującym o rozpoznaniu, a appendektomia jest 
jedynym leczeniem przy ustalonym rozpoznaniu. 
E. rozpoznanie opiera się przede wszystkim na wywiadzie i badaniu przedmiotowym, a choroby 
układu moczowego i ginekologiczne u kobiet są najczęściej brane pod 
uwagę w diagnostyce różnicowej. 
 
Nr 36./ LEP-L-09 
Który z wymienionych niżej objawów nie jest typowy dla niedrożności mechanicznej przewodu 
pokarmowego? 
A. wzdęcie brzucha. 
B. wymioty treścią jelitową. 
C. zatrzymanie stolca i gazów. 
D. brak perystaltyki. 
E. ból brzucha. 
 
Nr 37. / LEP-L-09 
Chory z utrwalonym migotaniem przedsionków poczuł gwałtowny ból nogi. Wezwany lekarz 
rodzinny stwierdził, że prawa kończyna dolna jest blada i zimna. Chory nie może wykonywać 
żadnych ruchów kończyną. Na stopie nie wyczuwa się tętna. Lekarz wezwał pogotowie. Zanim chory 
znajdzie się w szpitalu, najistotniejsze dla jego doraźnego leczenia będzie: 
A. ułożenie kończyny na miękkich poduszkach 
B. podanie heparyny. 
C. podanie dużej dawki leków rozkurczających naczynia. 
D. podanie środków przeciwbólowych. 
E. chłodzenie chorej kończyny. 
 
Nr 38./ LEP-L-09 
Które z niżej wymienionych badań jest najmniej przydatne w diagnostyce niedrożności mechanicznej 
przewodu pokarmowego: 
A. rtg przeglądowe jamy brzusznej. 
B. kontrastowy wlew doodbytniczy. 
C. osłuchiwanie brzucha (charakter dźwięków perystaltyki).  
D. tomografia komputerowa brzucha.  
E. pasaż przewodu pokarmowego. 
 
Nr 39. / LEP-L-09 
Metodą z wyboru w diagnostyce żółtaczki mechanicznej jest: 



A. USG brzucha. 
B. endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna (ECRP). 
C. tomografia komputerowa. 
D. przezskórna, przezwątrobowa cholangiografią. 
E. rtg przeglądowe jamy brzusznej. 
 
Nr 40. / LEP-L-09 
Cechami charakterystycznymi dla zaawansowanego raka kątnicy są- 
1) guz nad prawym talerzem biodrowym; 
2) biegunki; 
3) niedokrwistość; 
4) obniżenie poziomu albumin; 
5) bóle w prawym podbrzuszu.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,4. E. 1,3,5.  
 
Nr41./ LEP-L-09 
Mechaniczna niedrożność jelit objawia się: 
1) stałym bólem brzucha; 
2) falowym bólem brzucha; 
3) zatrzymaniem gazów i stolca; 
4) hiperkaliemią; 
5) bradykardią.  
Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 2,3. B. 2,4. C. 3,4. D. 1,4. E. 2,5. 
 
Nr 42 / LEP-L-09  
Objawy raka esicy to głównie: 
1) wąskie stolce; 
2) naprzemienne zaparcia i biegunki; 
3) podwyższona ciepłota ciała; 
4) wyniszczenie  
5) domieszka krwi w stolcu.; 

 Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 1,2,4. B. 1,2,3. C. 2,3,5 D. 1,2,5. E. 2,3,4. 
 
Nr 43./LEP-L-09  
28-letnia kobieta zgłosiła się z wyczuwalnym w górnym zewnętrznym kwadrancie - gładkim, 
ruchomym guzkiem. Najbardziej prawdopodobna diagnoza to: 
A. zwyrodnienie włóknisto-torbielowate. 
B. brodawczak. 
C. włókniako-gruczolak. 
D. guz liściasty. 
E. rak sutka.  
 
Nr 44. / LEP-L-09 
Obecność kamieni w przewodzie żółciowym wspólnym można podejrzewać, gdy: 
1) przewód żółciowy wspólny jest poszerzony; 
2) w pęcherzyku żółciowym jest dużo drobnych kamieni; 
3) chory przebył żółtaczkę mechaniczną; 
4) przewód pęcherzykowy jest niedrożny; 
5) przewód pęcherzykowy jest szeroki. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. wszystkie wymienione. B. 1,2,3,5. C. 1,2,3,4. D.4,5. E. 3,4,5.  
 
Nr. 45./ LEP-L-09 
Najczęstszym objawem klinicznym u chorych po operacji raka przełyku jest/są: 
A. dysfagia.   D. bóle stawowo-mięśniowe. 
B. wymioty i odbijania.  E. ulewanie treści pokarmowej. 



C. bóle za mostkiem podczas połykania. 
 
Nr 46. / LEP-L-09 
60-letnia otyła kobieta zgłosiła się do szpitala z powodu silnego bólu w prawym podżebrzu, 
promieniującego do prawej łopatki. Ból pojawił się przed 5 godzinami po błędzie dietetycznym. W 
badaniu przedmiotowym jamy brzusznej stwierdzono silną bolesność pod prawym łukiem żebrowym 
bez objawów otrzewnowych. Perystaltyka była zachowana, prawidłowa. Podobne dolegliwości 
występowały kilkakrotnie wcześniej.  
Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to: 
A. przedziurawienie owrzodzenia żołądka. 
B. zator tętnicy krezkowej górnej. 
C. kolka nerkowa lewostronna. 
D. kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego. 
E. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. 
 
Nr 47./ LEP-L-09 
Do prowadzenia całkowitego żywienia parenteralnego wskazane jest wkłucie do żyły: 
A. łokciowej. 
B. podobojczykowej. 
C. promieniowej. 
D. głównej dolnej. 
E. odpiszczelowej. 
 
Nr 48./LEP-L-09 
Podczas badania palcem wprowadzonym do odbytu ocenia się: 
1) długość kanału odbytu; 
2) napięcie mięśni zwieraczy i ich integralność; 
3) zawartość światła odbytnicy; ¡B 4) stan ściany odbytnicy; H 5) gruczoł krokowy. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3,5. B. 1,2. C. 1,4,5. D. 1,2,5. E. wszystkie wymienione. 
 
Nr 49. / LEP-L-09 
Objawy „ostrego brzucha" mogą być spowodowane: 
1) ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego; 
2) zapaleniem trzustki; 
3) pęknięciem tętniaka aorty brzusznej; 
4) ostrym niedokrwieniem jelit; 
5) wysokim stężeniem mocznika we krwi.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2. B. 1,2,3. C. 3,4. D. 1,2,3,4. E. wszystkie wymienione.  
 
Nr 50. / LEP-L-09 
56-letnia kobieta zgłosiła się do izby przyjęć z powodu krwioplucia i silnego bólu nadbrzuszu. W 
wywiadzie choroba niedokrwienna serca, hormonalna terapia zastępcza w badaniu przedmiotowym 
sinica centralna. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: 
A. ostre zapalenie trzustki. D. zapalenie płuc. 
B. zatorowość płucna.  E. perforacją wrzodu dwunastnicy. 
C. zawał serca. 
 
Nr 51./ LEP-L-09 
Rozpoznanie kliniczne zakrzepowo-zarostowego zapalenia tętnic (tzw. choroby Buergera) opiera się 
na następujących kryteriach: 
A. choroba dotyczy głównie mężczyzn przed 40. rokiem życia. 
B. wystąpienie choroby poprzedza często wędrujące zakrzepowe zapalenie żył. 
C. istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem choroby, a nałogowym paleniem tytoniu. 
D. w badaniu przedmiotowym stwierdza się brak tętna na tętnicy podkolanowej lub tętnicach stopy. 
E. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.  
 
Nr 52. /LEP-L-09 



Pacjent lat 42 zgłosił się na izbę przyjęć z powodu bardzo silnych dolegliwości w okolicy lewego 
pośladka i odbytu uniemożliwiających siedzenie, nasilających się podczas oddawania stolca. Bóle 
trwają od 4 dni, towarzyszy im gorączka do 380C. W badaniu przedmiotowym: w okolicy odbytu 
obrzęk i zaczerwienienie przechodzące os lewy pośladek, badanie bardzo bolesne, wyczuwalne 
wygórowanie i wzmożone ucieplenie w tej okolicy. Proponujesz: 

A. leki przeciwbólowe, antybiotyk doustnie, kontrola w poradni chirurgicznej za 3 dni. 
B. maści przeciwzapalne, leki przeciwbólowe. 
C. maść z antybiotykiem, nasiadówki, leki przeciwbólowe. 
D. przyjęcie do oddziału chirurgicznego celem pilnego zabiegu nacięcia i zdrenowana zmiany. 
E. przyjęcie do oddziału chirurgicznego celem obserwacji - nasiadówki, antybiotyk dożylnie i 

leki przeciwbólowe. 
 

Nr 53. / LEP-L-09 
Do czynników ryzyka raka przełyku zalicza się: 
1) chorobę refluksową; 
2) zanik błony śluzowej przełyku w następstwie niedoboru żelaza; 
3) nadmierne spożywanie alkoholu; 
4) palenie tytoniu; 
5) spożywanie gorących pokarmów.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3,5.      B. 1,2. C.l,4,5.      D. 1,2,5.        E. wszystkie wymienione.  
 
Nr 54. / LEP-L-09 
Stosując u chorego pochodne kumaryny należy kontrolować: 
A. APTT. 
B. INR. 
C. liczbę płytek krwi. 
D. stężenie fibrynogenu. 
E. żadne z powyższych. 
 
Nr 55./ LEP-L-09 
Zwężenie tętnicy nerkowej może prowadzić do: 
A. nadciśnienia tętniczego. 
B. krwiomoczu. 
C. białkomoczu. 
D. nowotworu nerki. 
E. wszystkie powyższe są prawdziwe. 
 
Nr 56. / LEP-L-09 
Zaawansowanie przewlekłej niewydolności żylnej ocenia się na podstawie: 
1) badania przedmiotowego; 
2) ultrasonografii z podwójnym obrazowaniem układu żył powierzchownych i głębokich kończyn 
dolnych; 
3) pletyzmografii; 
4) flebografii żył kończyn dolnych; 
5) arteriografii tętnic kończyn dolnych.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,4,5. B. 1,2. C. 4,5. D. 1,2,5. E. 1,2,3,4. 
 
Nr 57./ LEP-W-09 Oszczędzająca operacja raka sutka: 
A. wykonywana jest w przypadkach małych guzów nowotworowych. 
B. polega na miejscowym wycięciu segmentu gruczołu wraz z guzem. 
C. niezbędne jest jednoczasowe wycięcie pachowych węzłów chłonnych. 
D. po operacji konieczna jest radioterapia. 
E. wszystkie twierdzenia są prawdziwe. 
 
Nr 58. / LEP-W-09 
Najlepsze rokowanie po leczeniu chirurgicznym przerzutów nowotworowych do wątroby istnieje w 
przypadku: 



A. raka żołądka. D. raka jelita grubego. 
B. czerniaka.              E. raka trzustki. 
C. raka piersi. 
 
Nr 59./ LEP-W-09 
Pacjent doznał w wypadku komunikacyjnym otwartego złamania kości udowej. Złamania 
zaopatrzono operacyjnie. W następnym dniu chory skarży się na narastający ból kończyny, nie 
reagujący na normalne dawki leków przeciwbólowych. Jest blady, spocony, majaczy, choć nie ma 
wysokiej gorączki. Rana jest obrzęknięta i bardzo bolesna bez wyczuwalnego trzeszczenia. Po zdjęciu 
jednego szwu z rany wycieka posokowaty brudnoszary płyn. Należy przede wszystkim podejrzewać: 
A. zakażenie gronkowcem metycylinoopornym. 
B. zgorzel gazową.   
C. wcześnie występującą ropowicę paciorkowcową. 
D. masywne zakażenie Escherichia coli. 
E. zakażenie meningokokowe. 
 
Nr 60 / LEP-W-09 
W okresie pooperacyjnym u chorego po hemikolectomii wystąpiła zakrzepica głębok' 
podudzia. Ustalono, że pacjent będzie leczony heparyną drobnocząsteczkową. d ^ 
należy ustalić w zależności od: ^ 
A. wskaźnika protrombinowego i INR.    D. liczby płytek. 
B. APTT.                                                     E. rozległości zmian zakrzepowych 
C. masy ciała chorego. w ocenie USG-doppler. 
 
Nr 61 JLEP-W-09 
W rutynowym badaniu histopatologicznym usuniętego laparoskopowo pęcherz żółciowego 
stwierdzono naciek raka. Właściwym postępowaniem będzie: 
A. obserwacja i kontrola USG. 
B. reoperacja: wycięcie loży pęcherzyka i limfadenektomia więzadła wątrobowo - dwunastniczego. 
C. naświetlenie prawego podżebrza, następnie laparotomia (second look). 
D. wyłącznie chemioterapia. 
E. chory nie wymaga leczenia. 
 
Nr 62. / LEP-W-09 
Czterdziestoletni mężczyzna, przed 2 miesiącami wypisany ze szpitala po ciężkim zapaleniu trzustki, 
skarży się na dyskomfort w nadbrzuszu i zauważył uwypuklenie w tq okolicy. Przy badaniu wyczuwa 
się duży, niebolesny, nieruchomy guz. Badanie USG potwierdza obecność guza o średnicy 20 cm, 
prawie całkowicie wypełnionego płynem. Optymalną metodą leczenia będzie: 
A. nakłucie i opróżnienie z płynu. D. usunięcie guza w całości. 
B. nacięcie i drenaż.    E. resekcja trzustki wraz z guzem. 
C. zespolenie z jelitem lub żołądkiem. 
 
Nr 63./ LEP-W-09 
Siedemdziesięciopięcioletni mężczyzna nagle zasłabł. Jest blady, spocony. Skarży się na ból w 
nadbrzuszu oraz silny ból w okolicy lędźwiowej z promieniowa- niem do lewej pachwiny. Stwierdza 
się czynność serca przyspieszoną do 130/min oraz hipotensję 80/40 mmHg. W pierwszej kolejności 
należy zlecić: 

A. EKG i koronarografię.   D. usg lub TK brzucha. 
B. TK lub NMR kręgosłupa lędźwiowego. E. urografię i badanie moczu. 
C. gastroskopię. 

 
Nr 64./ LEP-W-09 Wskaż zdania prawdziwe: 
1) perforacja wrzodu żołądka jest wskazaniem do pilnego leczenia operacyjnego;  
2) najczęstszym objawem perforacji wrzodu żołądka jest nagle pojawiający się, silny nadbrzuszu; 
3) podstawowym badaniem dodatkowym pozwalającym na postawienie rozpór perforacji wrzodu 
żołądka jest zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej; 
4) typowym objawem perforacji wrzodu żołądka na zdjęciu rtg jest obecnosc wolnego powietrza w 
jamie otrzewnej. 
Prawidłowa odpowiedź to:  



A. 1.3. 
B. 1,2,3. 
C. 1,3,4. 
D. 2,3,4.  
E. wszystkie wymienione.  
 
   
Nr 65. / LEP- W-09 
Najczęstszym nowotworem złośliwym żołądka jest: 
A. gruczolakorak.  D. rak płaskonabłonkowy. 
B. chłoniak.  E. wszystkie wymienione występują porównywalnie często. 
C. guz stromalny. 
 
Nr 66./LEP-W-09 
Do określenia aktywności krwawienia w obrazie gastroskopowym służy skala:  
A.Ransoma. B. APACHE II. C. Forresta. D. Sengstakena. E. Mallory'ego. 
 
Nr 67./ LEP-W-09 
Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące przepuklin przeponowych: 
A. częściej występuje przepuklina rozworu przełykowego okołoprzełykowa niż wślizgowa. 
B. leczeniem przepuklin rozworu przełykowego jest fimdoplikacja. 
C. przepuklinie wślizgowej towarzyszy refluksowe zapalenie przełyku. 
D. przepuklinie okołoprzełykowej towarzyszyć może krwawienie i uwięźnięcie. 
E. wrota wrodzonych przepuklin przeponowych to otwór Bochdaleka i Morgagniego.  
 
Nr 68. / LEP-W-09 W raku kątnicy często występują: 
1) guz nad prawym talerzem biodrowym; 4) wymioty; 
2) bóle w prawym podbrzuszu;   5) biegunki. 
3) niedokrwistość;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,4. E. 1,2.5. 
 
   
Nr 69./ LEP-W-09 
Przedziurawienie wrzodu żołądka lub dwunastnicy objawia się: 
1) smolistymi stolcami; 4) zatrzymaniem wiatrów; 
2) wymiotami z domieszką krwi; 5) obroną mięśniową. 
3) okresowymi bólami brzucha; 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 3,4. C. 4,5. D.2,5. E. 1,5, 
 
Nr 70 / LEP-W-09 Zastrzał: 
1) jest zakażeniem toczącym się po stronie dłoniowej palców i ręki; 
2) jest zakażeniem grzybiczym; 
3) jest krwiopochodnym zakażeniem bakteryjnym; 
4) leczenie polega na nacięciu, sączkowaniu i unieruchomieniu; 
5) jest zakażeniem wału paznokciowego. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 2,4. B. 3,4. C. 4,5. D. 1,4. E.2,5.  
 
   
Nr 71./ LEP-W-09 
Charakterystyczne objawy raka esicy to:  
1) wąskie stolce;  
2) podwyższona ciepłota ciała; 
3) niedokrwistość;  
4) spadek ciężaru ciała; 
5) domieszka krwi w stolcu.  
Prawidłowa odpowiedź to: 



 A. 1,4.  B. 1,3.   C. 2,5.  D. 1,5.   E. 2,3. 
 
Nr 72./ LEP-W-09 
Trzy najczęstsze przyczyny krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego 
1) rak żołądka;     4) zespół Mallory - Weissa; 
2) krwotoczne zapalenie śluzówki żołądka;  5) żylaki przełyku. 
3) choroba wrzodowa;  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,4. E. 2,3,5.  
 
Nr 73. / LEP-W-09 
Niedrożność jelita grubego najczęściej jest spowodowana: 
A. rakiem esicy. D. chorobą Crohna. 
B. rakiem kątnicy. E. skrętem esicy. 
C. zrostami po przebytych operacjach. 
 
Nr 74./ LEP-W-09 
Trzy najczęstsze przyczyny niedrożności mechanicznej jelit to: 
1) zrosty pooperacyjne;  4) wgłobienie jelita; 
2) rak jelita grubego;  5) uwięźnięcie przepukliny. 
3) uchyłek Meckela; 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,5. B. 2,3,5.  C. 1,3,4. D. 1,2,4. E. 1,3,5. 
 
Nr 75./ LEP-W-09 
 Rak głowy trzustki objawia się: 
1) żółtaczką;    4) poszerzeniem dróg żółciowych i pęche- 
2) podwyższoną temperaturą;  rzyka żółciowego widocznym w USG; 
3) silnymi falowymi bólami brzucha;  5) niedokrwistością. 
Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 1,2. B. 3,4. C. 4,5.  D. 3,5. E. 1,4. 
 
 
Nr 76. /LEP-W-09 
Typowy objaw „ręki błogosławiącej" lub „ręki kaznodziei" jest charakterystyczny dla: 

A. neuropraksji nerwu łokciowego. 
B. neuropraksji nerwu pośrodkowego. 
C. aksonotmezy nerwu promieniowego.  
D. neurotmezy nerwu łokciowego. 
E. neuropraksji nerwu promieniowego. 
 

Nr 77. / LEP-W-09 
35-letnia pacjentka skarży się na wyczuwalny guz lokalizowany w dolnym zewnętrznym kwadrancie 
piersi prawej. Twór jest bolesny, a skóra nad nim zaczerwieniona i nadmiernie ucieplona. Pacjentka 
gorączkuje. W wykonanym USG opisano regularną hipoechogeniczną zmianę o średnicy 7cm. 
Właściwym postępowaniem będzie: 
A. nacięcie i drenaż ropnia piersi, dodatkowo antybiotykoterapia. 
B. wycięcie zmiany w całości i przesłanie jej do badania histopatologicznego. 
C. leczenie okładami z Rivanolum i antybiotykiem empirycznie. 
D. biopsja cienkoigłowa zmiany pod osłoną antybiotyku. 
E. żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna.  
 
Nr 78. /LEP-W-09 
W przebiegu której z wymienionych chorób może dojść do martwicy palców stopy? 
A. choroba Raynauda.  D. prawdziwe są odpowiedzi B i C. 
B. choroba Buergera.  E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
C. cukrzyca. 
 
Nr 79. / LEP-W-09 



Ciężarna w 8. miesiącu ciąży skarży się na silne bóle umiejscowione pod prawym łukiem żebrowym. 
2 lata wcześniej przebyła cholecystektomię klasyczną. W badaniu fizykalnym stwierdzono 
tachykardię 140/min, obronę mięśniową w rzucie blizny po laparotomii, objaw Blumberga dodatni, 
perystaltyka nie do oceny. Chora gorączkuje do 38,0°C, wymiotowała. Tętno płodu 140/min. W 
badaniach laboratoryjnych próby wątrobowe w normie, WBC 15 tys./mm3, CRP 120 mg/l.  
Jakie rozpoznanie wydaje się być najbardziej prawdopodobne? 
A. zapalenie uchyłków jelita grubego. 
B. zapalenie przewodu żółciowego wspólnego na tle kamiczym. 
C. choroba zrostowa. 
D. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. 
E. poród przedwczesny. 
 
Nr 80./ LEP-W-09  
Najczęstszymi przyczynami ostrego zapalenia trzustki są  
1) kamica żółciowa; 
2) dieta wysokosodowa; 
3) alkohol;  
4) dieta niskobiałkowa; 
5) otyłość. 
Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 1,2. B. 2,3. C.1.4. D. 4.5. E. 1,3. 
  
  
Nr 81 /LEP-W-09  
Przepukliny pachwinowe: 
1) są równie częste u mężczyzn i u kobiet; 
2) każda przepuklina powinna być zoperowana; 
3) najmniej nawrotów jest po operacji z użyciem siatki z tworzywa; 
4) częściej ulegają uwięźnięciu niż przepukliny udowe; 
5) większość przepuklin pachwinowych jest obustronna.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3. B. 3,4. C. 2,4. D. 1,5. E.2,3. 
 
Nr 82 ./LEP-W-09 
Typowe nakłucie jamy opłucnej celem odbarczenia płynu wykonuje się w: 
A. II przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej. 
B. IV-V przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej. 
C. III przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej. 
D. V-VI przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej przedniej. 
E. VII-VIII przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej tylnej. 
 
Nr 83 / LEP-W-09 
Który z wazopresorów w dawce 3 mg/kg masy ciała będzie zwiększał perfuzję nerkową? 
A. adrenalina.   D. prawdziwe są odpowiedzi A,C. 
B. noradrenalina. E. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa. 
C. dopamina.  
 
Nr 84 / LEP-L-10 
U pacjenta operowanego z powodu dużego zamostkowego wola guzowatego wystąpiło zapadnięcie 
gałki ocznej po stronie prawej, opadanie prawej powieki oraz zwężenie prawej źrenicy. Gdzie należy 
lokalizować uszkodzenie? 
A. ośrodek okoruchowy kory mózgowej.  D. szyjno-piersiowe nerwy współczulne. 
B. pień nerwu błędnego.     
C. oczodół.      E. gałka oczna. 
 
Nr 85./ LEP-L-10 
Stwierdzenie którego z poniższych faktów, dyskwalifikuje bezwzględnie zmarłego jako dawcę 
narządów? 
A. sprzeciw wyrażony przez zmarłego za życia. D. alkoholizm. 



B. sprzeciw rodziny zmarłego.   E. leczenie na OIOM przez 14 dni 
C. dodatni wynik przeciwciał anty HCV. zakończone zgonem. 
 
Nr 86. /LEP-L-10 
U chorego około 24 h po urazie czaszkowo-mózgowym doszło do nasilenia dolegliwości bólowych 
głowy, pojawienia się nudności i apatii. Które z niżej wymienionych i« najbardziej prawdopodobnym 
rozpoznaniem? 
A. narastanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. D. krwiak nadtwardówkowy. 
B. przełom nadciśnieniowy. E. krwiak podtwardówkowy. 
C. krwawienie domózgowe. 
 
Nr 87./LEP-L-10 
Podczas gastroskopii wykonywanej z powodu dolegliwości dyspeptycznych u 60 letniego mężczyzny 
stwierdzono kraterowate owrzodzenie średnicy około 4 cm położone w części podwpustowej na 
krzywiźnie mniejszej żołądka. W pobranych wycinkach stwierdzono utkanie raka żołądka typu 
jelitowego. Do jakiego zabiegu operacyjnego należy w pierwszym rzędzie kwalifikować tego 
chorego? 

A. całkowite wycięcie żołądka. 
B. całkowite wycięcie żołądka w limfadenektomią. 
C. częściowe proksymalne wycięcie żołądka. 
D. częściowe dystalne wycięcie żołądka. 
E. częściowe dystalne wycięcie żołądka z limfadenektomią. 

 
Nr 88. /LEP-L-10  
Do leczenia szpitalnego przyjęto 56-letnią, otyłą chorą z trwającymi od około 12 & ; dolegliwościami 
bólowymi w nadbrzuszu. W ultrasonografii stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego, przestrzeni 
pozaotrzewnowej nie uwidoczniono. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się istotnie podniesiony 
poziom leukocytów, białka C reaktywnego oraz amylazy. Jakie powinno być Twoim zdaniem 
najbardziej prawidłowe postępowanie? 
A. pilna laparoskopowa cholecystektomia. 
B. otwarta cholecystektomia z cholangiografią śródoperacyjną. 
C. endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna. 
D. przeniesienie na OIT i dokładne monitorowanie chorej. 
E. dieta „0", płynoterapia, antybiotyk i obserwacja. 
 
Nr 89 /LEP-L-10  
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego: 
1) nie należy operować techniką laparoskopową;  
2) najczęściej występuje w młodym wieku;   
3) rozpoczyna się bólem, który przemieszcza się z nadbrzusza w prawe podbrzusze; 
4) nic występuje u osób powyżej 50 roku życia; 
5) często towarzyszy chorobie Leśniowskiego-Crohna.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B.3,4. C. 4,5. D.2,3. E.2,4. 
 
Nr 90. / LEP-L-10 przepukliny pachwinowe: 
1) u mężczyzn są kilkakrotnie częstsze niż u kobiet; 
2) operować należy tylko duże przepukliny, schodzące do worka mosznowego; 
3) najlepsze wyniki przynoszą operacje z użyciem siatki z tworzywa; 
4) zawsze grożą uwięźnięciem; 
5) najczęściej operuje się metodą laparoskopową.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3. B. 1,3,. C. 2,4,5. D. 1,2,5. E. 2,3,4.  
 

Nr 91. / ŁEP-L-10 
Zaawansowany rak kątnicy najczęściej objawia się: 
1) bólami w prawym podbrzuszu; 4) smolistymi stolcami; 
2) guzem nad prawym talerzem biodrowym; 5) wyniszczeniem. 
3) niedokrwistością 



Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,4. E. 1,2,5.  
   
Nr 92. /LEP-L-10 
Objawami przedziurawienia wrzodu żołądka lub dwunastnicy są: 
1) zatrzymanie wiatrów;  
2) smoliste stolce; 
3) wymioty z domieszką krwi;  
4) nagły, silny ból brzucha; 
5) obrona mięśniowa. 
Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 12 3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,2,5. E. 1,4,5.  
  
Nr 93 ./LEP-L-10 
Główne objawy raka głowy trzustki to: 
1) fusowate wymioty; 
2) bez bólowa żółtaczka mechaniczna; 
3) powiększenie pęcherzyka żółciowego;  
4) poszerzenie dróg żółciowych; 
5) powiększenie śledziony. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3.  B. 2,3,4.  C. 3,4,5.  D. 2,4,5.  E. 1,3,5. 
 
 
Nr 94 ./LEP-L-10 
Przyczyną odcinkowej martwicy jelita cienkiego może być: 
1) uwięźnięcie przepukliny; 4) zator tętnicy krezkowej; 
2) cukrzyca;    5) porfiria.  
3) zadzierzgnięcie jelita wokół zrostów otrzewnowych;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 1,3,5. D. 1,3,4. E. 1,2,4. 
 
   
Nr 95. /LEP-L-10 
Zastrzał: 
1) jest zakażeniem toczącym się po stronie dłoniowej palców i ręki; 
2) często przebiega bez bólu; 
3) jest zakażeniem krwiopochodnym; 
4) leczenie polega na nacięciu, sączkowaniu i unieruchomieniu; 
5) przyczyną jest uraz. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1.2,3. B. 2,3,4. C. 1,4,5. D. 1,2,4. E. 1,2,5. 
 
   
Nr 96 / LEP-L-10 Najczęstsze objawy raka esicy to: 
1) wąskie stolce; 
2) naprzemienne zaparcia i biegunki; 
3) niedokrwistość;  
4) wyniszczenie; 
5) domieszka krwi w stolcu. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,4. B. 1,2,3. C. 2,3,5. E. 2,3,4. D. 1,2,5.  
 
   
Nr 97 /LEP-L-10 
Wprawdzie dla opanowania krwotoku z żylaków przełyku stosuje się obecnie leczeni, endoskopowe, 
to w pewnych sytuacjach ma zastosowanie tamponada balonowa. Zakłada choremu zgłębnik 
Sengstakena-Blakemore'a należy stosować następującą zasadę: 
A. zgłębnik zakłada się przez usta, najlepiej pod kontrolą laryngoskopu. 



B. oba balony wypełnia się powietrzem. 
C. oba balony wypełnia się płynem. 
D. balon żołądkowy wypełnia się płynem, przełykowy powietrzem. 
E. zgłębnik należy utrzymywać w napięciu, obciążając go ciężarkiem o wadze 1 kg. 
 
Nr 98 JLEP-L-10 
Zespoły polipowatości jelita grubego uwarunkowane genetycznie to: 

A. zespół Turcota.  D. prawdziwe są odpowiedzi A,C. 
B. zespół Turnera.  E. prawdziwe są odpowiedzi B,C. 
C. zespół Gardnera. 

 
Nr 99 JLEP-L-10 
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosiła się pacjentka lat 29 z powodu narastających bólów 
brzucha w okolicy lewej połowy brzucha na wysokości pępka i wymiotami, ból promieniował do 
lewej pachwiny, początek dolegliwości wiąże i uniesieniem z ziemi ciężkiego przedmiotu. W 
badaniach obrazowych nie stwierdzono nieprawidłowości, leukocytoza - 9,6K/mm3, niewielki efekt 
przeciwbólowy metamizolu. tramadolu, leków rozkurczowych. Lekarz zdecydował o podskórnym 
podaniu morfiny, po czym nastąpił bardzo silny atak bólowy.  
Co podejrzewamy u pacjentki? 
A. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.  D. niecieniujący złóg w moczowodzte. 
B. zapalenie przydatków.   E. skręconą torbiel jajnika. 
C. podtorebkowe pęknięcie śledziony. 
 
Nr 100. / LEP-L-10 
Wskazaniami do leczenia operacyjnego w chorobie Leśniowskiego-Crohna są: 
1) ropnie i przetoki; 
2) niedrożność jelit (skutek zwężenia lub zrostów pozapalnych); 
3) perforacja jelit; 
4) przemiana nowotworowa. 
 Prawidłowa odpowiedź to:  
A wszystkie wymienione. B. 1,2,3. C. 2,3,4. D. 1,3,4. E. 3,4.  
 
Nr 101/ LEP-L-10 
Stan zapalny przełyku, w którym stwierdza się w okolicy połączenia przełykowo   
żołądkowego zastąpienie nabłonka wielowarstwowego płaskiego nabłonkiem 
gruczołowym, nazywamy: 
A. zespołem Mallory'ego-Weissa. 
B. kurczem przełyku. 
C. chorobą refluksową. 
D. przełykiem Barretta. 
E. kurczem wpustu.  
 
   
Nr 102/  LEP-L-10 
Zespół objawów trwający około 30 minut, wywołany posiłkiem, spożyciem alkoholu, nadmiernym 
wysiłkiem fizycznym obejmujący zaburzenia naczynioruchowe takie jak zaczerwienienie skóry 
twarzy i górnej części tułowia, biegunkę, duszność o charakterze astmatycznym i nadciśnienie 
tętnicze jest charakterystyczny dla zespołu: 
A. Zollingera-Ellisona.  D. Gardnera. 
B. Mallory'ego-Weissa.  E. rakowiaka. 
C. Lyncha. 
 
 
Nr 103 / LEP-L-10  
Zespół objawów: 
- ból brzucha nasilający się w czasie ruchów i kaszlu 
- przyspieszone tętno, 
- gorączka, 
- bolesność uciskowa, obrona mięśniowa, 



- leukocytoza, 
jest charakterystyczny dla: 
A. krwotoku z przewodu pokarmowego. 
B. ostrego zapalenia otrzewnej. 
C. mechanicznej niedrożności jelit. 
D. anginy brzusznej. 
E. kolki nerkowej. 
 
Nr 104/ LEP-L-10 
Całkowite żywienie pozajelitowe (TPN) powinno być prowadzone w domu chorego po przebytej 
operacji: 
A. prawie całkowitego wycięcia jelita cienkiego z powodu zatoru krezki. 
B. całkowitego wycięcia jelita grubego z powodu colitis ulerosa. 
C. całkowitego wycięcia żołądka z powodu raka. 
D. wycięcia przełyku powikłanego przetoką w zespoleniu. 
E. każdej z wymienionych. 
 
Nr 105. / LEP-L-10 
W dobie stosowania leków hamujących wydzielanie HC1 wskazania do chirurgicznego leczenia 
wrzodu żołądka istnieją w przypadku: 
A. przedziurawienia. 
B. nieskuteczności leczenia zachowawczego przez ponad 3 miesiące. 
C. nawrotu wrzodu pomimo prawidłowego leczenia zachowawczego.  
D. niemożności wykluczenia procesu złośliwego. 
E. we wszystkich wymienionych.  
  
Nr 106. / LEP-L-10 
U dwudziestoletniej kobiety, guzek piersi o średnicy 1,5 cm, dobrze ogranie ruchomy, jest 
najprawdopodobniej: 
A. torbielą.   D. wczesną postacią raka gruczołowego. 
B. gruczolakowłókniakiem. E. dysplazją włóknisto-torbielowatą. 
C. guzkiem liściastym. 
 
Nr 107. / LEP-L-10 
Pierwotna nadczynność przytarczyc, spowodowana gruczolakiem wydzielając^ parathormon może 
powodować: 
A. kamicę nerkową.  D. zaburzenia psychiczne. 
B. bóle brzucha.  E. wszystkie wymienione. 
C. powstawanie torbieli kostnych i łamliwość kości.  
 
Nr 108. / LEP-L-10 
Leczniczą dawkę małocząsteczkowej heparyny ustala się w oparciu o:  
A. wagę chorego.  B. APTT.  C. czas protrombinowy.  D. INR.  E. liczbę 
płytek. 
 
Nr 109. / LEP-L-10 
Jakich objawów należy się spodziewać u pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego na poziomie 
Th2? 
A. zatrzymanie moczu i stolca. 
B. porażenie kończyn górnych. 
C. porażenie kończyn dolnych. 
D. prawdziwe są odpowiedzi A,C. 
E. wszystkie wyżej wymienione objawy są charakterystyczne dla uszkodzenia rdzenia kręgowego na 
poziomie Th2. 
 
Nr 110. / LEP-L-10 
Jaka grupa krwi jest czynnikiem ryzyka raka żołądka? 
A. A. 
B. B. 



C. AB. 
D. 0. 
E. żadna z grup krwi nie predestynuje do rozwoju raka żołądka.  
 
Nr 111. /LEP-W-10 
Najczęstszymi powikłaniami choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy są: 
1) krwawienie z wrzodu; 4) rak żołądka; 
2) przedziurawienie wrzodu; 5) zespół Mallory-Weiss'a. 
3) zwężenie odźwiernika;  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. wszystkie wymienione. B. 1,2,5. C. 1,2,4. D. 1,2. E. 3,4,5.  
 
Nr 112. / LEP-W-10 
Najgroźniejszym powikłaniem związanym z tzw. przełykiem Barretta jest: 

A. zapalenie refluksowe przełyku.   D. przedziurawienie przełyku. 
B. owrzodzenie przełyku.   E. rak połączenia przełykowo-żołądkowego. 
C. zwężenie przełyku. 

 
Nr 113 ./ LEP-W-10 
Które z niżej wymienionych zdań najlepiej charakteryzuje przepuklinę uwięźniętą- 
A. jest to przepuklina, której nie daje się odprowadzić. 
B. jest to przepuklina, której towarzyszą objawy niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego. 
C. jest to przepuklina, w której doszło do wtłoczenia jelit do kanału przepuklinowego. 
D. jest to przepuklina, w której doszło do zaciśnięcia się pierścienia przepuklinowego na zawartości 
worka. 
E. jest to przepuklina, w której doszło do powstania zrostów miedzy workiem przepuklinowym, a 
jego zawartością. 
 
Nr 114. / LEP-W-10 
Które z niżej wymienionych metod leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych są metodami 
beznapięciowymi ( z użyciem siatek syntetycznych)? 
1) metoda Lichtensteina; 4) metoda Rutkowa; 
2) metoda Halsteda;  5) metoda Schouldice'a. 
3) metoda Bassiniego;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,4. C. 2,3,4. D. 2,3,5. E. 4,5. 
 
Nr 115 / LEP-W-10 
70-letnia chora, od 3 dni skarżąca się na stały ból w lewym dole biodrowym. W wywiadzie 
przewlekłe zaparcia. W dniu dzisiejszym ból nagle się nasilił. W badaniu przedmiotowym silna 
bolesność uciskowa w całym podbrzuszu, obrona mięśniowa, tachykardia, temperatura 38°C. 
Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to: 
A. ostre zapalenie lewych przydatków. 
B. perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy. 
C. niedrożność mechaniczna jelita grubego. 
D. zakażenie dróg moczowych z lewostronnym roponerczem. 
E. perforacja uchyłku esicy. 
 
Nr 116./LEP-W-10 
62-letnia chora, zgłasza się z bólem całego brzucha o umiarkowanym nasileniu. W wywiadzie 
tendencja do zaparć, okresowe pojawianie się krwi w stolcu i utrata masy ciała ok. 4 kg. Od 3 dni 
zatrzymanie gazów i stolca. Nie wymiotowała. W badaniu przedmiotowym stan dobry, brzuch 
wzdęty, bolesny na całej powierzchni, objawy otrzewnowe ujemne, per rectum brak stolca w bańce 
odbytnicy. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to: 
A. ostre zapalenie uchyłków esicy. 
B. zwężenie esicy na tle uchyłkowatości. 
C. zaostrzenie przewlekłego zaparcia. 
D. niedrożność jelita grubego, prawdopodobnie na tle nowotworowym. 
E. niedrożność jelita grubego, spowodowana prawdopodobnie kamieniem kałowym. 



Nr 117 / ŁEP-W-10 
Który z wymienionych czynników stanowi przeciwwskazanie do leczenia oszczędzającego w raku 
piersi? 
1) guz o średnicy mniejszej niż 3 cm; 
2) wyczuwalne pojedyncze pachowe węzły chłonne po stronie guza; 
3) rak zlokalizowany w kwadrantach wewnętrznych; 
4) rak wieloogniskowy; 
5) wiek poniżej 40 lat. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
  A. 1,2.   B. 1,3,4.  C. tylko 5  D. 1,3.  E. tylko 4. 
 
Nr 118.I LEP-W-10 
Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego charakteryzuje się: 
1) występowaniem w jelicie grubym bardzo licznych polipow hiperplastycznych; 
2) występowaniem w jelicie grubym do 100 polipów gruczolakowych; 
3) występowaniem w jelicie grubym > 100 polipów gruczolakowych; 
4) ryzykiem rozwoju raku jelita grubego w 3 lub 4 dekadzie życia prawie u 100% chorych 
5) obecnością przebarwień na ustach, twarzy i błonie śluzowej policzków.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,4,5.       B. 2,4,5.      C. 3,4,5.    D. 1,4. E. 3,4. 
 
Nr 119./ LEP-W-10 
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przywieziono 40-letniego poszkodowane- go został 
wielokrotnie uderzony tępym narzędziem w głowę. Nie pamięta okoliczności zdarzenia. Skarży się na 
podwójne widzenie. W badaniu fizykalnym widoczne jest ewidentne zapadanie się gałki ocznej po 
stronie prawej, po tej samej stronie występuje deficyt czucia skóry pod oczodołem i liczne stłuczenia, 
jednak bez ruchomości patologicznej. Do jakich uszkodzeń doszło najprawdopodobniej u tej osoby? 
A. krwiak komory IV.     D. złamanie LeFort III.. 
B. krwiak podtwardówkowy okolicy potylicznej.  E. złamanie kości oczodołu. 
C. stłuczenie płatów czołowych. 
 
Nr 120./ LEP-W-10 
U 58-letniego pacjenta leczonego na Oddziale Hepatologii z powodu marskości wątroby wystąpiły 
objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ciśnienie chorego wynosiło 170/80 
mmHg, akcja serca 118/min. Jakie rozpoznanie i postępowanie będzie najbardziej prawdopodobne? 
A. żylaki przełyku - panendoskopia. 
B. żylaki przełyku - laparotomia. 
C. krwawiący wrzód dwunastnicy - panendoskopia. 
D. krwawiący wrzód dwunastnicy - laparotomia. 
E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 
Nr 121./ LEP-W-10 
Które z rozpoznań histopatologicznych świadczy o złośliwym charakterze guza sutka? 
A. fibroadenoma. D. tumor phyllodes. 
B. fibrosclerosis. E. wszystkie wyżej wymienione zmiany są łagodne. 
C. cystes. 
 
Nr 122./ LEP-W-10 
Na przestrzeni lat problem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy strać Co postrzega się jako 
główną przyczynę takiego stanu rzeczy? 

A. wprowadzenie wagotomii pniowej. 
B. wprowadzenie wagotomii pniowej i antrektomii. 
C. wprowadzenie wagotomii wybiórczej. 
D. wprowadzenie wagotomii wysoce wybiórczej. 
E. udoskonalenie metod leczenia zachowawczego.   

 
Nr 123./ LEP-W-10 
48-letni pacjent został przyjęty do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jego stan jat ciężki, chory jest 
niewydolny krążeniowo, zagraża mu niewydolność oddechowa. W przeszłości epizod ostrego 



zapalenia trzustki. Obecnie skarży się na bardzo silne dolegliwości bólowe nad całą jamą brzuszną 
promieniujące do pleców. W badaniu fizykalnym brzuch jest wzdęty, perystaltyka niesłyszalna, bada 
się obronę mięśniową. W badaniach laboratoryjnych wielokrotnie podwyższone poziomy amylazy w 
surowicy i moczu, oraz lipazy w surowicy. Jakie postępowanie będzie najbardziej właściwe? 
A. laparotomia w trybie nagłym. 
B. hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii. 
C. endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna w trybie nagłym. 
D. intensywna antybiotykoterapia empiryczna. 
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
Nr 124 /LEP-W-10 
Pacjentowi uciśnięto udo tak, żeby zamknąć żyłę odpiszczelową. Następnie polecono mu wykonywać 
energiczne zgięcie i prostowanie tej kończyny w stawie kolanowym. Po tej czynności kończyna stała 
się sina i obrzęknięta, w wyraźny sposób wypełniły się zastoinową krwią żyły powierzchowne 
kończyny. W jaki sposób można zinterpretować daną sytuację? 
A. opisywane czynności nazywa się próbą Pratta. Czynności te spowodowały upośledzenie przepływu 
w naczyniach tętniczych, a tym samym niedokrwienie kończyny - jest to zjawisko fizjologiczne. 
B. opisywane czynności nazywa się próbą Trendelenburga. Objawy świadczą o dodatniej próbie, i o 
niewydolności żył przeszywających. 
C. opisywane czynności nazywa się próbą Trendelenburga. Objawy świadczą o ujemnej próbie i o 
wydolności żył przeszywających. 
D. opisywane czynności nazywa się próbą Perthesa. Objawy świadczą o dodatniej próbie i o 
niewydolności żył przeszywających i/lub niedrożności żył głębokich. 
E. opisywane czynności nazywa się próbą Perthesa. Objawy świadczą o ujemnej próbie i o 
wydolności żył przeszywających i drożności żył głębokich. 
 
Nr 125 / LEP-W-10 
Palpacyjnie tętno można badać na wszystkich wymienionych poniżej tętnicach, z wyjątkiem: 
A. tętnicy łokciowej.  D. tętnicy grzbietowej stopy. 
B. tętnicy biodrowej.  E. tętno może być badane na wszystkich 
C. tętnicy piszczelowej tylnej.  
 
Nr 126 / LEP-W-10 
Podczas katastrofy, zgodnie z algorytmem START (Simple Triage and Rapie Treatment), 
poszkodowanemu nieprzytomnemu o częstości oddechów więcej niż 30/minutę, należy nadać kod: 
A. zielony. 
B. żółty. 
C. czerwony. 
D. czarny. 
E. na podstawie przedstawionych danych nie da się zakwalifikować poszkodowanego do żadnej z 
wyżej wymienionych grup.  
 
Nr 127 / LEP-W-10 
Ostre toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum) to powikłaj 
A. gruźlicy jelita grubego. 
B. wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i odbytnicy. 
C. raka odbytnicy. 
D. zwężenia odbytu. 
E. ropnia w zagłębieniu odbytniczo - macicznym. 
 
 Nr 128 / LEP-W-10 
Odma otwarta prowadzi do szybko narastającej niewydolności oddechowo 
ponieważ w jej przebiegu występuje znaczne przesunięcie narządów śródpiersia na stronę 
przeciwną. 
A. oba twierdzenia są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy 
B. oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowo-  skutkowym 
C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe. 
D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe. 
E. oba twierdzenia są fałszywe.  



 
   
Nr. 129 / LEP -W-10 
Chory l.56 zgłosił się z powodu zażółcenia skóry. W wywiadzie nie zgłaszał żadnych dolegliwości 
bólowych poprzedzających wystąpienie żółtaczki. W badaniu przedmiotowym stwierdzono 
powiększony, niebolesny pęcherzyk żółciowy. Badania biochemiczne krwi wykazały podwyższony 
poziom bilirubiny całkowitej (stosunek bilirubiny bezpośredniej pośredniej wynosił 3:1), nieznaczne 
podwyższenie poziomu transaminaz. Na podstawie powyższych objawów możemy rozpoznać? 
A. kamicę pęcherzyka żółciowego. 
B. kamicę przewodową. 
C. guz głowy trzustki. 
D. WZW. 
E. prawdziwe są odpowiedzi A,D. 
 
 
Nr 130. /LEP-W-10 
 Próba Schwartza służy do oceny: 
A. wydolności zastawek żyły odpiszczelowej. 
B. wydolności zastawek żyły odstrzałkowej. 
C. wydolności żył przeszywających. 
D. wydolności zastawek w układzie żył głębokich. 
E. drożności układu żył głębokich. 
 
Nr 131./ LEP-W-10 
Przykurcz Volkmanna charakteryzuje się 
1) ustawieniem ręki i palców w położeniu przeprostu z powodu niedokrwienia mięśni prostowników 
nadgarstka; 
2) ustawieniem ręki i palców w położeniu zgięciowym z powodu zbliznowacenia mięśni 
prostowników nadgarstka. 
3) ustawieniem ręki i palców w położeniu zgięciowym z powodu zbliznowacenia niedokrwionych 
mięśni zginaczy przedramienia; 
4) występowaniem jako powikłanie złamań kości łokciowej; 
5) występowaniem jako powikłanie złamań kości ramiennej. 
Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 1,4,5. B. 2,4. C. 3,5. D. 3,4. b A'  
 
Nr 132 / LEP-W-10 
Pacjent po upadku z wysokości 4 m na podłoże. W obrazie klinicznym: duszność, sinica, tachykardia, 
nudności, wymioty. Osłuchowo osłabienie szmeru pęcherzykowego nad prawym płucem. Którą z 
wymienionych jednostek chorobowych należy podejrzewać? 

A. odmę opłucnową.  D. rozerwanie przepony i przemieszczenie trzew 
B. krwiak jamy opłucnej.   do klatki piersiowej (hemiacja). 
C. uszkodzenie przełyku.  E. pneumomediastinum. 

 
Nr 133 JLEP-W-10 
Chora 3 dni po tyroidektomii z powodu raka pęcherzykowego tarczycy zgłasza drętwienia palców i 
mrowienie wokół ust. Zwraca uwagę znaczne zdenerwowanie i pobudzenie pacjentki z tendencją do 
hiperwentylacji. Które z niżej wymienionych działań będzie optymalne w przedstawionej sytuacji? 
A. glukonian wapnia.    D. antybiotykoterapia dożylna. 
B. leki uspokajające i przeciwlękowe.   E. konsultacja psychiatryczna. 
C. intensywna tlenoterapia. 
 
Nr 134 JLEP-W-10 
Chory lat 20 zgłosił się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu stwierdzenia czyraka okolicy 
ciemieniowej prawej. Co powinno obejmować prawidłowe postępowanie w takim przypadku? 
A. nacięcie i drenaż. 
B. ewakuację czopa martwiczego i ewakuację treści ropnej. 
C. wycięcie zmiany z miejscową plastyką skóry. 
D. antybiotykoterapię doustną i antyseptyki miejscowo. 



E. ewakuację czopa martwiczego i treści ropnej oraz antybiotykoterapię. 
 
Nr 135 /LEP-W-10 
Jedną z przyczyn narastającego ciśnienia w drogach żółciowych prowadzącą do żółciowej marskości 
wątroby jest pierwotne zwężające zapalenie dróg żółciowych (primary sclerosing cholangitis - PSC). 
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące pierwotnego zwężającego zapalenia dróg żółciowych: 
1) w 60 - 70% PSC towarzyszy wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-
Crohna; 
2) współistnienie PSC i nieswoistych zapalnych chorób jelit w istotny sposób zwiększa ryzyko 
rozwoju raka dróg żółciowych; 
3) chorobami towarzyszącymi mogą być: choroba Peyronie, guzy rzekome gałek ocznych; 
4) głównymi objawami sąbezbólowa żółtaczka i świąd skóry (45-55% chorych); 
5) w leczeniu zastosowanie znajduje endoskopowe wsteczne rozszerzanie i protezowanie dróg 
żółciowych. 
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3,5.   B. 1,2,4.  C. 2,3,4,5.  D. wszystkie wymienione.  E. 1,4,5.  
 
 
Nr 136 /  LEP-W-10 
U 30-letniego mężczyzny przywiezionego do SOR z tępym urazem brzucha doznanym w wypadku 
komunikacyjnym stwierdzono CTK 100/70 mmHg, AS 90/min, w badaniu fizykalnym wykazano 
bolesność uciskową ograniczoną do lewej strony brzucha, bolesność przy wstrząsaniu lewej okolicy 
lędźwiowej, w badaniu FAST - wolny płyn okołośledzionowo i w zachyłku pęcherzowoodbytniczym, 
po zacewnikowaniu pęcherza moczowego mocz podbarwiony krwiście. W TK jamy brzusznej 
wykazano uszkodzenie śledziony w stopniu IV wg AAST (American Association for the Surgery of 
Trauma) oraz uszkodzenie nerki lewej w stopniu II wg AAST. Po godzinie od przyjęcia  
CTK < 90 mmHg. AS 100/min. Jakie Twoim zdaniem będzie najwłaściwsze postępowanie? 
A.  laparotomia, splenektomia, kontrola pozostałych narządów jamy brzusznej, drenaż. 
B. laparotomia, splenektomia, nefrektomia lewostronna, kontrola pozostałych narządów jamy 
brzusznej, drenaż. 
C. leczenie zachowawcze. 
D. laparotomia, nefrektomia lewostronna, kontrola pozostałych narządów jamy brzusznej, drenaż. 
E. laparotomía, próba chirurgicznego zaopatrzenia uszkodzenia śledziony, powstałych narządów 
jamy brzusznej, drenaż. 
 
Nr 137./ LEP-W-10 
Chory lat 33 w wypadku komunikacyjnym doznał złamania trzonu kości udowej. Wykonano: 
tomografię komputerową głowy - bez odchyleń, RTG klatki piersiowej - bez odchyleń, USG brzucha 
- bez odchyleń, Hb - 12,5 g%, RR - 120 / 80. Chorem planowano wykonać zespolenie śródszpikowe 
w dniu następnym i założono wyciąg szkieletowy za guzowatość piszczeli. U chorego w nocy 
wystąpiły zaburzenia świadomości i pobudzenie psychoruchowe. Najbardziej prawdopodobną 
przyczyną jest/są: 
A. powikłania płucne o charakterze zakrzepowo-zatorowym. 
B. wstrząśnienie mózgu. 
C. postępujące rozmiękanie mózgu. 
D. działanie leków przeciwbólowych. 
E. zatory tłuszczowe w krążeniu mózgowym. 
 
Nr 138. ILEP-L-ll 
Który z wymienionych nie jest czynnikiem ryzyka rozejścia się rany pooperacyjnej? 
A. wiek (powyżej 30 lat). D. nadciśnienie w jamie brzusznej. 
B. cukrzyca.   E. wszystkie wymienione są czynnikami ryzyka. 
C. żółtaczka. 
 
Nr 139. ILEP-L-ll 
Pół godziny po założeniu cewnika do żyły podobojczykowej u pacjenta wystąpiły duszności, 
obserwowano spadek saturacji. Co mogą oznaczać wymienione objawy? 
A. stan normalny po założeniu dostępu dożylnego związany z uwalnianiem chemokin, 
wystarczającym jest leczenie zachowawcze (tlenoterapia). 



B. zator powietrzny. Konieczna jest szybka diagnostyka (UKG) i intensywne leczenie zachowawcze. 
C. odma opłucnowa. Konieczna jest pilna diagnostyka obrazowa (RTG klatki piersiowej), doraźnie 
punkcja i/lub drenaż opłucnej. 
D. prawdziwe są odpowiedzi B i C. 
E. żadna z powyższych odpowiedzi nie uzasadnia wystąpienia wymienionych objawów. 
 
Nr 140. ILEP-L-ll 
U pacjenta chirurg wykonał nacięcie skóry na wysokości jednego palca powyżej mostka i po 
sprowadzeniu cieśni tarczycy do dołu i nacięciu pionowym dwóch chrząstek pierścieniowatych 
tchawicy, wprowadził do jej światła rurkę, którą następnie przymocował szwem do skóry. Zabieg 
został wykonany bez znieczulenia. Jak nazywa się opisywany zabieg? 
A. konikotomia planowa.  D. tracheostomia nagła. 
B. konikotomia nagła.   E. bronchostomia.   
C. tracheostomia planowa. 
 
Nr 141 / LEP L- 11 
Podczas operacji, w której resekowano odbytnicę doszło do otwarcia światła jelita na perforowanym 
guzie i wycieku treści kałowej do jamy otrzewnej. W jaki sposób kwalifikuje się taką ranę? 

A. rana czysta. 
B. rana czysto-skażona.  
C. rana skażona.  
D. rana brudna. 
E. rana operacyjna. 

 
Nr 142./LEP-L-11 
Uszkodzenia w mnogich obrażeniach ciała najczęściej dotyczą: 
A. głowy.   D. miednicy. 
B. klatki piersiowej.  E. kończyn. 
C. brzucha. 
 
Nr 143 ./LEP-L-11 
Nastawienie zwichnięcia stawu ramiennego wykonuje się najczęściej sposobem Kochera i wykonuje 
się w 4 fazach w odpowiedniej kolejności: 
A. abdukcja, rotacja do wewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej i rotacja na zewnątrz. 
B. abdukcja, rotacja na zewnątrz, odwiedzenie od klatki piersiowej i rotacja do wewnątrz. 
C. abdukcja, rotacja na zewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej, rotacja do wewnątrz. 
D. abdukcja, rotacja do wewnątrz, odwiedzenie od klatki piersiowej, rotacja na zewnątrz. 
E. abdukcja rotacja na zewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej, rotacja na zewnątrz. 
 
Nr 144/ LEP-L-11 
Który z wymienionych objawów nie odpowiada przełomowi hiperkalcemicznemu? 
A. oliguria. D. senność i śpiączka. 
B. polidypsja. E. obniżenie ciśnienia. 
C. nudności i wymioty. 
 
Nr 145. / LEP-L-11 
Sonda Sengstakena-Blakemore'a nie powinna być utrzymywana dłużej niż: 
A. 12 godzin.   D. 36 godzin. 
B. 24 godziny.   E. nie ma ograniczeń czasowych utrzymywania założonej 
C. 48 godzin.  sondy Sengstakena-Blakemore'a. 
 
Nr 146./  LEP-L-11 
Unaczynienie trzustki pochodzi z następujących tętnic: 
A. tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna. 
B. tętnica trzustkowo-dwunastnicza dolna. 
C. tętnica śledzionowa. 
D. prawidłowe są odpowiedzi A i B. 
E. prawidłowe są odpowiedzi A, B i C. 
 



Nr 147./LEP-L-11 
Które stwierdzenia dotyczące zaburzeń gospodarki potasowej są prawdziwe? 
1) potas jest głównym kationem przestrzeni zewnątrzkomórkowej;  
2) jedną z przyczyn hipokaliemii jest nadmierna utrata potasu w wyniku biegunek; 
3) w leczeniu hipokalicmii podaje się 20% roztwór glukozy i krótko działającą insulinę. 
4) ostra i przewlekła niewydolność nerek zaburza wydalanie potasu i jest przyczyną „ hiperkaliemii; 
5) zatrzymanie serca w mechanizmie asystolii jest wynikiem hiperkaliemii. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3.  B. 2,4,5.  C. 1,4,5.  D. 2,3,5.  E. 1,3,4.  
 
Nr 148 ./ LEP-L-11 
Które stwierdzenia dotyczące płynoterapii są prawdziwe? 
1) roztwory koloidów są stosowane do wypełnienia łożyska naczyniowego. 
2) roztwory krystaloidów służą do uzupełnienia przestrzeni zewnątrzkomórkowej. 
3) w monitorowaniu stanu nawodnienia chorego uwzględnia się średnie ciśnienie tętnic częstość 
czynności serca i ośrodkowe ciśnienie żylne. 
4) płyn Ringera jest przykładem roztworu koloidów. 
5) Dekstran i żelatyna są roztworami krystaloidów. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. U,3. B. 2,4,5. C. 1,4,5. D. 2,3,5. E. 1,3,4.  
 
Nr 149. / LEP-L-11 
Które stwierdzenia dotyczące zakażeń leczonych chirurgicznie są prawdziwe? 
1) zastrzał to ostry proces zapalny rozwijający się na grzbietowej powierzchni palców 
2) czyrak mnogi, gromadny, najczęściej umiejscowiony jest na karku; 
3) zanokcica jest stanem zapalnym tkanek otaczających paznokieć; 
4) w dobie antybiotyków wszystkie zakażenia leczy się zachowawczo, a leczenie chirurgiczne stosuje 
się tylko w przypadku powikłań; 
5) ropień to ograniczone zapalenie tkanek miękkich z martwicą i obecnością treści ropnej. 
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3.  B. 2,4,5.  C. 1,4,5 .  D. 2,3,5.  E. 1,3,4. 
 
Nr 150 / LEP-L-11 
Które stwierdzenia dotyczące podstawowych zabiegów w chirurgii są prawdziwe? 
1) venflon to cewnik zakładany do żyły; 
2) odsłonięcie żyły obwodowej to wenesekcja; 
3) chory nieprzytomny przed założeniem zgłębnika (sondy) do żołądka powinien być wcześniej 
zaintubowany; 
4) nudności i wymioty są przeciwwskazaniem do założenia zgłębnika (sondy) do żołądka; 
5) urazy cewki moczowej są przeciwwskazaniem do nakłucia nadłonowego pęcherza moczowego. 
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3. B. 2,4,5. C. 1,4,5. D. 2,3,5. E. 1,3,4.  
 
Nr 151/  LEP-L-11 
Które stwierdzenia dotyczące zaburzeń hemostazy są prawdziwe? 

1. triada Virchowa dotyczy powstawania zakrzepów żylnych; 
2. trombogeneza to proces rozpuszczania zakrzepów; 
3. koagulopatia z zużycia jest wynikiem rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego; 
4. przeciwwagę dla układu krzepnięcia stanowi układ fibrynolityczny, którego fizjologiczna 

funkcja polega na rozpuszczeniu wewnątrznaczyniowych złogów fibryny 
5. zmniejszenie przepływu krwi hamuje powstawanie zakrzepów.  

Prawidłowa odpowiedź to:  
A. 1,2,3.      B. 2,4,5.    C. 1,4,5.  D. 2,3,5.  E. 1,3,4. 
 
 
Nr 152 ./ LEP-L-11 
Najczęstszym nowotworem złośliwym w skali całego świata jest rak: 
A. gruczołu piersiowego.  D. płuca. 
B. żołądka.    E. jelita grubego. 



C. szyjki macicy. 
 
Nr 153. / LEP-L-11 
U chorych z oddziałów intensywnej terapii należy wdrażać postępowanie zapobiegające 
owrzodzeniom stresowym poprzez: 
A. podawanie inhibitorów pompy protonowej. 
B. prowadzenie chorych w śpiączce farmakologicznej w celu zmniejszenia stresu. 
C. badanie kwaśności treści żołądkowej. 
D. eradykację infekcji Helicobacter pylori. 
E. wykonywanie testu na obecność infekcji HP i eradykację przy wynikach dodatnich.  
 
Nr 154. / LEP-L-11 
Jedyną pewną metodą rozpoznania raka piersi jest: 
A. USG.   D. badanie histopatologiczne. 
B. mammografia.  E. badanie genetyczne. 
C. badanie cytologiczne. 
 
Nr 155./LEP-L-11 
Powodem rozwoju samoistnej pierwotnej odmy opłucnowej jest: 
A. pęknięty, leżący podopłucnowo pęcherzyk (bleb). 
B. gruźlica. 
C. nowotwór płuca. 
D. rozedma pęcherzowa. 
E. astma oskrzelowa.  
 
   
Nr 156 J LEP-L-11 
Najczęstszym powodem perforacji przełyku jest: 
A. połknięte ciało obce.    D. zabieg operacyjny kręgosłupa szyjnego. 
B. wziernikowanie przełyku.   E. pourazowe pęknięcie. 
C. samoistne pękniecie (zespół Boerhaave). 
 
Nr 151./LEP-L-11 
Na szpitalny oddział ratunkowy zgłosił się pacjent lat 45 z powodu zranienia podudzia. Około 7 
godzin wcześniej, podczas porządkowania garażu doszło do rozerwania bocznej powierzchni 
podudzia przez fragment blachy. Rana ma długość około 6 cm i głębokość około 1,5-2 cm. Brzegi 
rany są nierówne, widoczne jest zaczerwienienie wokoło rany. Chory był szczepiony przeciwko 
tężcowi podczas służby wojskowej w wieku lat 19. Który z niżej wymienionych sposobów 
postępowania jest najbardziej prawidłowy? 
A. przepłukanie rany, opatrunek, antybiotyk. 
B. chirurgiczne opracowanie rany, ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa, anatoksyna. 
C. chirurgiczne opracowanie rany, anatoksyna, antybiotyk. 
D. oczyszczenie rany, ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa, antybiotyk. 
E. opatrunek z przymoczkami antyseptycznymi, antybiotyk, wtórne zeszycie rany po 
 
Nr 158./LEP-L-11 
Które z niżej wymienionych jest badaniem z wyboru u chorego dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego? 
A. tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym. 
B. wlew barytowy. 
C. kolonoskopia. 
D. angiografia selektywna. 
E. angiografia subtrakcyjna.  
   
Nr 159 ./LEP-L-11 
Pacjent lat 65 wezwał Pogotowie Ratunkowe powodu silnego bólu prawej koniczyny dolnej. Ból 
sięga od kolana w dół, chory nie może poruszać stopą. Podczas badania fizykalnego stwierdzasz 
ochłodzenie kończyny, zaburzenia czucia skórnego obciążony jest chorobą niedokrwienną serca i 
migotaniem przedsionków. Jakie jest Twoim zdaniem najbardziej prawdopodobne rozpoznanie? 



A. zator tętniczy.  D. zespół ciasnoty wewnątrzprzedziałowej podudzia. 
B. ostra niewydolność żylna.  E. ropowica podudzia. 
C. rwa kulszowa. 
 
 
Nr 160./ LEP-L-11 
Triada Whippla to objawy towarzyszące: 
A. ostremu zapaleniu trzustki. 
B. guzowi trzustki - insulinoma. 
C. perforowanemu owrzodzeniu dwunastnicy. 
D. krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
E. niedrożności przewodu pokarmowego. 
 
Nr 161. /  LEP-L-11 
Który z wymienionych odcinków jelita grubego jest najczęstszym miejscem lokalizacji raka jelita 
grubego? 

A. okrężnica wstępująca.  D. okrężnica poprzeczna. 
B. odbytnica.   E. wszystkie równie często. 
C. okrężnica zstępująca. 

 
Nr 162. /LEP-L-11 
Objaw Courvoisiera to: 
A. bolesny opór patologiczny nad prawym talerzem biodrowym. 
B. wyczuwalny, niebolesny, powiększony pęcherzyk żółciowy. 
C. stawianie się pętli jelita cienkiego widoczne przez powłoki. 
D. powiększona wyczuwalna wątroba. 
E. powiększenie wątroby i śledziony. 
 
Nr 163./LEP-L-11 
W przepuklinie okołoprzełykowej rozworu przełykowego dochodzi do przemieszczenia: 
A. całego żołądka wraz z wpustem do śródpiersia. 
B. dna i krzywizny większej żołądka bez wpustu. 
C. jelita cienkiego. 
D. żołądka z wpustem i wątrobą. 
E. wpustu i górnej części żołądka.   
 
Nr. 164 / LEP-L-11 
Przeciwwskazaniem do badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego jest: 
A. krwawienie z żylaków przełyku.  D. żółtaczka. 
B. zwężenie odźwiernika.   E. rak jelita grubego. 
C. perforowany wrzód żołądka. 
 
Nr 165. /  LEP-W-11 
Metodą z wyboru leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest: 
A. leczenie operacyjne z dostępu laparoskopowego. 
B. leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi. 
C. leczenie operacyjne z dostępu klasycznego. 
D. leczenie endoskopowe. 
E. żadna z wymienionych metod. 
 
Nr 166. / LEP-W-11 Wybierz prawdziwe zdanie: 
A. prawidłowym leczeniem raka odbytu jest leczenie chirurgiczne. 
B. najczęstszą lokalizacją raka jelita grubego jest kątnica. 
C. choroby zapalne jelit nie zwiększają ryzyka wystąpienia raka jelita grubego. 
D. najczęstszym typem histopatologicznym raka jelita grubego jest rak płaskonabłonkowy. 
E. w przypadku raka odbytnicy T3N0 zlokalizowanego 5 cm od brzegu odbytu właściwym 
postępowaniem jest radioterapia neoadjuwantowa. 
 
Nr. 161./  LEP-W-11  



Kwashiorkor to niedobór: 
A. cukrów.  B. wody.  C. cukrów i wody.  D. białka.  E. białka i cukrów.  

 
Nr 168 ./LEP-W-11 
Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych polega na: 
A. wczesnym uruchamianiu. 
B. podawaniu heparyny drobnocząsteczkowej. 
C. podawaniu kwasu acetylosalicylowego. 
D. stosowaniu pończoch uciskowych. 
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
Nr 169.1 LEP-W-11 
Który z wyżej wymienionych stanów może być przyczyną hiperkaliemii? 
A. uraz i uszkodzenie mięśni.   D. prawdziwe są odpowiedzi A i C. 
B. przewlekła biegunka.  E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
C. nadczynność tarczycy. 
 
Nr 170 ./LEP-W-11 
Do poradni chirurgii ogólnej zgłosił się 32-letni pacjent skierowany przez lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej z powodu ropiejącej rany stopy z cuchnącą wydzieliną, powstałej w wyniku 
przebicia przez wystający z ziemi na budowie pręt. Chory gorączkuje do 38,0°C, jest apatyczny, 
wokół rany widoczny jest rumień, skóra jest napięta, lśniąca, przy ucisku wyczuwalne jest 
trzeszczenie tkanek. W wynikach badań laboratoryjnych wykonanych jeszcze w POZ, oprócz 
podwyższonych parametrów zapalnych, charakterystyczny jest podwyższony poziom kreatyniny.  
Jaki schemat zdarzeń wydaje być prawdopodobny w danym przypadku? 
A. pobranie posiewu z rany, antybiotykoterapia empiryczna, konsultacja nefrologiczna dalsze 
leczenie ambulatoryjne. 
B. hospitalizacja pacjenta, pobranie materiału na posiew, antybiotykoterapia dożyły obszerne 
wycięcie tkanek martwiczych, możliwa konieczność amputacji kończyny. 
C. hospitalizacja pacjenta, pobranie materiału na posiew, antybiotykoterapia empiryczna, nacięcie i 
drenaż ropowicy. 
D. ambulatoryjne nacięcie ropowicy, posiew, antybiotykoterapia empiryczna. 
E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 
Nr 171. /LEP- W-11 
Wybierz zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniowskiego - Crohna: 
1) zmiany mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego; 
2) zmiany są ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej; 
3) często towarzyszą im przetoki okołoodbytnicze; 
4) w przypadku tej choroby obowiązuje zasada zabiegów oszczędzających; 
5) w przypadku tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,4.  B. 2,3,4.  C. 2,3,5.  D. 1,3,4.  E. 1,2,3,4.  
 
Nr 172 / LEP-W-11 
Prawidłowe założenie drenu jest podstawą leczenia chorych z obrażeniami klatki piersiowej. 
Standardowym miejscem jest linia pachowa środkowa w 5. lub 6. międzyżebrzu. Wskaż prawdziwe 
twierdzenia spośród podanych poniżej: 

1. położenie to jest zwykle bezpieczne ze względu na to, że znajduje się powyżej przepony; 
2. w tym obszarze mięśnie klatki piersiowej są najcieńsze; 
3. to umiejscowienie drenu, dzięki grawitacji, umożliwia ewakuację zarówno krwi, jak i 

powietrza. 
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. tylko 1.  B. tylko 2.  C. 1,2.   D. 1,3.  E. wszystkie wymienione. 
 
 Nr 173./ LEP-W-11 
Chory leczony doustnymi antykoagulantami z powodu migotania przedsionków zgłasza się do 
szpitala z bólami w nadbrzuszu i zażółceniem białko wek. W badaniu USG stwierdza się drobne 
kamienie w pęcherzyku żółciowym. Prawidłowe postępowanie to: 



1) jak najszybsza papillotomia endoskopowa i ewakuacja kamienia z dróg żółciowych; 
2) leczenie rozkurczowe i płynoterapia, aby kamień sam się wydalił z dróg żółciowych; 
3) określenie poziomu INR, i - jeżeli nie będzie on przekraczał 5 - wykonanie papillotomii 
endoskopowej i ewakuacji kamienia z dróg żółciowych; 
4) pilne przetoczenie 3-4 jednostek osocza świeżo mrożonego, wykonanie papillotomi endoskopowej 
i ewakuacji kamienia z dróg żółciowych; 
5) wykonanie papillotomii endoskopowej i ewakuacji kamienia z dróg żółciowych wtedy, gdy 
poziom INR nie przekracza 1,5. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A.tylko 1. B. tylko 2. C.2,3. D.4,5. E. tylko 5.  
 
Nr 174./ LEP-W-11 
Wskaż zdania, które charakteryzują prawidłowo wstrząśnienie mózgu: 
1) jest to krótkotrwała utrata przytomności w wyniku urazu głowy, trwająca od kilku sekund do kilku 
godzin; 
2) leczenie polega na nakłuciu lędźwiowym, które zmniejsza dokuczliwe bóle głowy; 
3) powikłaniem wstrząśnienia może być udar niedokrwienny mózgu; 
4) charakterystyczne dla wstrząśnienia mózgu są niepamięć wsteczna i niepamięć następcza; 
5) ból i zawroty głowy, nudności i wymioty często utrzymują się kilka dni po urazie. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 2,3.  B. 1,4,5.  C. 2,4,5.  D. 2,3,4.  E. 1,2,3. 
 
Nr 175. I LEP-W-11 
Do typowych objawów krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego nie należy: 
A. nagłe zasłabnięcie lub omdlenie.     D. smolisty stolec. 
B. wstrząs hemodynamiczny (spadek ciśnienia, bladość, poty).   E. obecność świeżej 
C. wymioty skrzepami krwi.      krwi w stolcu. 
 
Nr 176. / LEP-W-11 
Wybierz prawdziwe zdania na temat leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu 
pokarmowego: 
1) w ok. 80% krwawienie ustaje samoistnie, lub po leczeniu zachowawczym; 
2) najlepszą metodą interwencji jest uzyskanie hemostazy drogą endoskopową; 
3) najpewniejszą metodą hemostazy jest leczenie chirurgiczne; 
4) najbezpieczniejszą metodą leczenia jest zabieg endowaskularny (embolizacja naczynia, które 
krwawi); 
5) w niektórych przypadkach skutecznym sposobem leczenia jest tamponada balonowa. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,4.  B. 1,2,5.  C. 1,4,5.  D. 3,5.  E. żadne z wymienionych.  
 
   
Nr 177. / LEP-W-11 
Które z poniższych zdań na temat leczenia uwięźniętej przepukliny brzusznej są prawdziwe? 
1) uwięźniętą przepuklinę można próbować odprowadzić w ciągu pierwszych kilku godzin; 
2) próbę odprowadzenia przepukliny uwięźniętej można podjąć zawsze, niezależnie od czasu, jaki 
upłynął od uwięźnięcia; 
3) przepuklinę uwięźniętą należy zawsze leczyć operacyjnie; 
4) odprowadzenie przepukliny może się wiązać z ryzykiem uszkodzenia zawartości worka. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,4. B. 2,4. C. 3,4. D. tylko 3. E. tylko 4. 
 
Nr 178./ LEP-W-11 
Niedrożność mechaniczna jelita grubego: 
1) najczęściej jest spowodowana rakiem okrężnicy; 
2) operacja powinna polegać na wycięciu odcinka jelita wraz z guzem; 
3) zawsze konieczne jest wytworzenie sztucznego odbytu; 
4) jest spowodowana uchyłkowatością esicy; 
5) odbyt sztuczny nie zawsze jest konieczny.  
Prawidłowa odpowiedź to: 



A-M, 5. B. 1,2,5. C. 1,3,4. D. 1,2,4. E. 2,3,4. 
 
Nr 179. Przepukliny w bliźnie pooperacyjnej:  
1) mogą ulec uwięźnięciu;  
2) ich częstą przyczyną jest ropienie rany;  
3) pas przepuklinowy jest właściwym sposobem leczenia; 
4) wyniki operacji z siatką polipropylenową i bez siatki są podobne; 
5) są skutkiem niedokrwistości.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,3. C. 4,5. D. 1,5. E. 2,4. 
 
Nr 180. Rak jelita grubego rozwija się na tle: 
1) polipa jelita grubego;   4) wrzodziejącego zapalenia jelita 
2) niedokrwistości niedobarwliwej;  grubego; 
3) polipowatości rodzinnej;   5) uchyłkowatości jelita grubego.   
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,4. B. 1,2,3. C. 1,3,5. D. 1,3,4. E. 2,3,5. 
 
Nr 181. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin okolicy pachwiny: 
1) w ich powstaniu ma udział zaburzenie metabolizmu kolagenu; 
2) w ich powstaniu ma udział defekt mięśni brzucha; 
3) najlepszym sposobem leczenia jest operacja laparoskopowa; 
4) przepukliny udowe są częstsze u mężczyzn; 
5) najmniej nawrotów jest po operacjach z użyciem siatki z tworzywa.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3. B. 3,4. C. 2,5. D. 1,5. E. 2,4. 
 
Nr 182.  
Objawy raka esicy to: 

1) wąskie stolce i zaparcia; 4) wyniszczenie; 
2) niedokrwistość ;  5) domieszka krwi w stolcu. 
3) podwyższona ciepłota ciała;  

Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,3. C. 2,5. D. 1,5. E. 1,4. 
 
Nr 183. / LEP- W-11 
Które z niżej wymienionych stwierdzeń dotyczących ryzyka wystąpienia raka gruczołowego jelita 
grubego u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodzieją- cym zapaleniem jelita grubego jest 
prawdziwe? 
A. ryzyko jest zbliżone do ryzyka w grupie osób zdrowych. 
B. ryzyko wynosi odpowiednio 5% (ChL-C) i 10% (WZJG) po 10 latach choroby. 
C. ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania choroby. 
D. ryzyko nie zależy od czasu trwania choroby i wynosi 30% w populacji chorych z ChLC i WZJG. 
E. ryzyko jest najwyższe w przypadku stwierdzenia zmian zapalnych w odbytnicy. 
 
Nr 184./ LEP -W-11  
Na szpitalny oddział ratunkowy zgłosił się pacjent lat 25 z powodu zranienia stopy prawej. Około 3 
godzin wcześniej, podczas porządkowania garażu doszło do zranienia stopy poprzez przebicie części 
podeszwowej gwoździem. Rana jest punktowa, jednak według pacjenta gwóźdź został wbity na 
głębokość ok. 2 cm. Chory był szczepiony przeciw^ tężcowi podczas służby wojskowej w wieku lat 
19. Który z niżej wymienionych sposobów postępowania jest najbardziej prawidłowy?  
A. przepłukanie rany, opatrunek, antybiotyk. 
B. chirurgiczne opracowanie rany, anatoksyna. 
C. chirurgiczne opracowanie rany, anatoksyna, antybiotyk. 
D. oczyszczenie rany, ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa, antybiotyk. 
E. opatrunek z przymoczkami antyseptycznymi, antybiotyk, wtórne zeszycie rany po oczyszczeniu. 
 
Nr 185./LEP-W-U 
W leczeniu torbieli rzekomych trzustki można stosować: 



A. drenaż przezskórny pod kontrolą USG. 
B. drenaż chirurgiczny (wewnętrzny). 
C. drenaż endoskopowy. 
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B. 
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C. 
 
Nr. 186 / LEP-W-11 
Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu chorych z rakiem jelita grubego: 
A. ma zastosowanie ograniczone, tylko u chorych z chorobą rozsianą. 
B. powinna być zastosowana w przeddzień operacji. 
C. ma zastosowanie wyłącznie u chorych z niedrożnością jelita grubego. 
D. powinna być zastosowana w dniu operacji przed jej rozpoczęciem. 
E. prawdziwe są odpowiedzi A i C. 
 
Nr 187 / LEP-W-11 
Leczenie pierwszego okresu ostrego zapalenia trzustki sprowadza się do: 
1) zwalczania wstrząsu i zaburzeń wodno-elektrolitowych; 
2) zapobiegania wtórnemu zakażeniu; 
3) leczenia operacyjnego-laparotomii; 
4) żywienia pozajelitowego lub dojelitowego; 
5) stałego odsysania przez zgłębnik żołądkowy.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3,5. B. 1,2,3,4. C. 1,2,4,5. D. 1,3,4,5. E. 2,3,4,5. 
 
 Nr 188. / LEP-W-11 
Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych: 
1) grozi zatorem tętnicy płucnej; 
2) zawsze wymaga podawania heparyn drobnocząsteczkowych; 
3) wymaga leczenia pompą heparynową; 
4) wymaga leków przeciwzapalnych; 
5) może być leczone operacyjnie usunięciem skrzepimy.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3. B. 1,5. C. 2,4. D. 3,5. E. 4,5. 
 
Nr 189./LEP-W-11 
Przeciwwskazaniem do laparoskopowej cholecystektomii są: 
1) ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego;  4) 1. i 2. trymestr ciąży; 
2) zrosty w jamie brzusznej;   5) epizod żółtaczki mecha- 
3) niewydolność krążenia;   nicznej w wywiadzie.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A-1,2,3. B. 2,3,4. C. 1,4,5.  D. 1,3,4.  E. 2,4,5.  
 
   
Nr 190 / LEP-W-11 
Chora lat 85 upadła w domu i doznała prawdopodobną przyczyną złamania jest: 
A. osteoporoza miejscowa. 
B. osteoporoza postmenopauzalna. 
C. osteoporoza starcza. 
D. przerzuty nowotworowe do kości. 
E. szpiczak mnogi.  
 
   
Nr 191./LEP-W-11 
Przyczynami złamań patologicznych są: 
1) długotrwałe obciążenie kości; 4) wrodzona łamliwość kości; 
2) nadużywanie sterydów anabolicznych; 5) osteoporoza. 
3) przerzuty nowotworowe do kości;  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,3,4. B. 1,3,5. C. 2,3,4. D. 2,3,5. E. 3,4,5. 



 Nr 192. / LEP-L-12 
W przypadku krwawienia spowodowanego przedawkowaniem doustnych antykoagulantów 
zastosowanie mają następujące leki: 

A. preparaty świeżo mrożonego osocza.   D. prawdziwe są odpowiedzi A,C. 
B. preparaty płytek krwi.    E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C. 
C. ludzki rekombinowany czynnik VII. 

 
Nr 193. / LEP-L-12 
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej wykonuje się celem potwierdzenia: 
A. niedrożności przewodu pokarmowego.   D. prawdziwe są odpowiedzi A i B. 
B. perforacji przewodu pokarmowego.    E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C. 
C. kamicy pęcherzyka żółciowego. 
 
Nr 194./LEP-L-12 
Do ostrego zapalenia dróg żółciowych dochodzi na skutek zakażenia żółci wywołanego upośledzoną 
drożnością dróg żółciowych w przebiegu: 
A. kamicy przewodowej.   D. pasożytów. 
B. nowotworów dróg żółciowych.  E. wszystkich wymienionych. 
C. jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych. 
 
Nr 195 JLEP-L-12 
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zapaleń trzustki: 
1) jedną z najczęstszych przyczyn ostrego zapalenia trzustki jest spożycie alkoholu; 
2) z przewlekłym zapaleniem trzustki wiąże się zwiększone ryzyko wystąpienia raka trzustki; 
3) około 50% przypadków ostrego zapalenia trzustki ma ciężki przebieg;  
4) podstawowym leczeniem chirurgicznym w przypadku ostrego martwiczego zapaleni trzustki jest 
operacja sposobem Whipple'a. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,2,3. C. wszystkie wymienione. D. 1,3. E. 1,4. 
 
Nr 196. / LEP-L-12  
Czy zabieg cholecystektomii wskazany jest u bezobjawowych chorych z opisy ^^ badaniu usg 
pęcherzykiem żółciowym o niepogrubiałej ścianie wypełnionym drobnymi złogami?  
j) tak, na wyraźne życzenie pacjenta; 
2) nigdy; 
3) tak, w przypadku chorych oczekujących operacji kardiochirurgicznych; 
4) tak, u chorych wymagających leczenia immunosupresyjnego. 
prawidłowa odpowiedź to: 
A. tylko 2.  B. 1,3.  C. 1,3,4.  D. 3,4.  E. tylko 1. 
 
Nr 197 ./ LEP-L-12 
W którym przypadku nie można założyć przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)? 
A. w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze przełyku. 
B. w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze wpustu. 
C. w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze odźwiernika. 
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B. 
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C. 
 
Nr 198 ./ LEP-L-12 
Do chirurgicznej Izby Przyjęć zgłosiła się 70-letnia chora z bólami i wzdęciem brzucha od 3 dni, 
zaparciem (ostatni stolec przed 4 dniami). W wywiadzie nie było operacji brzusznych. W ciągu 2 
miesięcy schudła ok. 5 kg. Prawidłowe postępowanie to: 
1) jak najszybsza laparotomia z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego; 
2) diagnostyka radiologiczna (rtg przeglądowe jamy brzusznej) w kierunku niedrożności 
mechanicznej jelita cienkiego spowodowanej zrostami, jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny 
dolegliwości; 
3) diagnostyka radiologiczna (rtg przeglądowe jamy brzusznej) w kierunku niedrożności 
mechanicznej jelita grubego spowodowanej rakiem, jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny 
dolegliwości; 



4) po potwierdzeniu obecności niedrożności mechanicznej jelita na zdjęciu przeglądowym jamy 
brzusznej - pilna laparotomia; 
5) po potwierdzeniu obecności niedrożności mechanicznej jelita grubego na zdjęciu przeglądowym 
jamy brzusznej - wykonanie kontrastowego wlewu doodbytniczego w celu określenia poziomu 
niedrożności i tego, czy jest całkowita, czy przepuszczająca. Decyzja o trybie operacji w zależności 
od wyniku wlewu doodbytniczego.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. tylko 1. B. 3,5. C. 2,4. D. 2,5. E. żadna z wymienionych.  
 
Nr 199. / LEP-L-12 
Wskaż zdania, które prawidłowo charakteryzują najbardziej prawdopodobne przyczyny następującego 
stanu po urazie głowy: 
1) jeżeli chory stracił chwilowo przytomność, doznał urazu głowy i jednocześnie oddał pod siebie 
mocz, to najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu jest udar mózgu; 
2) jeżeli chory stracił chwilowo przytomność, doznał urazu głowy i jednocześnie oddał smolisty 
stolec, to najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu jest krwawienie z przewodu 
pokarmowego; 
3) jeżeli chory doznał urazu głowy, stracił chwilowo przytomność i nie pamięta okoliczności, w 
jakich doszło do tego zdarzenia, to jest to typowy obraz wstrząśnienia mózgu; 
4) jeżeli chory stracił chwilowo przytomność, doznał urazu głowy i ma nierówne źrenice, to jest to 
najprawdopodobniej wynik napadu padaczkowego; 
5) jeżeli chory doznał urazu głowy, jest nieprzytomny, ma nierówne źrenice i bradykardię, to jest to 
najprawdopodobniej spowodowane krwiakiem śródczaszkowym. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1.2,3.  B. 1,4,5.  C. 2,4,5.  D. 2,3,4. E. 2,3,5. 
 
Nr 200 / LEP-L-12 
Wskaż prawdziwe zdania na temat leczenia raka żołądka: 
1) raka wczesnego, kiedy naciek nie przekracza błony śluzowej, o średnicy zmiany 
nieprzekraczającej 2 cm można leczyć metodą endoskopową (mukozektomia); 
2) raka zaawansowanego leczy się chirurgicznie przez wycięcie całego żołądka, niezależnie od 
umiejscowienia guza; 
3) raka wczesnego typowo leczy się chirurgicznie przez częściowe wycięcie żołądka wraz z 
regionalnymi węzłami chłonnymi; 
4) chemioterapia adjuwantowa jest tak samo ważnym elementem terapii, jak leczenie chirurgiczne; 
5) radioterapia przedoperacyjna jest standardowym postępowaniem przed leczeniem operacyjnym 
zaawansowanego raka żołądka. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,4. B. 1,2,5. C. 1,3. D. 3,5. E. 1,4. 
 
Nr 201. / LEP-L-12 
Najpewniejszym sposobem zróżnicowania krwawienia z żylaków przełyku od krwawienia z wrzodu 
żołądka lub dwunastnicy jest: 
A. charakter wymiotów: obecność świeżej krwi lub skrzepów (żylaki) lub wymioty fusowate (wrzód). 
B. charakter stolca: krwisty (żylaki) lub smolisty (wrzód). 
C. stan ogólny chorego: ciężki z zaburzeniami hemodynamicznymi (żylaki) lub dobry, bez zaburzeń 
hemodynamicznych (wrzód). 
D. wywiad i badanie przedmiotowe: marskość wątroby w wywiadzie i kliniczne objawy marskości w 
badaniu (żylaki). 
E. intensywność krwawienia: masywne krwawienie (żylaki) lub niewielkie podkrwa- wianie (wrzód). 
 
Nr 202./ LEP-L-12 
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące uwięźnięcia przepukliny brzusznej: 

1) najczęściej uwięźnięciu ulega przepuklina pachwinowa; 
2) w niektórych przypadkach uwięźnięciu ulega tylko ściana jelita; 
3) przepuklina uwięźnięta zawsze prowadzi do niedrożności mechanicznej jelit; 
4) do uwięźnięcia dochodzi najczęściej w nocy, w czasie snu.  

Prawidłowa odpowiedź to: 
A. wszystkie wymienione.   B. 1,2,4.  C. 2,4.   D. 1,2.   E. 1,2,3.  



Nr 203./ LEP-L-12 
Uszkodzenie kości w miejscu osłabionym przez wcześniej istniejącą chorobę nosi nazwę złamania 
patologicznego. Do przyczyn takiego złamania nie zalicza się: 
A. uszkodzenia w obszarze poprzednio przebytego złamania. 
B. pierwotnych guzów kości bądź przerzutów nowotworowych. 
C. zakażenia. 
D. chorób metabolicznych i układowych. 
E. chorób wrodzonych. 
 
Nr 204. / LEP-L-12  
Chory zgłosił się na ostry dyżur chirurgiczny z powodu silnych dolegliwości okolicy odbytu 
utrzymujących się od 24 godzin, w badaniu fizykalnym stwierdzono chełboczący opór na lewo od 
odbytu, z zaczerwienioną, tkliwą palpacyjnie skórą pokrywającą zmianę. W wywiadzie nie 
stwierdzono żadnych chorób towarzyszących. Który z niżej wymienionych ropni zgodnie z 
klasyfikacją Cormana jest najbardziej prawdopodobny u tego chorego? 
A. ropień międzyzwieraczowy.   D. ropień w zakrzepie brzeżnym odbytnicy. 
B. ropień kulszowo-odbytniczy.  E. ropnie wymienione w A,B i C występują 
C. ropień nadzwieraczowy.  tak samo często. 
 
Nr 205 / LEP-L-12 
Bezobjawowy, przypadkowo wykryty 5 cm guz nadnercza należy: 
1) operować wyłącznie metodą laparoskopową; 
2) operację uzależnić od wyników badań hormonalnych; 
3) operować metodą laparoskopową lub „otwartą"; 
4) nie uzależniać postępowania od zmian wielkości guza w kolejnych badaniach obrazowych; 
5) przed operacją rozpocząć leczenie farmakologiczne.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2.  B. 3,4.  C. 1,5.  D. 2,4.  E.3,5. 
 
Nr 206 / LEP-L-12 
Ściana jelita ulega martwicy w następstwie: 
1) uwięźnięcia przepukliny; 
2) nadciśnienia wrotnego; 
3) zadzierzgnięcia jelita wokół zrostów otrzewnowych; 
4) zatoru tętnicy krezkowej lub jej rozgałęzień; 
5) uchyłków jelita cienkiego.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3.  B. 2,3,4.  C. 1,3,5.  D. 1,3,4.  E. 1,2,4.  
 
Nr 207. / LEP-L-12 
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: 
1) należy operować tylko laparoskopowo; 
2) nie zdarza się po 50 r. życia; 
3) badanie USG ma pomocniczą wartość diagnostyczną; 
4) jest wynikiem zakażenia Clostridium difficile; 
5) rozpoczyna się bólem w nadbrzuszu, który następnie przemieszcza się nad prawy talerz biodrowy. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 3.5. B. 2,4. C. 3,4. D. 1,5. E.2,5. 
 
Nr 208 / LEP-L-12 
Objawy mechanicznej niedrożności jelit to:  
1) zwiększona liczba krwinek białych;   4) hiperkaliemia; 
2) falowe bóle brzucha;    5) bradykardia. 
3) zatrzymanie gazów i stolca;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A.2,3. B. 2,4. C. 3,4. D. 1,3. E.2,5. 
 
Nr 209 / LEP-L-12 
Żółtaczka mechaniczna i powiększony pęcherzyk żółciowy są charakterystycznym objawem:  



1) raka trzonu trzustki;   4) kamicy Pęcherzyka żółciowego; 
2) raka głowy trzustki;   5) raka brodawki Vatera. 
3) raka wątrobowokomórkowego;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 2,3. C. 4,5. D. 2,5. E. 1,5. 
 
Nr 210 /  LEP-L-12 
W leczeniu przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna stosuje się 
wszystkie poniższe metody, z wyjątkiem:  
A. fistulotomii i drenażu. 
B. steroidoterapii. 
C. infliksimabu i adalimumabu. 
D. EUA (examination under anasthesia - badanie w znieczuleniu ogólnym) z założeń' luźnych 
setonów (non-cuting - nieprzecinających). 
E. fistulektomii. 
 
Nr 211 / LEP-L-12 
Najczęstszą przyczyną niedrożności z zatkania jest: 
A. kamień żółciowy.     D. rak okrężnicy. 
B. uwięźnięcie przepukliny pachwinowej.  E. skręt jelita cienkiego. 
C. duży polip jelita cienkiego.  
 
Nr 212  / LEP-L-12 
W chirurgicznym leczeniu choroby hemoroidalnej stosowane są następujące metody, z wyjątkiem: 
A. DGHAL.  
B. Stretta.  
C. Milligan-Morgan.  
D. Longo.  
E. Ferguson.  
 
Nr 213. / LEP-L-12 
Właściwa ocena anatomiczna tzw. trójkąta Calota jest niezbędna w chirurgicznym leczeniu: 
A. guzów nadnerczy.   D. choroby Hashimoto. 
B. nowotworów trzustki.  E. kamicy żółciowej. 
C. wrzodów żołądka. 
 
 
Nr 214./LEP-L-12 
TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) jest techniką operacyjną stosowaną w leczeniu: 

A. oszczędzającym zaawansowanych guzów odbytu. 
B. niskozrożnicowanego raka esicy. 
C. oszczędzającym guzów odbytnicy. 
D. raka odbytnicy metodą laparoskopową. 
E. prawdziwe są odpowiedzi C i D. 

 
Nr 215./LEP-L-12 Zespół pozakrzepowy: 
1) występuje po zakrzepicy żył powierzchownych; 
2) występuje po zakrzepicy żył głębokich; 
3) powoduje zmiany troficzne w okolicy kostki przyśrodkowej; 
4) powoduje zmiany troficzne w okolicy kostki bocznej; 
5) przyczyną zmian troficznych jest nadciśnienie żylne; 
6) nawrotowi owrzodzeń nie zapobiega podwiązanie żył przeszywających. 
Prawidłowa odpowiedź to:  
 A. 1,3,5. B. 1,4,6. C. 2,3,5. D. 2,4,5. E-2*4'5'  
 
Nr 2l6  / LEP-L-12 
Róża jest ostrą chorobą zapalną skóry: 
1)  wywołaną przez paciorkowce; 
2) wywołaną przez gronkowce; 



3) charakteryzuje ją wysoka gorączka (do 40°C); 
4) gorączka nie przekracza 38°C; 
5) charakterystyczne są objawy ogólne; 
6) charakterystyczne są tylko objawy miejscowe 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,5. 
B. 1,3,6. 
C. 1,4,6. 
D. 2,3,5. 
E. 2,4,6. 
 
NR 217. / LEP-L-12 
Najczęstszym powikłaniem leczenia złamań trzonu kości ramiennej jest: 
A. porażenie nerwu łokciowego.  D. uszkodzenie tętnicy ramiennej. 
B. porażenie nerwu pośrodkowego   E. algodystrofia pourazowa. 
C. porażenie nerwu promieniowego.  
 
   
Nr 218./ LEP-L-12 Powikłaniami zrostu kości są: 
1) zrost w nieprawidłowym ustawieniu; 
2) zapalenie kości; 
3) przykurcze sąsiednich stawów; 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,5.  B. 1,4,5.  C. 2,3,5.  E. 3,4,5.  D. 2,4,5. 
 
Nr 219 / LEP-W-12 
Bóle brzucha, zatrzymanie wiatrów i stolca oraz nudności i wymioty to objawy: 
1) porażennej niedrożności jelit; 4) hiperkaliemii; 
2) mechanicznej niedrożności jelit; 5) hipernatremii. 
3) kolki w przebiegu kamicy żółciowej;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3.  B. 2,3,4.  C. 2,4,5.  D. 1,3,4.  E. 1,2,5. 
 
Nr 220. / LEP-W-12 
Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące przepuklin: 
1) najczęściej operuje się je metodą laparoskopową; 
2) najlepsze wyniki przynoszą operacje z użyciem siatki z tworzywa; 
3) zawsze grożą uwięźnięciem; 
4) pachwinowe są u mężczyzn kilkakrotnie częstsze niż u kobiet; 
5) operować należy tylko duże przepukliny. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3.  B. 1,3,4.  C. 2,4,5.  D. 1,2,5.  E. 2,3,4. 
 
 Nr 221  / LEP-W-12 
Zapalenie uchyłków jelita grubego najczęściej objawia się: 
1) bólami w lewym podbrzuszu; 
2) domieszką krwi w stolcu; 
3) bolesnym oporem nad lewym talerzem biodrowym; 
4) zatrzymaniem wiatrów i wymiotami; 
5) wąskimi stolcami. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A-1,2. B. 2,3. C. 3,4. D. 1,3. E- W- 
 
Nr 222. / LEP-W-12 . . 
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące przetaczania preparatów krwiopochodnych wskazań 
nagłych. (KKCz - Koncentrat Krwinek Czerwonych, FFP - Osocze Świeżo Mrożone). 
A. w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość podania choremu KKCz grupy AB, bez próby 
zgodności i bez znajomości grupy krwi biorcy.  



B. w przypadku ciężarnych bez badania zgodności i bez znajomości grupy krwi biorcy możliwe jest 
podanie jedynie KKCz grupy 0 Rh (+). 
C. w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość podania choremu FFP grupy AB iw próby 
zgodności i bez znajomości grupy krwi biorcy. ' ^ 
D. prawdziwe są odpowiedzi A i C. 
E. bez poznania grupy krwi biorcy nie można podawać preparatów krwiopochodnych  
 
Nr 223. / LEP-W-12 
Infekcja tkanek miękkich ograniczona do tkanki podskórnej, najczęściej ograniczona do jednego 
paliczka, a w przypadku zajęcia paliczka bliższego z tendencją do przechodzenia na dłoń. Początkowo 
w formie nacieku zapalnego, później zbiornika zawierającego ropną.  
Przedstawiona charakterystyka może odpowiadać:  
A zanokcicy.   D. surowiczakowi. 
B. ropniakowi.   E. włókniakowi. 
C. zastrzałowi. 
 
Nr 224 /  LEP-W-12 
Dla jakich jednostek chorobowych charakterystyczny jest ból w podbrzuszu i lewym dole 
biodrowym? 

1) uchyłkowatość esicy; 
2) niedrożność mechaniczna jelita cienkiego; 
3) zatrzymanie moczu;  
4) zapalenie trzustki; 
5) kolka nerkowa; 
6) zawał śledziony. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 3,4,6. B. 2,3,5. C. 1,3,5 D. 3,4,5.  E. 4.5.6. 
 
Nr 225. / LEP-W-12 
Pacjent został przyjęty w ramach ostrego dyżuru do Oddziału Chirurgii z podejrzeniem zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Badania dodatkowe (USG) pozwoliły na stwierdzenie nacieku 
okołowyrostkowego. U pacjenta wdrożono leczenie zachowawcze, a po ustąpieniu dolegliwości i 
spadku liczby leukocytów w krwi obwodowej został on w szóstej dobie wypisany do domu. Na drugi 
dzień pacjent zgłosił się ponownie na Izbę Przyjęć tego samego szpitala skarżąc na podwyższoną 
ciepłotę ciała, uczucie ogólnego rozbicia oraz ból o niewielkim nasileniu w prawym dole biodrowym. 
Wskaż właściwe wnioski i postępowanie: 
A. u pacjenta należy wykonać USG jamy brzusznej. 
B. u pacjenta można wykonać TK jamy brzusznej. 
C. pacjent prawdopodobnie będzie wymagał doraźnego leczenia inwazyjnego. 
D. możliwe będzie rozpoznanie obecności ropnia wewnątrzbrzusznego. 
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
Nr 226. / LEP-W-12  
Jakie postępowanie wydaje się być optymalne w przypadku stwierdzenia jednoczaso  3 guzów jelita 
grubego lokalizowanych odpowiednio we wstępnicy, poprzecznicy i zstępnicy, przy założeniu, że są 
to gruczolakoraki, a stopień zaawansowania choroby nie przekracza dla żadnego z nich T3NXM0?  
A. endoskopowa polipektomia. 
B. Przezodbytowa Mikrochirurgia Endoskopowa (TEM) 
C. kolektomia 
D. endoskopowe założenie protezy 
 E. leczenie paliatywne. 
 
Nr 227. /LEP-W-12 
Kobieta lat 40 po przebytych dwóch porodach, o masie ciała 104 kg przy wzroście 172 cm - to 
pacjentka ze skłonnością do: 
A. wrzodu żołądka i dwunastnicy.  D. wrzodu dwunastnicy. 
B. kamicy przewodowej i moczowej.   E. kamicy nerkowej.  
C. kamicy żółciowej. 
 



Nr 228./LEP-W-12 
Chory 27 lat zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu pobolewania przy kaszlu, po 
większym wysiłku fizycznym w obrębie podbrzusza. Nie gorączkuje, mocz oddaje raczej bez 
kłopotów, zaparć nie zgłasza. Badaniem palpacyjnym brzuch miękki bez patologicznych oporów. 
Perystaltyka jelit prawidłowa. W obrębie pachwiny lewej przy kaszlu pojawia się uwypuklenie 
wielkości mandarynki. W/w dane nasuwają podejrzenie: 
A. tłuszczak kanału pachwinowego.  D. wodniak jądra lewego. 
B. powiększony węzeł chłonny.   E. przepuklina pachwinowa. 
C. zapalenie węzłów chłonnych. 
 
Nr 229./LEP-W-12 
Chora z kilkumiesięcznym wywiadem występowania wymiotów, które pojawiają się prawie 
bezpośrednio po spożyciu posiłku, przynoszą ulgę. Wymioty poprzedzone są bólami w obrębie 
środkowego nadbrzusza. Wcześniej leczona z powodu choroby wrzodowej. Badaniem 
przedmiotowym brzucha stwierdza się objaw pluskania. Ten stan kliniczny w badaniach 
biochemicznych będzie manifestował się: 
A. kwasicą metaboliczną wyrównaną i hipokaliemią. 
B. zasadowicą metaboliczną i hipochloremią. 
C. zasadowicą metaboliczną i hipokaliemią z hipochloremią. 
D. kwasicą metaboliczną niewyrównaną z hipochloremią. 
E. kwasicą metaboliczną wyrównaną i początkiem zasadowicy. 
 
Nr 230. / LEP- W-12 
U 50-letniego mężczyzny z trwającymi od 2 dni dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu po stronie 
lewej w badaniu przedmiotowym stwierdzono: ciepłotę ciała 37,8°C, tkliwość uciskową oraz 
obecność objawu Blumberga w podbrzuszu lewym. W badaniach laboratoryjnych leukocyty: 17 
tys./mm3, CRP 45 U/L a w TK jamy brzusznej - pogrubienie ściany esicy i obecność nacieków 
zapalnych w okołookrężniczej tkance tłuszczowej. Wskaż najwłaściwszy sposób postępowania: 

A. antybiotykoterapia empiryczna i kontrola TK jamy brzusznej po 48-72 godzinach w 
przypadku utrzymywania się objawów miejscowego zapalenia otrzewnej. 

B. doraźna laparotomia z resekcją zmienionego jelita i zespoleniem pierwotnym. 
C. doraźna kolonoskopia lub wlew doodbytniczy z podwójnym kontrastem z uwagi na 

podejrzenie zmiany rozrostowej esicy. 
D. z uwagi na podejrzenie zapalenia uchyłków - doraźne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego 

- resekcji esicy sposobem Hartmana. 
E. laparoskopowa resekcja esicy z zespoleniem, bez oczekiwania na progresję choroby.  

 
Nr 231 / LEP-W-12 
Mężczyzna lat 28, po upadku z rusztowania (wysokość około 3 m), został przywieziony w stanie 
ciężkim na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Chory, początkowo nieprzytomny w  karetce odzyskał 
przytomność, aktualnie skala śpiączki Glasgow (GCS) – wynik 6. Ciśnienie tętnicze krwi 175/80. 
Tętno 50 ud/min. Oddech nieregularny. W badaniu fizykalnym zwraca uwagę anizokoria oraz 
podbiegnięcia krwawe prawej okolicy skroniowej. Jakie jest najbardziej prawdopodobne 
rozpoznanie? 
A. złamanie podstawy czaszki i uszkodzenie nerwu wzrokowego. 
B. krwiak podtwardówkowy. 
C. krwiak nadtwardówkowy. 
D. rozległy krwiak śródmózgowy. 
E. złamanie tylnego dołu czaszki. 
 
Nr 232. / LEP- W-12 
Pacjent lat 45 zgłosił się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu silnych dolegliwości  bólowych 
w okolicy odbytu i gorączki. Fizykalnie oprócz dużej bolesności przy badaniu per rectum stwierdza 
się bolesny, zaczerwieniony guz położony na prawym pośladku około 3 cm od odbytu. Najbardziej 
prawidłowym postępowaniem w tym przypadku będzie:  
A. nacięcie guza i drenaż. 
B. drenaż pod kontrolą USG. 
C. antybiotykoterapia i drenaż po ustąpieniu stanu zapalnego. 
D. drenaż od strony światła odbytnicy. 



E. punkcja, antybiogram i antybiotykoterapia celowana. 
 
Nr 233. / LEP- W-12 
U kobiety lat 52 stwierdzono w przesiewowej mammografii ognisko pleomorficznych 
mikrokalcyfikacji w górnym zewnętrznym kwadrancie prawej piersi. Zgodnie z opisem 
radiologicznym zmiana ta w klasyfikacji BI-RADS została określona jako kategoria IV. Jakie 
powinno być dalsze postępowanie? 
A. obserwacja.     D. zmodyfikowana radykalna mastek- 
B. kontrolna mammografia za 3 miesiące.  tomia. 
C. biopsja chirurgiczna.   E. chemioterapia neoadjuwantowa. 
 
Nr 234. ILEP-W-12 
U chorego leczonego z powodu zaawansowanej marskości wątroby w przebiegu infekcji wirusem 
zapalenia wątroby typu C doszło do krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Chory 
został poddany skutecznemu postępowaniu doraźnemu i uzyskano hemostazę. Które z niżej 
wymienionych działań terapeutycznych ma najmniejsze szanse okazać się przydatne w zapobieganiu 
nawrotom krwawienia? 
A. beta-adrenolityki.     D. interferon. 
B. endoskopowe zakładanie gumowych podwiązek. E. przeszczep wątroby. 
C. przezskórne zespolenia porto-systemowe. 
 
Nr 235. / LEP-W-12  
Do szpitala przyjęto 40-letniego mężczyznę z objawami krwawienia z przewodu pokarmowego. W 
wywiadzie kilkukrotne epizody krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na przestrzeni 
ostatniego roku. W wywiadzie chory podaje częste, silne biegunki od kilku miesięcy. Jaka jest 
najczęstsza lokalizacja zmiany powodującej dolegliwości?  
A. płuca.  
B.  prawa połowa okrężnicy.  
C.  węzły chłonne. 
D. okolica trzustkowo-dwunastnicza 
E. pień mózgu 
 
Nr 236. / LEP- W-12 
Żółtaczka mechaniczna i poszerzenie dróg i pęcherzyka żółciowego to objawy: 

1) raka trzonu trzustki;   4) raka przewodu żółciowego wspólnego; 
2) raka brodawki Vatera;   5) pierwotnego raka wątroby. 
3) raka głowy trzustki;  

Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3.  B. 2,3,4.  C. 3,4,5.  D. 2,4,5.  E. 1,3,5.  
 
Nr 237JLEP-W-12 
U 75-letniej chorej w 5. dobie po hemikolektomii prawostronnej wystąpił silny, ciągły ból brzucha. 
Stwierdzono brzuch bolesny z objawami otrzewnowymi, brak perystaltyki, temp. 39°C, tętno 
120/min. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: 
A. niedrożność porażenna. D. zapalenie trzustki. 
B. nieszczelność zespolenia. E. ropnie międzypętlowe. 
C. perforacja wrzodu trawiennego. 
 
Nr 236 / LEP-W-12 
W dokonanej martwicy jelita spowodowanej zatorem tętnicy krezkowej górnej właściwym leczeniem 
jest: 
1) embolektomia; 
2) śródoperacyjna terapia trombolityczna; 
3) resekcja martwiczo zmienionego jelita; 
4) rewizja w 24-48 godzin po pierwszej laparotomii; 
5) leczenie przeciwkrzepliwe heparyną drobnocząsteczkową.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3.  B. 1,3,4.  C. 1,3,5.  D. 2,3,5.  E. 3,4,5.  
 



Nr 239 / LEP-W-12 
Chory lat 26 doznał urazu podbrzusza w wyniku wypadku komunikacyjnego. Stwierdzono niestabilne 
złamanie miednicy powikłane masywnym krwotokiem i uszkodzeniem odbytnicy. Pierwotne 
postępowanie operacyjne to: 
1) zespolenie złamań miednicy płytą blokowaną; 
2) założenie stabilizatora zewnętrznego na miednicę; 
3) laparotomia: podkłucie krwawiących naczyń i drenaż otrzewnej; 
4) laparotomia: packing miednicy mniejszej; 
5) wyłonienie odbytu brzusznego.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,5.  B. 2,3,5.  C. 2,4,5.  D.2,4.  E.4,5. 
 
Nr 240. U chorego lat 47 w drugiej dobie po tępym urazie brzucha wystąpiły wymioty, bóle prawej 
połowy brzucha, temperatura 39,0°C. W badaniach dodatkowych stwierdzono podwyższony poziom 
amylaz w osoczu, leukocytozę, w przeglądowym rtg brzucha banieczki powietrza wzdłuż przebiegu 
mięśnia biodrowo-lędźwiowego prawego. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: 
A. przedziurawienie wrzodu dwunastnicy - „stress ulcer". 
B. pourazowe ostre zapalenie trzustki.  
C. zaotrzewnowe pęknięcie dwunastnicy.  
D. pourazowe pęknięcie okrężnicy wstępującej.  
E. stłuczenie trzustki. 
 
Nr 241. / LEP-W-12 
U 46-letniej chorej wystąpiły silne bóle brzucha i wymioty. W wywiadzie laparotomia  przed 2 laty z 
powodu podobnych dolegliwości, podczas której nie znaleziono przyczyny choroby. Ostatnio 
pobierała leki uspokajające i przeciwzapalne. Przyczyną dolegliwości może być: 
A. ostra porfiria.   
B. zespół Ogilviego.   
C. zatrucie ołowiem. 
D. hiperlipidemia typu V. 
E. przełom hemolityczny w anemii sierpowatej. 
 
Nr 242. / LEP-W-12 
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące anginy brzusznej: 
1) jest spowodowana zwężeniem lub niedrożnością naczyń trzewnych; 
2) najczęstszą przyczyną jest miażdżycowe zwężenie lub niedrożność tętnicy krezkow górnej; ^ 
3) najczęstszą przyczyną jest przerost włóknisto-mięśniowy ściany tętnic oraz choroba Burgera; 
4) w obrazie klinicznym dominuje wychudzenie chorego, ból kolkowy w nadbrzuszu no posiłkach z 
towarzyszącymi biegunkami; 
5) jest to choroba rzadko dająca objawy ze względu na liczne połączenia naczyń trzewnych z tętnicą 
biodrową wewnętrzną. 
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3.  B. 1,2,4,5.  C. 1,2,5.  D. 3,4,5.  E. wszystkie wymienione. 
 

 Nr 243J LEP-W-12 
Wskazaniem do wykonania zabiegu sympatektomii piersiowej jest: 
A. ostre niedokrwienie kończyny górnej. 
B. zespół Pageta-Schrottera. 
C. zespół górnego otworu klatki piersiowej. 
D. choroba Raynaud'a z niedokrwieniem palców dłoni. 
E. silny zespół bólowy w przebiegu zaawansowanego raka trzustki. 
 
Nr 244./LEP-W-12 
Które z poniższych objawów odróżniają ostre zapalenie wyrostka robaczkowego od 
odmiedniczkowego zapalenia nerek? 
1) początek choroby z dreszczami; 
2) temperatura ciała powyżej 39 stopni C; 
3) zaznaczone objawy otrzewnowe; 
4) zwykły rytm oddawania moczu; 



5) dodatni objaw Rowsinga.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. wszystkie wymienione.  B. 1,2,3.  C. 3,4,5.  D. 3,5.   E. 1,2. 
 
Nr 245. /LEP-W-12 
W celu oceny rokowania ostrego zapalenia trzustki stosuje się: 
1) skalę APACHE;    4) skalę Ransona; 
2) kryteria mediolańskie;   5) klasyfikację GCS. 
3) klasyfikację CEAP;  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,5  B. 2,3,5.  C. 2,4.    D. 1,4.   E. 2,5. 
 
Nr 246. / LEK-L-13 
Przeszczep narządów w Polsce, po śmierci chorego jest możliwy: 
A. w każdym przypadku z wyjątkiem choroby nowotworowej. 
B. jedynie w przypadku gdy chory wyraził za życia zgodę na piśmie. 
C. jedynie w przypadku gdy chory wyraził za życia zgodę w obecności dwóch świadków. 
D. w każdym przypadku po uprzednim wyrażeniu zgody przez najbliższą rodzinę chorego. 
E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 
Nr 247./LEK-L-13 
Wskaż prawdziwe zdanie na temat zapalenia wyrostka robaczkowego: 
1) leczenie laparoskopowe jest niewskazane; 
2) może występować w każdym wieku; 
3) charakterystyczne jest przemieszczanie się bólu z nadbrzusza do prawego podbrzusza; 
4) występuje z jednakową częstością u obu płci; 
5) często współistnieje z rakiem kątnicy.  
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,5. E. 2,3,5.  
 
Nr 248./LEK-L-13 
Badania kontrolne po operacji usunięcia jelita grubego z powodu raka powinny obejmować: 
1) USG jamy brzusznej i RTG klatki piersiowej; 
2) kolonoskopię; 
3) kontrolę poziomu CEA; 
4) RTG z barytem; 
5) kontrolę poziomu fosfatazy alkalicznej.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,2,5. D. 1,4,5. E. 3,4,5.  
 
Nr 249./LEK-L-13 
Co jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia trzustki: 
1) alkoholowa marskość wątroby; 
2) nadmiar tłuszczu w pożywieniu; 
3) spożycie w nadmiernej ilości alkoholu; 
4) dieta niskobiałkowa; 
5) kamica żółciowa.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 2,3. C. 1,3. D. 4,5. E. 3,5. 
 
Nr 250./LEK-L-13 
Wskaż prawidłowe stwierdzenie na temat złamań szyjki kości udowej: 
1) częste u osób w podeszłym wieku; 
2) częściej u kobiet; 
3) leczenie operacyjne- zespolenie odłamów; 
4) leczenie operacyjne- proteza; 
5) leczenie operacyjne tylko u osób młodych. 
 Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4. B. 1.2,3. C. 2,3,4. D. 1,2,5. E. 2,4,5. 



 
Nr 251. /LEK-L-13 
U pacjenta operowanego z powodu dużego wola tarczycy wystąpiła po zabiegu chrypka. W badaniu 
laryngologicznym stwierdzono unieruchomienie prawego fałdu głosowego. Uszkodzenie której z 
niżej wymienionych struktur daje powyższe objawy? 
A. fałd głosowy. 
B. struna głosowa. 
C. nerw krtaniowy dolny. 
D. nerw krtaniowy górny. 
E. nerw krtaniowy wsteczny. 
 
Nr 252./LEK-L-13 
U 78-letniego mężczyzny w wykonanej gastroskopii z powodu dolegliwości dyspeptycznych 
stwierdzono kraterowate owrzodzenie średnicy ok. 4 cm położone w okolicy wpustu. Rozpoznano typ 
jelitowy raka żołądka; według American Society of Anaestesiology grupa II. Jakie jest najwłaściwsze 
postępowanie w tym przypadku? 
A. protezowanie wpustu. 
B. radiochemioterapia neoadjuwantowa. 
C. całkowita resekcja żołądka i dolnej części przełyku. 
D. gastrostomia odżywcza. 
E. koagulacja argonowa. 
 
Nr 253./LEK-L-13 
Pacjent 25-letni zgłosił się do izby przyjęć z powodu bólu przy siadaniu i defekacji (od 3 dni). W 
badaniu fizykalnym obecna zmiana guzowata na pośladku, umiejscowiona 3 cm od odbytu, skóra nad 
zmianą niezmieniona. Badanie per rectum niemożliwe do wykonania z powodu silnej bolesności. 
Jakie będzie postępowanie: 
A. antybiotykoterapia. 
B. USG transrektalne. 
C. nacięcie i drenaż. 
D. drenaż pod kontrolą USG. 
E. badanie per rectum w znieczuleniu. 
 
Nr 254./LEK-L-13 
Kobieta 56-letnia trafiła do szpitala po urazie czaszkowo-mózgowym. Otwiera oczy w odpowiedzi na 
bodziec bólowy, na który występuje reakcja zgięciowa (ucieka ręką). Jest na tyle zdezorientowana, że 
nie jest możliwe zebranie z nią wywiadu. Jaką ma punktację w skali GCS? 
A.5.  B. 7.  C. 9.  D. 11.  E. 13.  
 
Nr 255./LEK-L-13 
Pacjentka 3 dni po operacji raka pęcherzykowego tarczycy zgłasza drętwienia, mrowienie okolicy ust, 
niepokój. Jakie będzie postępowanie w tym przypadku? 
A. podanie leków uspokajających. 
B. preparaty wapnia i.v. 
C. leki poprawiające krążenie. 
D. reoperacja. 
E. psychoterapia. 
 
Nr 256./LEK-L-13 
Wymień w kolejności malejącej częstości występowania przerzutów odległych raka dolnego odcinka 
przełyku:  
A. kości, nerki, wątroba. 
B. wątroba, płuca, kości.   
C. płuca, OUN, nadnercza.  
D. wątroba, OUN, nerki. 
E. żołądek, kości, nadnercza. 
 
 
Nr 257. / LEK-L-13 Wskaż fałszywe stwierdzenia: 



1) przepuklina uwięźnięta to synonim przepukliny nieodprowadzalnej; 
2) przepuklina uwięźnięta zawsze jest nieodprowadzalna; 
3) przepuklina udowa zawsze jest nabyta; 
4) przepuklina rzekoma różni się od wytrzewienia tym, że ma worek przepuklinowy; 
5) przepuklina udowa przechodzi pod więzadłem pachwinowym.  

Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,4. C. 3,4. D. 2,5. E. 4,5. 
 
Nr 258. /LEK-L-13 
Spiralę śmierci tworzą i wzajemnie napędzają: 
1) hipowolemia; 
2) kwasica; 
3) anuria; 
4) hipotennia; 
5) zaburzenia krzepnięcia. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,2,5. C. 2,3,5. D. 2,4,5 E. 3,4,5. 
 
Nr 259./LEK-L-13 
Przy urazie jamy brzusznej jaka metoda diagnostyczna jest szybka i jednocześnie skuteczna? 
A. USG typu FAST. 
B. TK jamy brzusznej. 
C. RTG. 
D. diagnostyczne płukanie otrzewnej. 
E. arteriografia. 
 
Nr 260./LEK-L-13 
Przedłużająca się niedrożność porażenna po operacji brzusznej może być spowodowana: 
1) hipoalbuminemią; 
2) kwasicą; 
3) hipokaliemią; 
4) zespołem ciasnoty wewnątrzbrzusznej; 
5) ropniem wewnątrzbrzusznym. 
Prawidłowa odpowiedź to: 

A. 1,2,4. B. 3,4,5. C. 1,3,5. D. 4,5. E. wszystkie.  
 
Nr261./LEK-L-13 
Czynnikiem rokowniczym w ostrym zapaleniu trzustki nie jest: 
A. obecność wysięku w lewej jamie opłucnowej. 
B. występowanie objawów Cullena i Greya-Turnera. 
C. aktywność lipazy i amylazy w surowicy. 
D. BMI. 
E. procent martwicy w miąższu trzustki.  
 
Nr 262. / LEK-L-13 
W gastroskopii wykonanej u 55-letniego pacjenta z powodu poszukiwania przyczyny anemii 
stwierdzono w obrębie trzonu żołądka guz o średnicy 6 cm pokryty prawidłową błona śluzową za 
wyjątkiem owrzodzenia o średnicy 2 cm położonego na szczycie guza. W głębokich wycinkach 
pobranych z guza stwierdzono wrzecionowate komórki z ekspresją antygenu CD 117. W tomografii 
nie stwierdzono patologicznych ognisk poza zmianą pierwotną. Wskaż najbardziej prawidłowe 
postępowanie: 
A. całkowita resekcja żołądka. 
B. całkowita resekcja żołądka z limfadenektomią D3. 
C. klinowa resekcja żołądka. 
D. klinowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2. 
E. subtotalna resekcja z limfadenektomią D2. 
 
Nr 263./LEK-L-13 
Jaki narząd jest najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów z nowotworu innych narządów? 



A. mózg.  
B. płuca.  
C. wątroba.  
D. kości.  
E. skóra.  

 
Nr 264./LEK-L-13 
U pacjenta w pierwszej dobie po hemikolektomii prawostronnej, z powodu silnych dolegliwości 
bólowych w obrębie jamy brzusznej, wykonano zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej na stojąco, na 
którym stwierdzono obecność powietrza pod obiema kopułami przepony. Jakie postępowanie będzie 
najbardziej prawidłowe? 
A. relaparotomia w trybie pilnym z powodu podejrzenia perforacji wrzodu stresowego. 
B. wykonanie badania MR celem potwierdzenia powyższego rozpoznania. 
C. laparotomía zwiadowcza z powodu podejrzenia perforacji wrzodu stresowego. 
D. prawdziwe są odpowiedzi A i C. 
E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 
 
Nr265./LEK-L-13 
U 35-letniego mężczyzny, po zaopatrzonym złamaniu kości skokowej, obserwowano zmiany 
zanikowe mięśni i bolesny obrzęk w okolicy stawu skokowego. Po 3 tygodniach trwania dolegliwości 
w RTG pojawiły się zmiany zanikowe kości w okolicach szczeliny złamania. Objawy mogą 
odpowiadać: 
A. zespołowi Sudecka. 
B. zespołowi Volkmanna. 
C. powstaniu stawu rzekomego. 
D. prawidłowym zjawiskom naprawczym uszkodzenia. 
E. żadna z odpowiedzi. 
 
Nr 266./LEK-L-13 
Drenaż drenem "T" sposobem Kerha służy do drenowania:  
A. jamy opłucnej.  
B. jamy otrzewnej.  
C. moczowodów.  
D. dróg żółciowych.  
E. brak prawidłowej odpowiedzi. 
 
Nr 267./LEK-L-13 
Pacjent 57-letni z potwierdzonym histologicznie guzem typu adenocarinoma w zagięciu 
śledzionowym okrężnicy. W TK poza guzem pierwotnym innych zmian nie stwierdzono. 
Anestezjologicznie pacjent sklasyfikowany jako ASA2. Chirurgicznym postępowaniem z wyboru 
będzie w takim przypadku: 
A. prawostronna hemikolektomia. 
B. lewostronna poszerzona hemikolektomia. 
C. kolektomia. 
D. odcinkowa resekcja okrężnicy. 
E. resekcja poprzecznicy poszerzona o zgięcie śledzionowe. 
 
Nr 268./LEK-L-13 
Pacjent 25-letni zgłosił się do lekarza z powodu świądu oraz okresowych plamień z odbytu, 
występujących głównie po wypróżnieniu. Dodatkowo anamneza ujawniła okresowo pojawiające się 
bóle brzucha. W badaniu fizykalnym poza tkliwością w śródbrzuszu bez odchyleń od normy. W 
anoskopii zaczerwieniona, obrzęknięta błona śluzowa kanału odbytu, z widocznymi dwoma 
szczelinami odbytu, jedną w spoidle tylnym, drugą na prawo-bocznej ścianie. Które z niżej 
wymienionych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne? 
A. colitis ulcerosa. 
B. kiłowe zapalenie odbytu i odbytnicy. 
C. okołoodbytnicza postać choroby Leśniowskiego-Crohna. 
D. grzybica kanału odbytu. 
E. mechaniczne uszkodzenie kanału odbytu. 



 
Nr 269. / LEK-L-13 
Pacjent 75-letni zadzwonił po pogotowie ratunkowe z powodu silnego bólu lewej kończyny górnej. 
Ból sięga od łokcia obwodowo, chory nie może poruszać ręką. Podczas badania stwierdza się 
ochłodzenie kończyny, zaburzenia czucia skórnego. Najlepszym postępowaniem doraźnym będzie: 
A. angiografia. 
B. heparyna w dawce 5000 j.m, 
C. heparyna we wlewie 18 j.m./h/kg masy ciała. 
D. aspiryna oraz klopidogrel. 
E. fasciotomia. 
 
Nr 270./ LEK-L-13 
Chory 45-letni zgłosił się na SOR z czyrakiem w prawej okolicy podżuchwowrej. Miejsce jest 
zaczerwienione, bolesne, ze zbieleniem szczytu. Pacjent po wszczepieniu sztucznej zastawki aortalnej 
w przebiegu RZS (nieaktywne). W badaniu przedmiotowym szmer odpowiadający sztucznej 
zastawce, w II przestrzeni międzyżebrowej, po prawej stronie mostka. Poza tym w badaniu 
fizykalnym bez zmian. Co powinno obejmować prawidłowe postępowanie w takim przypadku? 
A. nacięcie i drenaż. 
B. ewakuacja czopa martwiczego i treści surowiczej. 
C. nacięcie, drenaż i leki przeciwrzakrzepowre. 
D. antybiotykoterapia doustna oraz antyseptyki miejscowo. 
E. ewakuacja czopa martwiczego i treści ropnej oraz antybiotykoterapia doustna. 
 
Nr 271./LEK-L-13 
W urazowym pęknięciu śledziony: 
1) usunięcie śledziony jest zawsze konieczne; 
2) możliwe jest oszczędzenie części miąższu śledziony; 
3) można operować techniką laparoskopową; 
4) zawsze występuje krwawienie do jamy otrzewnej; 
5) często powstaje krwiak zaotrzewnowy. 
 
Nr 246. / LEK-L-13 
ftzeszczep narządów w Polsce, po śmierci chorego jest możliwy: 
A. w każdym przypadku z wyjątkiem choroby nowotworowej. 
B. jedynie w przypadku gdy chory wyraził za życia zgodę na piśmie. 
C. jedynie w przypadku gdy chory wyraził za życia zgodę w obecności dwóch św iadków. 
D. w każdym przypadku po uprzednim wyrażeniu zgody przez najbliższą rodzinę chorego. Ł żadna z 
powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 
Nr 247. / LEK-L-13 
Wskaż prawdziwe zdanie na temat zapalenia wyrostka robaczkowego: 
1) leczenie laparoskopowe jest niewskazane; 
2) może występować w każdym wieku; 
3) charakterystyczne jest przemieszczanie się bólu z nadbrzusza do prawego podbrzusza; 
4) występuje z jednakową częstością u obu płci; 
5) często współistnieje z rakiem kątnicy. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,5. E. 2,3,5. 
 
Nr 248./LEK-L-13 
Badania kontrolne po operacji usunięcia jelita grubego z powodu raka powinny obejmować: 
1) LSG jamy brzusznej i R.TG klatki piersiowej; 
2) kolonoskopię; 
3) kontrolę poziomu CEA; 
4) RTG z barytem; 
5) kontrolę poziomu fosfatazy alkalicznej. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,2,5. D. 1,4,5. E. 3,4,5. 
 



Nr 249./LEK-L-13 
Co jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia trzustki: 
1) alkoholowa marskość wątroby; 
2) nadmiar tłuszczu w pożywieniu; 
3) spożycie w nadmiernej ilości alkoholu; 
4) dieta niskobiałkowa; 
5) kamica żółciowa. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 2,3. C. 1,3. D.4,5. E. 3,5. 
 
Nr 250./ LEK-L-13 
Wskaż prawidłowe stwierdzenie na temat złamań szyjki kości udowej: 
1) częste u osób w podeszłym wieku; 
2) częściej u kobiet; 
3) leczenie operacyjne- zespolenie odłamów; 
4) leczenie operacyjne- proteza; 
5) leczenie operacyjne tylko u osób młodych. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4. B. 1,2,3. C. 2,3,4. D. 1,2,5. E. 2,4,5. 
 
Nr 251./LEK-L-13 
U pacjenta operowanego z powodu dużego wola tarczycy wystąpiła po zabiegu chrypka. W badaniu 
laryngologicznym stwierdzono unieruchomienie prawego fałdu głosowego. Uszkodzenie której z 
niżej wymienionych struktur daje powyższe objawy? 
A. fałd głosowy. 
B. struna głosowa. 
C. nerw krtaniowy dolny. 
D. nerw krtaniowy górny. 
E. nerw krtaniowy wsteczny. 
 
Nr 252./LEK-L-13 
U 78-letniego mężczyzny w wykonanej gastroskopii z powodu dolegliwości dyspeptycznych 
stwierdzono kraterowate owrzodzenie średnicy ok. 4 cm położone w okolicy wpustu. Rozpoznano typ 
jelitowy raka żołądka; według American Society of Anaestesiology grupa II. Jakie jest najwłaściwsze 
postępowanie w tym przypadku? 
A. protezowanie wpustu. 
B. radiochemioterapia neoadj u wantowa. 
C. całkowita resekcja żołądka i dolnej części przełyku. 
D. gastrostomia odżywcza. 
E. koagulacja argonowa. 
 
Nr 253. / LEK-L-13 
Pacjent 25-letni zgłosił się do izby przyjęć z powodu bólu przy siadaniu i,defekacji (od 3 dni). W 
badaniu fizykalnym obecna zmiana guzowata na pośladku, umiejscowiona 3 cm od odbytu, skóra nad 
zmianą niezmieniona. Badanie per rectum niemożliwe do wykonania z powodu silnej bolesności. 
Jakie będzie postępowanie: 
A. antybiotykoterapia. 
B. USG transrektalne. 
C. nacięcie i drenaż. 
D. drenaż pod kontrolą USG. 
E. badanie per rectum w znieczuleniu. 
 
Nr 254. / LEK-L-13 
Kobieta 56-letnia trafiła do szpitala po urazie czaszkowo-mózgowym, Otwiera oczy w odpowiedzi na 
bodziec bólowy, na który występuje reakcja zgięciowa (ucieka ręką). Jest na tyle zdezorientowana, że 
nie jest możliwe zebranie z nią wywiadu. Jaką ma punktację w skali GCS? 
A. 5.  
B. 7,  
C. 9.  



D. 11.  
E. 13. 
 
Nr 255./LEK-L-13 
Pacjentka 3 dni po operacji raka pęcherzykowego tarczycy zgłasza drętwienia, mrowienie okolicy ust, 
niepokój. Jakie będzie postępowanie w tym przypadku? 
A. podanie leków uspokajających. 
B. preparaty' wapnia i.v. 
C. leki poprawiające krążenie. 
D. reoperacja. 
E. psychoterapia. 
 
Nr 256./LEK-L-13 
Wymień w kolejności malejącej częstości występowania przerzutów odległych raka dolnego odcinka 
przełyku: 
 A. kości, nerki, wątroba.  
B.  wątroba, płuca, kości  
C.  płuca, OUN, nadnercza 
D. wątroba, OUN, nerki.  
E. żołądek, kości, nadnercza. 
  
Nr 257./LEK-L-13 
Wskaż fałszywe stwierdzenia: 
1) przepuklina uwięźnięta to synonim przepukliny nieodprowadzalnej; 
2) przepuklina uwięźnięta zaw sze jest nieodprowadzalna; 
3) przepuklina udowa zawsze jest nabyta; 
4) przepuklina rzekoma różni się od wytrzewienia tym, że ma worek przepuklinowy; 
5) przepuklina udowa przechodzi pod więzadłem pachwinowym. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,4. C. 3,4. D.2,5. E. 4,5. 
 
Nr 258. / LEK-L-13 
Spiralę śmierci tworzą i wzajemnie napędzają: 
1) hipowolemia; 
2) kwasica; 
3) anuria; 
4) hipotermia; 
5) zaburzenia krzepnięcia. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,2,5. C. 2,3,5. D. 2,4,5 E. 3,4,5. 
 
Nr 259. / LEK-L-13 
Przy urazie jamy brzusznej jaka metoda diagnostyczna jest szybka i jednocześnie 
skuteczna? 
A. USG typu FAST. 
B. TK iamy brzusznej. 
C. RTG. 
D. diagnostyczne płukanie otrzewnej, 
E. arteriografia. 
 
Nr260./LEK-L-13 
Przedłużająca się niedrożność porażenna po operacji brzusznej może być spowodowana: 
1) hipoalbuminemią; 
2) kwasicą; 
3) hipokaliemią; 
4) zespołem ciasnoty7 wewnątrzbrzusznej; 
5) ropniem wewnątrzbrzusznym. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,4. B. 3,4,5. C. 1,3,5. D. 4,5. E. wszystkie. 



 
Nr 261./LEK-L-13 
Czynnikiem rokowniczym w ostrym zapaleniu trzustki nie jest: 
A. obecność wysięku w lewej jamie opłucnowej. 
B. występowanie objawów Cullena i Greya-Tumera. 
C. aktywność lipazy i amylazy w surowicy. 
D. BMI. 
E. procent martwicy w miąższu trzustki.  
 
Nr 262./LEK-L-13 
W gastroskopii wykonanej u 55-letniego pacjenta z powodu poszukiwania przyczyny anemii 
stwierdzono w obrębie trzonu żołądka guz o średnicy 6 cm pokryty prawidłową błona śluzową za 
wyjątkiem owrzodzenia o średnicy 2 cm położonego na szczycie guza. W głębokich wycinkach 
pobranych z guza stwierdzono wrzecionowate komórki z ekspresją antygenu CD 117. W tomografii 
nie stwierdzono patologicznych ognisk poza zmianą pierwotną. Wskaż najbardziej prawidłowe 
postępowanie: 
A. całkowita resekcja żołądka. 
B. całkowita resekcja żołądka z limfadenektomią D3. 
C. klinowa resekcja żołądka. 
D. klinowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2. 
E. subtotalna resekcja z limfadenektomią D2. 
 
Nr 263./LEK-L-13 
Jaki narząd jest najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów z nowotworu innych narządów? 
A. mózg. B. płuca. C. wątroba. D. kości. E. skóra. 
 
Nr 264. / LEK-L-13 
U pacjenta w pierwszej dobie po hemikolektomii prawostronnej, z powodu silnych dolegliwości 
bólowych w obrębie jamy brzusznej, wykonano zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej na stojąco, na 
którym stwierdzono obecność powietrza pod obiema kopułami przepony. Jakie postępowanie będzie 
najbardziej prawidłowe? 
A. relaparotomia w trybie pilnym z powodu podejrzenia perforacji wrzodu stresowego. 
B. wykonanie badania MR celem potwierdzenia powyższego rozpoznania. 
C. laparotomia zwiadowcza z powodu podejrzenia perforacji wrzodu stresowego. 
D. prawdziwe są odpowiedzi A i C. 
E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 
 
Nr 265. / LEK-L-13 
U 35-letniego mężczyzny, po zaopatrzonym złamaniu kości skokowej, obserwowano zmiany 
zanikowe mięśni i bolesny obrzęk w okolicy stawu skokowego. Po 3 tygodniach trwania dolegliwości 
w RTG pojawiły się zmiany zanikowe kości w okolicach szczeliny złamania. Objawy mogą 
odpowiadać: 
A. zespołowi Sudecka. 
B. zespołowi Volkmanna. 
C. powstaniu stawu rzekomego. 
D. prawidłowym zjawiskom naprawczym uszkodzenia. 
E. żadna z odpowiedzi. 
 
Nr266./LEK-L-13 
Drenaż drenem "T" sposobem Kerha służy do drenowania: 
A. jamy opłucnej.  
B. jamy otrzewnej. 
C. moczowodów.  
D. dróg żółciowych. 
E. brak prawidłowej odpowiedzi. 
 
Nr 267./LEK-L-13 
Pacjent 57-letni z potwierdzonym histologicznie guzem typu adenocarinoma w zagięciu 
śledzionowym okrężnicy. W TK poza guzem pierwotnym innych zmian nie stwierdzono. 



Anestezjologicznie pacjent sklasyfikowany jako ASA2. Chirurgicznym postępowaniem z wyboru 
będzie w takim przypadku:  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3.  
B. 3,4.  
C.2,3.  
D. 1,4.  
E. 2,5. 
 
Nr 272. / LEK-L-13 
W celu tamowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego pod postacią krwistych 
wymiotów w pierwszej kolejności (metodą z wyboru) należy zastosować: 
A. leczenie operacyjne.  
B. leczenie zachowawcze. 
C. leczenie endoskopowe.  
D. obserwację pacjenta, 
E. żadne z wymienionych. 
 
Nr 273. / LEK-W-13 
Człowiek jest jedynym rezerwuarem tego wirusa. W warunkach domowych zakaźność sięga 90%, jest 
przenoszony drogą kropelkową, przez kontakt i łożysko. Okres wylęgania 10-21 dni. 
A. różyczka  
B. ospa wietrzna 
C. CMV  
D. świnka  
E. odra 
 
Nr274./LEK-W-13 
Jaka wielkość polipa pęcherzyka żółciowego jest wskazaniem do cholecystektomii? 
A. 3 mm  
B. 5 mm  
C. 1 cm  
D. 2 cm  
E. 3 cm 
 
Nr 275. / LEK-W-13 
Rak pęcherzyka żółciowego współistnieje z kamicą w; 
A. 30% B. 50% C. 60% D. 80% E. 95% 
 
Nr 276./LEK-W-l 3 
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące wtórnej nadczynności przytarczyc: 
1 - zawsze jest wskazaniem do operacji 
2 - operuje się gdy wystąpią objawy kalcyfilaksji 
3 - operacyjnie usuwa się gruczolaka przytarczyc - najczęstszą przyczynę 
4 - subtotalne usunięcie przytarczyc, lub usunięcie wszystkich i autoprzeszczep jednej z nich 
5 - nie operujemy, tylko utrzymujemy Ca i wit. D w granicach normy, a PTH 2,9x powyżej górnej 
granicy normy. 
A. 2,4,5 B. 1,4,5 C. 1,3 D. 2,3 E.wszystkie są fałszywe 
 
Nr 277. / LEK-W-13 
W leczeniu raka przełyku można zastosować: 
A, chemioterapię  
B. ablację laserowa 
C. terapię fotodynamiczna  
D. prawidłowe ab 
E. prawidłowe abc 
 
Nr 278./LEK-W-13 
C chorych z przełykiem Barreta: 



A. Występuje refluks żołądkowo- przełykowy 
B. Występuje osłabienie napięcia spoczynkowego dolnego zwieracza przełyku 
C. Po leczeniu antysekrecyjnym nie dochodzi do zarzucania treści żołądkowej do przełyku 
D. AB 
E. ABC 
 
Nr 279./LEK-W-13 
U chorych z uchyłkiem przełyku: 
A. Głównym badaniem diagnostycznym jest radiologiczne badanie kontrastowe, a leczenie polega 
wyłącznie na miotomii. 
B. Badaniem rozstrzygającym o leczeniu jest endoskopia, a leczenie polega wyłącznie na 
endoskopowym wycięciu uchyłka, 
C. Za przyczynę powstania uchyłka uważa się zaburzenia relaksacji górnego zwieracza przełyku, a 
leczenie polega na wycięciu uchyłka i miotomii. 
D. Najważniejszy jest NMR, a leczenie polega wyłącznie na wycięciu uchyłka. 
E. Wszystkie odpowiedzi są fałszywe. 
 
Nr 280. / LEK-W-13 
Pacjentka z bólem w prawym podżebrzu, w usg kamica pęcherzykowa oraz poszerzony przewód 
zewnątrzwątrobowy 12 mm. Postępowanie w takim przypadku jest następujące: 
A. otwarta cholecystektomia, choledochotomia i usunięcie złogów 
B. ecpw i cholecystektomia 
C. cholecystektomia 
D. cholangiografią MR 
E. żadne z powyższych 
 
Nr 281,/LEK-W-13 
W drugiej dobie leczenia ostrego zapalenia trzustki na oddziale intensywnej terapii, pacjent zgłasza 
mrowienie wokół ust, parestezje palców obu rąk i skórcze kończyn dolnych. Badanie EKG wykazuje 
bradykardię zatokową oraz wydłużenie odcinka QT. Leczeniem z wyboru jest: 
A. sól wapnia dożylnie  
B. zmiana antybiotykoterapii 
C. dializoterapia  
D. leki przeciw-arytmiczne 
E. tlenoterapia 
 
Nr282./LEK-W-13 
Pacjent z bolesną zmianą zlokalizowanym 3 cm od odbytu, skóra nad zmianą zaczerwieniona. 
Powyższy odpis charakteryzuje: 
A. ropień odbytu  
B. wykrzepnięty żylak odbytu 
C. szczelinę odbytu  
D. ropień po iniekcji 
E. zmianę w przebiegu sarkoidozy 
 
Nr283./LEK-W-13 
Najczęstszy nowotwór łagodny wątroby, zwykle bezobjawowy. Ryzyko krwawienia do zmiany lub 
pęknięcia pojawia się, gdy zmiana osiąga rozmiary >10cm. Leczenie operacyjne jest wskazane, gdy 
powoduje objawy1, bądź zmiana przekracza lOcm. Powyższa charakterystyka dotyczy: 
A. Rozrost guzkowy wątroby B. Naczyń i aka 
C. Gruczolaka wątroby D. Torbieli wątroby 
E. Żadne z powyższych 
 
Nr 284./LEK-W-13 
Pacjent leczony w przeszłości z powodu guza chromochłonnego nadnerczy. Obecnie w badaniach 
kontrolnych wykazano nadczynność przytarczyc i wzrost poziomu kalcytoniny. Najbardziej 
prawidłowym postępowaniem pierwszego rzutu będzie: 
A. radio-chemioterapia  
B. usunięcie tarczycy 



C. ablacja radiojodem  
D. usunięcie tarczycy z limfadenektomią 
E. dializoterapia 
 
Nr285. /LEK-W-13 
U chorego bez obciążeń i powikłań przebywającego w oddziale intensywnego nadzoru po zabiegu 
operacyjnym prowadzono monitorowanie. Kiedy należy zmniejszyć podaż płynów? 
A. średnie ciśnienie tętnicze 72 mmHg 
B. diureza 40 midi 
C. OCŻ około 22 mmHg 
D. ciśnienie zaklinowania tętnicy płucnej około 15 mmHg 
E. tętno około 96 ud./min 
 
Nr 286. / LEK-W-13 
Do SOR zgłosił się pacjent z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W 
gastroskopii uwidoczniono krwawienie z opuszki dwunastnicy, które zaopatrzono. Pacjent się 
ustabilizował, ciśnienie i tętno w normie. Po 20h doszło do spadku ciśnienia do I00/60mmHg i 
wzrostu tętna do 120/min. Jakie jest wstępne postępowanie. 
A. podać IPP  
B. operować 
C. podać 2j. KKCz  
D. podać aminy presyjne 
E. gastroskopia 
 
Nr 287./LEK-W-l 3 
U 63 letniego mężczyzny stwierdzono guz odbytnicy zlokalizowany około 8cm od brzegu odbytu. W 
badaniu histopatologicznym stwierdzono naciek raka gruczołowego. W TK brzucha i miednicy nie 
stwierdzono przerzutów odległych. W ultrasonografii przezodbytniczej stwierdzono guz 
przekraczający ścianę odbytnicy i naciekający na tkankę tłuszczową mezorektum. Postępowanie w 
tym przypadku jest następujące; 
A. Protezowanie odbytnicy. 
B. Zabieg operacyjny z ewentualną następczą chemioterapią. 
C. Neoadjuwantowa radioterapia i zabieg operacyjny. 
D. Neoadjuwantowa chemioterapia i zabieg operacyjny. 
E. Leczenie operacyjne. 
 
Nr 288. / LEK-W-13 
Postępowanie w raku żołądka to: 
A. operacja metodą Rydygiera aby umożliwić pasaż 
B. częściowe usuniecie żołądka oraz usunięcie węzłów' chłonnych 
C. całkowite usunięcie żołądka oraz usunięcie węzłów chłonnych 
D. wycięcie guza 
E. operacja metodą Billroth II 
 
Nr289./LEK-W-l3 
Mężczyzna, bolesność uciskowa w prawym podbrzuszu, temperatura powyżej 37,5 st. C, dodatni 
objaw Blumberga, bolesność podczas badania per rectum, wzmożone napięcie mięśni brzucha. Są to 
typowe objawy: 
A. zapalenie pęcherzyka żółciowego 
B. ostre zapalenie trzustki 
C. zapalenie przydatków' 
D. perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy 
E. zapalenie wyrostka robaczkowego 
 
Nr 290. / LEK-W-13 
Potencjalne czynniki chorobotwórcze w rozlanym zapaleniu otrzewnej spowodowanym perforacją 
dolnego odcinka przewodu pokarmowego to: 
A. pałeczki G(-), beztlenowce, Enterococcus 
B. bakterie G(+), Clostridium welchii, H. Pylori 



C. pałeczki G(-) Morganella morgani, S. aureus 
D. beztlenowce, S. aeruginosa, Campylobacter 
E. pałeczki G(-), G(+), beztlenowce 
 
Nr 291./LEK-W-13 
45-letni mężczyzna zgłosił się do SOR z rozlanymi bólami brzucha, które nasilają się od kilku godzin, 
promieniują do prawej pachwiny i tu się najbardziej nasilają. Ponadto pacjent ma odruchy wymiotne, 
zatrzymanie gazów i stolca, problemy z oddawaniem moczu (małe ilości). Przed laty przebył operację 
przedziurawionego wrzodu dwunastnicy. O czym należy myśleć w pierwszej kolejności? 
A. wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, zapalenie uchyłków, kamica moczowa, uwięźnięta 
przepuklina 
B. przedziurawiony wrzód dwunastnicy lub żołądka, przedziurawiony uchyłek, zapalenie jądra, 
niedrożność jelit 
C. pęknięta śledziona, zapalenie wyrostka robaczkowego, kolka nerkowa, kolka żółciowa 
D. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przydatków, niedrożność jelit, zapalenie wyrostka 
robaczkowego 
E. uwięźnięta przepuklina, zapalenie wyrostka robaczkowego, kamica moczowodowa, zapalenie 
uchyłka Meckela 
 
Nr 292./LEK-W-13 
Na wystąpienie nawrotu krwawienia z wrzodu dwunastnicy wpływ ma: 
A. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia, wielkość owrzodzenia, 
lokalizacja 
B. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia, wydolność krążenia, 
zaburzenia motoryki 
C. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia,wydolność oddechowa i 
nerek 
D. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia, zaburzenia motoryki, 
nadżerka w przełyku 
E. żylaki przełyku, nadżerka w przełyku, zaburzenia motoryki, zastosowanie klipsowanie 
owrzodzenia 
 
Nr 293./LEK-W-13 
U pacjenta z gastroskopowo potwierdzoną chorobą wrzodową dwunastnicy zdecydowano o włączeniu 
leczenia farmakologicznego. Wykluczono zakażenie Helicobacter pylori. Która z niżej wymienionych 
grup leków ma najmniejsze zastosowanie terapeutyczne? 
A. Inhibitory pompy protonowej 
B. blokery rec. H2 
C. leki zobojętniające na bazie wapnia i magnezu 
D. antybiotyki 
E. pochodne prostaglandyn 
 
Nr 294. / LEK-W-13 
Wskaż nieprawdziwe zdanie dotyczące choroby Carolego charakteryzujące się wrodzonsm 
torbielowatym poszerzeniem wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych. 
A. występuje przede wszyskich u mężczyzn 
B. w niektórych przypadkach może dotyczyć jednego płata wątroby 
C. w jej przebiegu dochodzi do tworzenia się kamieni w poszerzonych drogach żółciowych 
D. nigdy na jej podłożu nie dochodzi do rozwoju raka dróg żółciowych 
E. nawracające zapalenie dróg żółciowych może zacząć pojawiać się u osób chorych już w 
dzieciństwie 
 
Nr 295. / LEK-W-13 
W diagnostyce kurczu wpustu (achalazja) podstawowymi badaniami diagnostycznymi są: 
A. Radiogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria, endoskopowa 
ultrasonografia (EUS) 
B. Radiogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria, endoskopia 
C. Radiogram (skopia) górnego odcinka przewodu pokarmowego. TK jamy brzusznej, EUS 
D. TK jamy brzusznej, manometria, EUS 



E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 
Nr 296, / LEK-W-13 
Objaw Murphy'ego jest charakterystyczny dla: 
A. Ostrego zapalenia trzustki 
B. Raka pęcherzyka żółciowego 
C. Ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego 
D. Ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego 
E. Zapalenia lewych przydatków 
 
Nr 297. / LEK-W-13 
Szczelina odbytu. Zaznacz odpowiedzi nieprawdziwe: 
1. poprzeczne zszycie szczeliny jest standardowym sposobem leczenia 
2. przed leczeniem niezbędne jest pobranie wycinkówr ze szczeliny ponieważ jest to zawsze stan 
przednowotworowy 
3. podstawowymi objawami są świąd i pieczenie okolicy kanału odbytu 
4. najczęściej lokalizuje się w spoidle przednim 
5. ostra szczelina odbytu zawsze przechodzi w przewlekłą postać 
A. 3,5 B.2,3 C. 1,2,3 D. 2,5 E. żadne 
 
Nr 298./LEK-L-14 
(1) Przed dużymi operacjami na przewodzie pokarmowym stosuje się profilaktykę 
przeciwzakrzepową i antybiotykoterapię, (2) ponieważ operacje te związane są z dużym ryzykiem 
krwawienia, a flora szpitalna jest wrelolekoopoma. 
A. zdanie 1 i 2 są prawdziwe i jest między nimi związek logiczny 
B. zdanie 1 i 2 są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku logicznego 
C. zdanie 1 jest prawdziwe, 2 fałszywe 
D. zdanie 1 jest fałszywe, 2 prawdziwe 
E. zdanie 1 i 2 jest fałszywe 
 
Nr 299./LEK-L-14 
Do objawów "ostrego brzucha" zalicza się: 
A. ból brzucha B. nudności i wymioty 
C. zatrzymanie wiatrów i stolca D. A, B, C są prawidłowe 
E. A i B są prawidłowe 
 
Nr 300. / LEK-L-14 
W celu oceny wydolności i drożności układu żył głębokich i powierzchownych kończyn dolnych 
można wykonać: 
1) próbę Trendelenburga 
2) próbę Perthesa 
3) próbę Adsona 
4) ultrasonografię uciskową 
5) flebografię 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2 B. 1,2, 4, 5 C. 3,4, 5 D. 1,4,5 E. 1,2, 3,4, 5 
 
Nr 301./LEK-L-14 
U pacjenta z ostrym zapaleniem chole statycznym trzustki zastostosujesz leczenie: 
A. Zachowawcze, a po 7 dniach ECPW ze sfinkterotomą i pro tezo waniem dróg żółciowych drenem 
samorozprężalnym. 
B. Laparatomię i ECPW. 
C. Przezskómy, przezwątrobowy drenaż dróg żółciowych. 
D. Doraźna, wczesna ECPW (w ciągu pierwszych 24h) ze sfmkterotomią. 
E. W OZT zawsze leczenie zachowawcze, niezależnie od przyczyny 
 
Nr 302./LEK-L-14 
Najczęstsza przyczyna krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego: 
A. wrzód żołądka  



B. żylaki przełyku 
C. wrzód dwunastnicy  
D. rak żołądka 
E. zespół Mallorego-Weissa 
 
Nr303./LEK-L-14 
Badając pacjenta rażonego prądem należy pamiętać, że: 
A. Uszkodzenia tkanek występują tylko w miejscu uderzenia prądu. 
B. Uszkodzenia tkanek występują tylko w miejscu uderzenia prądu. 
C. U pacjenta może dojść do ONN. 
D. Prąd niskonapięciowy nie powoduje zaburzeń rytmu. 
E. Oparzenie termiczne daje większe uszkodzenia niż rażenie prądem. 
 
Nr 304./LEK-L-14 
U pacjenta w starszym wieku ze złamaniem szyjki kości udowej stanem zagrożenia życia związanym 
bezpośrednio z unieruchomieniem, mogą być powikłania takie jak: 
1) Zakrzepica 
2) Zatorowość płuca 
3) ZUM 
4) wodobrzusze 
5) zaburzenia rytmu serca 
A. 1,2,3 B. 3,4 C. 1,2 D. wszystkie E. 1,2,4 
 
Nr 305./LEK-L-14 
W diagnostyce ostrego brzucha: 
A. Zawsze zaczynamy od przeglądowego RTG jamy brzusznej. 
B. Przeglądowe RTG jamy brzusznej jest przydatne w diagnostyce perforacji i niedrożności 
przewodu pokarmowego. 
C. Przy wykonywaniu USG brzucha można stwierdzić płyn w otrzewnej w ilości od 500ml. 
Przy podejrzeniu ropnia brzucha najpierw robimy TK, a dopiero później USG jamy brzusznej. 
E, Do diagnostyki objawów spowodowanych tętniakiem aorty wykorzystywane jest jedynie USG 
Doppler. 
 
Nr 306. / LEK-L-14 
65-letni mężczyzna zgłosił się do chirurga z powodu obecności świeżej krwi w stolcu, spadku masy 
ciała i wąskich stolców. W badaniu per rectum lekarz stwierdził naciek kanału odbytu. W 
wykonanym transrektalnym USG naciek całej ściany jelita, bez zajęcia zwieraczy odbytu. W tkankach 
okołoodbytniczych stwierdzono naciek nowotorowy w dwóch węzłach chłonnych. W pobranych 
wycinkach stwierdzono adenocarcinoma. Dalsze postępowanie: 
A. radiochemioterapia radykalna 
B. radioterapia przedoperacyjna z następową operacją 
C. chemioterapia przedoperacyjna z następową operacją 
D. operacja 
E. brachyterapia z chemioterapią 
 
Nr 307. Z LEK-L-14 
Które z poniższych nie jest bezwzględnym wskazaniem do amputacji kończyny? 
A. martwica rozpływna cukrzycowa 
B. rozległe zmiażdżenie 
C. rozległa ropiejąca rana 
D. zgorzel gazowa 
E. niedokrwienie które nie rokuje wyleczeniem 
 
Nr 308./LEK-L-14 
Najczęstszy pozajelitowy objaw choroby Leśniowskiego-Crohna: 
A. zmiany zapalne skóry  
B. zmiany oczne 
C. choroby wątroby i dróg żółciowych 
D. zapalenia stawów 



E. choroby trzustki 
 
Nr 309./LEK-L-14 
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące uchyłku gardłowoprzełykowego Zenkera: 
A. Jest najczęstszym uchyłkiem przełyku. 
B. Powstaje na skutek zaburzeń relaksacji górnego zwieracza przełyku, 
C. Może być przyczyną niedrożności przełyku. 
D. Może być przyczyną zespołu Mendelsona. 
E. Duży uchyłek może powodować chrypkę. 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2,4 B. 2,3,5 C. 1,2,3 D. 1,2,5 E. wszystkie 
 
Nr 310. / LEK-L-14 
U którego pacjenta zastosujesz leczenie żywieniowe: 
A. Krytycznie chorych, których nie będzie można żywić przez 5 dni. 
B. Nie przyjmie nic doustnie przez 710 dni. 
C. Wyniszczonych 
D. AC 
E. ABC 
 
Nr 311./LEK-L-14 
Jakie znieczulenie do zabiegu częściowego usunięcia paznokcia I palca stopy prawej w 
zanokcicy: 
A. znieczulenie przewodowe (metodą Obersta) 
B. znieczulenie nasiękowemiejscowe 
C. nasączenie chlorkiem etylu 
D. B+C 
E. nie jest konieczne znieczulenie 
 
Nr 312. / LEK-L-14 
Kamica pęcherzyka żółciowego może stać się przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego 
ponieważ duży kamień żółciowy może przedostać się przez przetokę do jelita cienkiego i zatrzymać 
się na zastawce krętniczokątniczej Bauchina. 
A. Twierdzenie jest prawdziwe a uzasadnienie jest fałszywe 
B. Twierdzenie jest fałszywe a uzasadnienie jest prawdziwe 
C. Twierdzenie i uzasadnienie są fałszywe 
D. Twierdzenie i uzasadnienie są prawdziwe jednak pozostają bez związku 
Przyczynowo-skutkowego 
E. Twierdzenie i uzasadnienie są prawdziwe i pozostają w związku przyczynowo- skutkowym 
 
Nr313./LEK-L-14 
Cechy choroby Leśniowskiego-Crohna: 
1. zajęta może być cała długość przewodu pokarmowego 
2. zmiany ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej 
3. częste przetoki okołoodbytnicze 
4. w leczeniu oszczędzająca resekcja jelit 
5. w leczeniu kolektomia całkowita 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2,4 B. 2,5 C. 2,3,5 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4 
 
Nr 314. / LEK-L-14 
W leczeniu przepuklin pachwinowych obecnie zalecana jest alloplastyka z użyciem siatek z 
tworzywa, ponieważ metody beznapięciowe cechują się mniejszą częstością powikłań infekcyjnych. 
A. twierdzenie prawdziwe, uzasadnienie fałszywe 
B. twierdzenie fałszywe, uzasadnienie prawdziwe 
C. oba zdania fałszywe 
D. oba zdania prawdziwe i w związku przyczynowo-skutkowym 
E. oba zdania prawdziwe ale bez związku przyczynowo-skutkowego 
 



Nr 315. / LEK-L-14 
Prawdziwe o raku żołądka: 
1. Jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. 
2. Do podziału klinicznego służy klasyfikacja Laurena. 
3. Najczęściej w proksymalnej części żołądka. 
4. Polipy żołądka, szczególnie o średnicy >2cm związane są ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 
raka. 
5. U chorych z niedokrwistością złośliwą ryzyko raka wzrasta. 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2,3 B.2,3,5 C.1,2,4,5 D.1,2,3,5 E. wszystkie 
 
Nr 316. / LEK-L-14 
Mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego jest: 
1) najczęściej spowodowana rakiem jelita grubego 
2) rozpoczyna się częstym parciem na stolec 
3) przyczyną zmniejszonej częstości serca 
4) najczęściej spowodowana jest zrostami otrzewnowymi 
5) najczęściej dotyczy jelita cienkiego 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2 B. 2,3 C. 4,5 D. 2,5 E. 3,5 
 
 
Nr 317./LEK-L-14 
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego: 
1. można operować laparoskopowo 
2. może występować w każdym wieku 
3. wynika z zakażenia E. Coli 
4. jest związane z zapaleniem płuc 
5. jest związane z zapaleniem gdo 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2 B. 2,4,5 C. 3,4,5 D. 1,3 E. 2,5 
 
Nr 318. / LEK-L-14 
Perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy: 
1 .wymioty treścią krwistą 
2.objawy zapalenia otrzewnej 
3. częściej występuje u mężczyzn 
4. pilne leczenie operacyjne 
5. wr diagnostyce stosuje się gastroskopię 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2,3 B.2,3,4 C.3,4,5 D.1,2,5 E. 1,3,4 
 
Nr 319./LEK-L-14 
W zapaleniu uchyłków esicy charakterystyczne są: 
1. Ból w' okolicy lewego podbrzusza. 
2. Stolec z domieszką krwi. 
3. Wyczuwalny palpacyjnie bolesny opór w lwym dole biodrowym 
4. niedokrwistość 
5. stolce Główkowate 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2 B.2,3 C. 3,4 D. 1,3 E. 1,5 
 
Nr 320./LEK-L-14 
Zastrzał: 
1. to zakażenie dłoniowej powierzchni palców i śródręcza 
2. to zakażenie podeszwowej powierzchni stopy 
3. leczenie polega na antybiotykoterapii, unieruchomieniu 
4. leczenie polega na nacięciu, sączkowaniu, unieruchomieniu 
5. jest wynikiem urazu 



Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,3,5 B. 1,4,5 C. 2,3,5 D, 2,4 E. 2,4,5 
 
Nr 321./LEK-L-14 
Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej: 
1. są częstym następstwem ropienia rany pooperacyjnej 
 2. leczy się pasem przepuklinowym brzusznym 
 3. mogą być miejscem uwięźnięcia jelit 
 4. leczy się metodami beznapięciowymi 
 5. częsta przyczyna krwawień do przewodu pokarmowego 
 Prawidłowa odpowiedź: 
                A. 1,2,5 B. 1,3,4 C. 1,4,5 D. 1,3,5 E. 1,2,3  
 
Nr 322. / LEK-L-14 
Do  częstych przyczyn ostrego zapalenia trzustki należą: 
1.marskość wątroby 
 2. niedobór witaminy A 
 3. spożycie alkoholu 
 4. nadmiar węglowodanów w pożywieniu 
 5. kamica żółciowa 
 Prawidłowa odpowiedź: 
           A. 1,2    B. 2,3    C. 1,3 D. 4,5 E. 3,5 
 
Nr 323./LEK-W-14 
Wskaż twierdzenia prawdziwe dotyczące ostrego zapalenia trzustki: 
 1. Do najczęstszych przyczyn należą ostrego zapalenia trzustki kamica żółciowa i alkohol. 
 2.  Postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. 
     3. Powikłania septyczne są najczęstszą przyczyną zgonów w martwiczym ostrym zapaleniu 
 trzustki. 
 4. W celu zwalczania dolegliwości bólowych podaje się morfinę. 
 5. Wyróżniamy dwie postaci ostrego zapalenia trzustki: obrzękową i martwiczą. 
 Prawidłowa odpowiedź; 
A.1,2, 3 B. 2, 3,5 C. 1,3, 5 D. 1,2, 4 E. 1,3, 4    
 
Nr 324. / LEK-W-14 
Pacjent 78 lat w stanie ogólnym dobrym , od kilkunastu lat zaparcia i wzdęcia brzucha, w przeciągu 
pół godziny oddał dwa obfite stolce z domieszką świeżej krwi, obecnie osłabienie. Taki epizod 
wystąpił po raz pierwszy w życiu, więcej się nie powtórzył. Zgodnie z najczęstszymi przyczynami 
krwawienia z dopp w jego grupie wiekowej prawidłowym rozpoznaniem będzie: 
 A. uchyłek Meckela    
      B. rak odbytnicy 
 C. zespół jelita drażliwego   
      D. krwawienie z uchyłka okrężnicy 
 E. wrzodziejące zapalenie jelita 
 
Nr 325./LEK-W-14 
Prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka żołądka: 
  1. w 50% występuje gruczolakorak (adenocarcinoma) 
      2. obserwuje się wzrost częstości zachorowań obwodowej części 
  3. szczególnym rodzajem jest linitis plastica, który szybko daje przerzuty do wręzłów 
 chłonnych 
 4. przerzutuje najczęściej drogą naczyń chłonnych 
 5. podstawowa metoda leczenia to chemioterpaia 
 Prawidłowa odpowiedź: 
 A. 1,3,4   B.4,5   C. 3,4   D. 2,3,5   E. 1,4,5 
 
Nr 326. / LEK-W-14 
Objawy płynu w worku osierdziowym to: 
A. niskie ciśnienie tętna B. przepełnione żyły szyjne 



C. ciche tony serca D. tętno paradoksalne 
E, wszystkie odpowiedzi poprawne 
 
Nr 327./LEK-W-14 
Wskaż stwierdzenia prawdziwe na temat ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. 
1. występuje w każdym wieku, najczęściej w II i III dekadzie życia. Mężczyźni chorują 2x częściej 
od kobiet 
2. Występuje bardzo silny pojawiający się nagle ból, zawsze ma charakter falowy,zazwyczaj 
towarzyszą mu objawy otrzewnowe i szybko rozwija się wstrząs 
3. stwierdza się bolesność uciskową w punkcie McBumey’a 
4 .brak bólu w badaniu per rectum 
5.kobiety należy zbadać ginekologicznie w celu wykluczenia zmian w obrębie narządów 
rozrodczych 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 1,3,5 D. 2,4,5 E. wszystkie prawidłowe 
Nr 328./LEK-W-14 
Czynnikiem ryzyka zakażenia chirurgicznego nie jest: 
A. otyłość (BMI>30)  
B. wiek (>65r.ż.) 
C. alkoholizm  
D. migotanie przedsionków 
E. niedożywienie 
 
Nr 329./LEK-W-14 
Wskaż prawidłowe zdania na temat zastrzału: 
1. j est to zakażenie krwiopochodne 
2. obejmuje powierzchnię dłoniową palców i ręki 
3. jest wynikiem mikrourazu 
4. prawidłowe postępowanie to nacięcie, sączkowanie i unieruchomienie 
5. obejmuje powierzchnię grzbietową palców i ręki 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 3, 4, 5 D. 1, 2, 4 E. 1, 2, 5 
 
Nr 330./LEK-W-14 
Laparoskopia nie jest leczeniem z wyboru: 
A. jednostronna przepuklina pachwinowa 
B. kamica pęcherzyka 
C. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 
D. refluks żołądkowo-przełykowy nie reagujący na leczenie 
E. achalazja przełyku 
 
Nr 331./LEK-W-14 
Pacjenci z nowotworami w IV stopniu zaawansowania są poddawani niejednokrotnie operacją 
paliatywnym (I.) gdyż poprawia to komfort życia chorego i zabezpiecza przed niektórymi 
powikłaniami (II.) 
A. oba zdania prawdziwe, ze związkiem logicznym 
B. oba zdania prawdziwie, bez związku logicznego 
C. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe 
D. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe 
E. oba fałszywe 
 
Nr 332. / LEK-W-14 
Nieprawdziwe o owrzodzeniu dwunastnicy: 
A. 3% lokalizacja poza opuszką 
B. stwierdzenie owrzodzenia jest bezwzględnym wskazaniem do pobrania wycinka 
C. 50% lokalizacja na przedniej ścianie opuszki 
D. 25% lokalizacja na tylnej ścianie opuszki 
E. 20% to owrzodzenia mnogie 
 



Nr 333./LEK-W-14 
Kobieta z polipem 3mm w pęcherzyku + kamień wielkości 7mm .Bezobjawowa. 
Co zrobisz? 
A. ponowne USG za 6 miesięcy 
B. bezobjawowa pacjentka, nie wymaga kontroli 
C. cholecystektomia 
D. leczenie kwasem ursodeoksycholowym 
E. zlecam Tomografię Komputerową jamy brzusznej. 
 
Nr 334. / LEK-W-14 
Prawdziwe stwierdzenia dotyczące tętniaka tętnicy śledzionowej 
1. drugi co do częstości występowania wśród tętniaków jamy brzusznej 
2. u mężczyzn występuje 4 razy częściej niż u kobiet 
3. w 50% przypadków jego pęknięcie jest pierwszym objawem 
4. w każdym przypadku należy usunąć śledzionę 
5. usunięcie śledziony należy rozważyć gdy jego średnica jest większa niż 2,5cm  
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,3,5 B. 1,4, 5 C. 2, 3,4 D. 1,2, 3 E. 1,2, 5 
 
Nr 335./LEK-W-14 
Które ze stwierdzeń dotyczące niedrożności mechanicznej jest prawdziwe? 
A. w 70-80 % przyczyna niedrożności jest w jelicie cienkim 
B. przyczyny niedrożności jelita grubego według częstości występowania to: rak, zapalenie 
uchyłków, skręt esicy 
C. około 20 % nowotworów jelita grubego objawia się ostrą niedrożnością 
D. prawdziwe odpowiedzi to A, C 
E. prawdziwe odpowiedzi to A, B, C 
 
Nr336,/LEK-W-14 
W raku przełyku w celu odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego stosuje się: 
A. przeszczep z żołądka lub jelita grubego 
B. przeszczep z jelita cienkiego 
C. tytko przeszczep z jelita grubego 
D. intubacja przełyku z wprowadzeniem stentu 
E. prawidłowe A i B 
 
Nr 337./LEK-W-14 
Najczęstsze powikłanie po leczeniu chirurgicznym nowotworu przełyku to: 
A. całkowite zwężenie okolicy zespolenia 
B. zaburzenia rytmu serca 
C. udar mózgu 
D. powikłania płucne (niedodma, wysięk opłucnowy) 
E. B i C 
 
Nr 338. / LEK-W-14 
"Złoty standard" leczenia choroby z zakażona martwicą trzustki to: 
A. drenaż pod kontrolą USG    
B. chirurgiczne wycięcie 
C. leczenie zachowawcze   
D. antybiotykoterapia 
E. żadne z wymienionych 
 
Nr 339. / LEK-W-14 
Do objawów' klinicznych rzekomej torbieli trzustki należą: 
A. stany gorączkowe  
B. ból w nadbrzuszu 
C. objaw żółtaczki mechanicznej  
D. poprawne A, B 
E. poprwne A, B, C 



 
Nr 340. / LEK-W-14 
W przypadku nieoperacyjnego raka głowy trzustki dalsze postępowanie polega na: 
A. leczeniu zachowawczym 
B. radoterapii 
C. endoskowym protezowaniu dróg żółciowych 
D. operacji omijających 
E. cd 
 
Nr 341./LEK-W-14 
Rakiem okolicy okołobrodawkowej nazwany może zostać 
A. Rak dróg żółciowy ch 
B. Rak głowy trzustki 
C. Rak okolicy brodawki większej dwunastnicy (Vatera) 
D. Prawidłowa odpowiedź A i B 
E. Prawidłowa odpowiedź A, B i C 
 
Nr 342./LEK-W-14 
Zaznacz informację fałszywą dotyczącą raka przełyku: 
A. Najczęściej występuje w 6-7. dekadzie życia. 
B. Niezależnie od wieku, rak przełyku jest częstszy u kobiet niż u mężczyzn. 
C. Najczęstszym objawem raka przełyku jest dysfagia. 
D. Rak płaskonabłonkowy występuje 5-6 razy częściej u palaczy niż u osób niepalących 
E. Najważniejszym czy nnikiem prognostycznym raka przełyku są przerzuty odległe. 
 
Nr 343./LEK-W-14 
Zaznacz fałszywą drogę leczenia żywieniowego: 
A. doustna   
B. dożylna 
C. jejunostomia   
D. transwersostomia 
E. wszystkie wymienione drogi są odpowiednie 
 
Nr 344./LEK-W-14 
Wskaż fałszywe odnośnie urazów śledziony 
A. urazom śledziony często towarzyszy złamanie żeber 8-11 po str lewrej 
B. przy krwiakach podtorebkowych do krwawienia może dojść nawet po kilku tygodniach 
C. śledziona jest narządem, który najczęściej ulega obrażeniom przy tępych urazach brzucha 
D. w uszkodzeniu śledziony zawsze wskazana jest splenektomia 
E. wszystkie ww są prawdziwe 
 
Nr 345. / LEK-W-14 
Do zespołu krótkiego jelita może doprowadzić: 
A. resekcja znacznej części jelita cienkiego 
B. przetoki pomiędzy pętlami jelita cienkiego 
C. przetoka pomiędzy żołądkiem, a jelitem grubym 
D. przetoka jelitowo-skóma 
E. wszystkie wymienione powyżej 
 
Nr346./LEK-W-14 
W leczeniu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego "złotym standardem" jest laparoskopia, 
ponieważ jest tańszą i prostszą metodą. 
A. pierwsze zdanie prawdziwe, drugie prawdziwe i jest związaek logiczny 
B. pierwsze zdanie prawdziwe, drugie prawdziwe, brak związku logicznego 
C. pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe 
D. pierwsze zdanie fałszywe, drugie prawdziwe 
E. oba zdania fałszywe 
 
Nr347./LEK-W-14 



Martwica jelita może być następstwem: 
1. skrętujelita 
2. uwięźniętej przepukliny 
3. przedziurawienia uchyłku esicy 
4. zatoru tętnicy krezkowej i jej rozgałęzień 
5. hiperkaliemii 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 1,3,5 D. 1,3,4 E. 1,2,4 
 
Nr 348./LEK-W-14 
Jakie powikłania może dawać polip jelita grubego? 
1. Rak j. grubego 
2. Skręt esicy 
3. Krwawienie 
4. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
5. Przetoki okołoodbytnicze 
Prawidłowa odpowiedź: 
A. 1,5 B.2, 3 C. 1,3 D. 3, 4 E. 3, 5 
 
Nr 349./LEK-L-15 
Wskazaniem do wycięcia śledziony jest: 
1) torbiel śledziony >5cm. 
2) ropnie śledziony. 
3) nowotwory śledziony. 
4) trombocytopenia przewlekła. 
5) tętniak tętnicy śledzionowej > l,5cm. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 2,3,4. D. 3,4,5. E. wszystkie. 
 
Nr350./LEK-L-15 
Metody beznapięciowych operacji przepuklin to: 

1)  Basiniego. 
2) Lichtensteina. 
3) Shouldice’a.  
4) Rutkowa. 
5) Halsetda. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
F. 1,2. B. 2,3. C. 2,4. D. 3,4. E. 4,5. 
 
Nr351./LEK-L-15 
Wybierz prawidłowe twierdzenia dotyczących wrzodów żołądka: 
F. najczęstszą przyczyną jest zespół Zollingera-Ellisona. 
G. najczęstszą lokalizacją jest kąt żołądka i okolica przedodżwiemikowa. 
H. wszystkie wrzody żołądka należy leczyć operacyjnie. 
I. najczęściej wykonywanymi operacjami w leczeniu są Billroth I i II, wagotomia. 
J. perforacja wrzodu daje objawy ostrego brzucha. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
6. 1,2,3. B. wszystkie. C. 1,4,5. D. 3,4,5. E. 2,4,5. 
 
Nr 352./LEK-L-15 
Wybierz choroby, w przebiegu których mogą powstać zewnętrzne lub wewnętrzne przetoki jelit: 
6. zator tętnicy krezkowej górnej. 
7. zapalenie uchyłków esicy. 
8. choroba Crohna. 
9. przewlekłe zapalenie trzustki. 
10. popromienne zapalenie odbytnicy. 
11. choroba wrzodowa żołądka. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
6) 1,2,4,5. B, 2,3,4. C. 3,4,5,6. D. 2,3,5. E. 1,3,5. 



 
Nr 353./LEK-L-15 
Żółtaczkę mechaniczną mogą spowodować: 
1) złogi wr drogach żółciowych. 
2) nadciśnienie wrotne. 
3) rak trzonu trzustki. 
4) drążący wrzód dwunastnicy. 
5) rak głowy' trzustki. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 1,3. C. 2,3. D. 4,5. E. 1,5. 
 
Nr 354./LEK-L-15 
Prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka piersi: 
1) najczęstszy nowotwór złośliwy u Europejek. 
2) najczęściej rozwija się na podłożu gruczolako-włókniaka. 
3) rokowanie zależy od stopnia zaawansowania. 
4) ryzyko zachorowania zwiększa się przy obciążeniu genetycznym. 
5) nigdy nie występuje u mężczyzn. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,3,4. E. 1,4,5. 
 
Nr 355./LEK-L-15 
39-letnia kobieta chorująca od 7 lat na wrzodziejące zapalenie jelita grubego trafiła do szpitala z 
objawami megacolon toxicum. Jej stan ogólny się pogarsza. Jakie będzie Twoje postępowanie? 
A. usunięcie całej okrężnicy wraz z odbytnicą i wyłonienie ileostomii. 
B. usunięcie okrężnicy i wyłonienie ileostomii. 
C. usunięcie okrężnicy i odbytnicy i wytworzenie zbiornika jelitowego. 
D. usunięcie okrężnicy i zespolenie jelita cienkiego z odbytnicą. 
E. przekazanie na OIT, aktualny stan chorej jest przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego. 
 
Nr 356./LEK-L-15 
Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego jest podwyższone u chorych na: 
1) zespół polipowatości rodzinnej. 
2) uchyłki esicy. 
3) wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
4) przewlekłe zapalenie trzustki. 
5) dnę moczanowy. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,4. B. 1,5. C. 3,4. D. 1,2. E. 1,3. 
 
Nr 357./LEK-L-15 
Wskaźnik wstrząsowy Allgowera to stosunek: 
A. tętna do ciśnienia skurczowego. 
B. tętna do ciśnienia rozkurczowego. 
C. ciśnienia skurczowego do ciśnienia rozkurczowego. 
D. OCŻ do wartości tętna. 
E. OCŻ do ciśnienia skurczowego. 
 
Nr 358./LEK-L-15 
Podstawowa operacyjna metoda leczenia GERD; 
A. endoskopowa mukozektomia.  
B. endoskopowa termoablacja. 
C. endoskopowa obliteracja.   
D. operacyjna resekcja. 
E. operacyjna fundoplikacja. 
 
Nr 359./LEK-L-15 
Do powikłań refluksowego zapalenia przełyku nie należy: 
A. zwężenia w miejscu długo utrzymującego się zapalenia przełyku. 



B. zwężenie odźwiemika. 
C. perforacja owrzodzenia. 
D. krwawienie z owrzodzenia. 
E. przełyk Barretta. 
 
Nr 360./LEK-L-15 
Główna przyczyna refluksowego zapalenia przełyku to: 
A. przedwczesny skurcz górnego zwieracza przełyku. 
B. obecność pierścienia Schatzkiego. 
C. obecność uchyłku Zenkera. 
D. występowanie przedłużonego czasu relaksacji w strefie tzw. dolnego zwieracza przełyku. 
E. występowanie przełyku Barretta. 
 
Nr 361./LEK-L-15 
Metaplazja w przełyku Barretta rozwijająca się w refluksowej chorobie przełyku prowadzi do rozwoju 
raka: 
A. płaskonabłonkowego.    
B. czerniaka. 
C. brodawczaka płaskonabłonkowego.   
D. mięsaka śluzotwórczego. 
E. gruczolakoraka. 
 
Nr 362./LEK-L-15 
Najczęstszym typem przepukliny rozworu przełykowego jest przepuklina: 
A. wślizgowa.  
B. o typie mieszanym. 
C. okołoprzełykowa.  
D. Morgagniego. 
E. Bochdaleka. 
 
Nr 363./LEK-L-15 
Najczęstszym uchyłkiem powstającym na granicy gardła i przełyku jest uchyłek: 
A. Zenkera. 
B. Wolffa. 
C. Nissena. 
D. Morganiego. 
E. w tym miejscu nie powstają uchyłki. 
 
Nr 364./LEK-L-15 
U 58-letniego pacjenta z uchyłkami esicy wykryto w tomografii komputerowej ropień w lewym dole 
biodrowym. Wydolny krążeniowo i oddechowo, 39 stopni C, dodatni miejscowy objaw Blumberga. 
Jakie jest najwłaściwsze postępowanie? 
A. pilna laparotomia i drenaż ropnia. 
B. pilna laparotomia i wycięcie zmienionego odcinka jelita. 
C. laparoskopia i drenaż ropnia. 
D. nakłucie pod kontrolą USG. 
E. intensywna antybiotykoterapia. 
 
Nr365./LEK-L-15 
Następstwem uszkodzenia tętnicy oponowej środkowej jest: 
A. krwiak nadtwardówkowy.  
B. krwiak podtwardówkowy. 
C. krwiak śródmózgowy.  
D. A+B. 
E. A+B+C. 
 
Nr 366./LEK-L-15 
Kiedy u chorych z chorobą Leśniowskiego - Crohna konieczne jest leczenie operacyjne? 
A. podejrzenie perforacji. 



B. nieprzepuszczająca niedrożność. 
C. masywne krwawienie. 
D. A+B. 
E. A B C. 
 
Nr 367./LEK-L-15 
Na izbę przyjęć zgłosił się 20-letni mężczyzna z bólami w podbrzuszu i nudnościami. Na SOR w' 
badaniu tkliwość w okolicy prawnego dołu biodrowego. WBC 14 tys. Najwłaściwszym 
postępowaniem jest: 
A. laparoskopia z appedektomią - pilna. 
B. laparotomia z appendektomią - pilna. 
C. leczenie zachowawcze. 
D. A lub B poprawne, w zależności od możliwości ośrodka. 
E. żadne z powyższych. 
 
Nr 368. LEK-1.-I5 
Polipem nienowotworowym jest: 
A. polip metaplastyczny (hiperplastyczny).   
B. gruczolak ząbkowany. 
C. gruczolak cewkowy.      
D. gruczolak kosmkowy. 
E. gruczolak mieszany. 
 
Nr 369./LEK-L-15 
Z poniższych zdań wybierz te, które prawidłowo charakteryzują dziedzicznego niepolipowatego RJG 
(zespół Lynchu): 
1) występuje w 4-5 dekadzie życia. 
2) towarzyszą guzy mózgu. 
3) rozwija się najczęściej w prasyej połowie okrężnicy. 
4) rozwija się najczęściej na podłożu zmian polipowatych. 
5) stanowi około 20% wszystkich raków jelita grubego. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4. B.2,5. C. 2,3,4. D. 1,3. E. 1,2,3,4. 
 
Nr 370./LEK-L-15 
Najczęstsze przyczyny niedrożności przewodu pokarmowego: 
1) zrosty. 
2) rak jelita cienkiego. 
3) rak jelita grubego. 
4) uwięźnięte przepukliny. 
5) uchyłki. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3, B. 1,2,4. C. 1,3,4. D. 2,5. E. 5. 
 
Nr 371./LEK-L-15 
Co może być powikłaniem choroby uchyłkowej esicy? 
1) nowotwór. 
2) zapalenie uchyłka. 
3) zapalenie otrzewnej. 
4) krwawienie. 
5) niedrożność. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A.1,2,3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,2. E. wszystkie prawidłowe. 
 
Nr 372./LEK-L-15 
Badaniem obrazowym uważanym za złoty standard w diagnostyce chorych z ostrym zapaleniem 
trzustki jest: 
A. endoskopowa cholangiopankreatografla wsteczna. 
B. cholangio-MR. 



C. rezonans magnetyczny jamy brzusznej z gadolinem. 
D. endoskopowa ultrasonografia. 
E. TK jamy brzusznej. 
 
Nr 373./LEK-L-15 
Często spotykanymi objawami nowotworu kątnicy są: 
1)niedokrwistość.  
2) krwinkomocz. 
3) powiększone pachwinowe węzły chłonne.  
4) wyczuwalny guz w  podbrzuszu. 
5) prawostronne wodonercze. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2. B. 2,4. C. 3,4. D. 1,4. E. 4,5. 
 
Nr 374./LEK-W-15 
Wskazaniem do operacyjnego leczenia trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc jest: 
A. pogłębiająca się nadczynność przytarczyc po przeszczepie nerki, zagrażająca uszkodzeniem 
przeszczepu. 
B. chory w wieku powy żej 60 lat, z towarzyszącym wzrostem PTH i Ca2- w osoczu. 
C. każdy chory z towarzyszącym wzrostem PTH i Ca2+ w osoczu. 
D. planowany w przyszłości przeszczep nerki. 
E. trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc nie leczy się operacyjnie. 
 
Nr 375./LEK-W-15 
Powikłaniem po operacji przytarczyc nie jest: 
A. przejściowa niedoczynność przytarczyc. 
B. trwała niedoczynność przytarczyc. 
C. nawrót nadczynności przytarczyc. 
D. niedoczynność tarczycy. 
E. uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego. 
 
Nr 376 ./LEK-W-15 
Guz Klatskina to: 
A. nowotwór pęcherzyka żółciowego. 
B. cholangiocarcinoma prawego i lewego przewodu wątrobowego. 
C. wyczuwalny palpacyjnie, niebolesny, powiększony pęcherzyk żółciowy. 
D. rak wątrobowokomórkowy, 
E. rak głowy trzustki. 
 
Nr 377,/LEK-W-15 
Triada Whipple'a: 
A. równoznaczna z chorobą Whipple'a. 
B .zespół objawów charakterystyczny dla gastrinoma. 
C. zespół objawów charakterystyczny dla insulioma. 
D. trzy manewry, które zawsze się wykonuje pod czas operacji metoda Whipple’a 
(pankreatoduodektomia). 
E.wole, tachykardia, wytrzeszcz. 
 
Nr 378./LEK-W-15 
Złamanie typu Collesa to złamanie; 
A. szyjki kości udowej. 
B. nasady dalszej kości łokciowej. 
C. I kości śródręcza. 
D. nasady dalszej kości promieniowej. 
E. okolicy nadkłykcia kości ramiennej. 
 
Nr 379./LEK-W-15 
Spośród wymienionych niżej stanów, najbardziej prawdopodobnie pilnej interwencji chirurgicznej 
będzie wymagać: 



1) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; 
2) ostre obrzękowe zapalenie trzustki; 
3) perforacja wrzodu żołądka; 
4) szczelina odbytu; 
5) przepuklina pachwinowa nieuwięźnięta.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,5. B. 1,2,3. C. 1,3. D. 2,4,5 E. wszystkie.  
 
Nr 380./LEK-W-15 
Najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet i mężczyzn z powodu nowotworu złośliwego jest:  
A. rak jelita grubego.  
B. rak piersi.  
C. rak płuc.  
D. rak żołądka.  
E. rak trzustki. 
 
Nr 3 81./LEK-W-15 
Pacjent ma guz nadnercza, hipernatremię, hipokaliemię oraz nadciśnienie tętnicze. Choruje na: 
A. zespół Cushinga ACTH-zależny.  
B. zespół Cushinga ACTH-niezależny.  
C. zespół Conna. 
D. zespół nadnerczowo-płciowy. 
E. MEN II. 
 
 
Nr 382./LEK-W-15 
Jakie leki stosuje się w okresie przed operacją w guzie chromochłonnym? 
A. a-blokery i B-blokery. 
B. inhibitory pompy protonowej. 
C. H2-blokery. 
D. inhbitory steroidogenezy. 
E. inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I). 
 
Nr 383./LEK-W-15 
Z czym należy różnicować kolkę wątrobową: 
1) prawostronną kolką nerkową: 
2) przedziurawieniem wrzodu żołądka lub dwunastnicy; 
3) niedrożnością jelita; 
4) ostrym zapaleniem trzustki; 
5) zawałem mięśnia sercowego.  
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 2. B. 1,2. C. 1,2,3. D. 1,2,3,4. E. wszystko.  
 
Nr 384./LEK-W-15 
Nieprawidłowe leczenie odmy opłucnowej: 
A. odma powinna być drenowana u każdego pacjenta zakwalifikowanego do transportu. 
B. odma brzeżna (do 4 cm od ściany klatki piersiowej) może być leczona zachowawczo. 
C. odma powinna być drenowana u każdego pacjenta wentylowanego mechanicznie. 
D. bezwzględnym wskazaniem do operacji odmy jest brak rozprężenia płuca po zastosowaniu 
drenażu ssącego. 
E. drenaż usuwa się zwykle w 4-5 dobie, gdy płuco jest rozprężone, brak przecieku powietrza, a ilość 
odssysanego płynu nie przekracza lOOml/dobę. 
 
 
Nr 385./LEK-W-15 
Najczęściej wymienianym czynnikiem przyczynowym zakażeń szpitalnych jest: 
A. pościel chorego. 
B. zaniedbany higienicznie pacjent. 
C. zmiana opatrunku. 



D. ręce personelu. 
E. brudna skóra. 
 
Nr 386./LEK-W-15 
Niedrożność z zadzierżgnięcia jest najczęstszą przyczyną martwicy jelita. Która z części jelita 
najszybciej ulega martwicy? 
A. błona śluzowa. 
B. błona podśluzowa. 
C. błona mięśniowa. 
D. cała ściana jelita. 
E. błona surowicza. 
 
Nr 387./LEK-W-15 
Odmę wentylową nakłujesz: 
A. cienką igłą w II przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej przedniej. 
B. grubą igłą w II przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej. 
C. grubą igłą w III przestrzeni międzyżebrowej w' linii środkow'o-obojczykowej. 
D. cienką igłą w VII przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej. 
E. grubą igłą w VII przestrzeni międzyżebrowej w dowolnym miejscu. 
 
Nr 388./LEK-W-15 
28-letni pacjent został przyjęty do SOR, RR 80 mmHg, HR 110/min, bez dolegliwości bólowych. W 
wywiadzie pacjent podaje, że zwymiotował "na czarno", zrobił się słaby, ale nie zemdlał. Najbardziej 
prawdopodobne rozpoznanie: 
A. perforacja wrzodu żołądka. 
B. perforacja wrzodu dwunastnicy. 
C. pęknięcie śledziony. 
D. krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 
E. krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
 
Nr 389./LEK-W-l 5 
Przyczyną powstania ropniaka opłucnej może być: 
1) przejście zakażenia z płuc w zapaleniu płatowym lub odoskrzelowym; 
2) zropienie początkowo jałowego wy sięku lub krwiaka; 
3) przejście zakażenia ze ściany klatki piersiowej lub ropień okolicy podprzeponowej; 
4) infekcyjne zapalenie wsierdzia; 
5) zakażenie narządów miąższowy ch jamy brzusznej. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. wszystkie. D. 1,2,4. E. 1,2,5. 
 
Nr 390./LEK-W-15 
Dziecko 4-letnie upadło i uderzyło się w lewy dolny łuk żebrowy. Natychmiast po wypadku zostało 
przewiezione na SOR blade, z hipotensją i tachykardią. Co należy podejrzewać? 
A. pęknięcie krezki jelita cienkiego.  
B. uraz przepony. 
C. uraz i pęknięcie wątroby.  
D. pęknięcie śledziony.  
E. krwawienie z przewodu pokarmowego. 
 
Nr 392./LEK-W-15 
W której z podanych niżej sytuacji laparoskopia nie jest operacją z wyboru: 
A. ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. 
B. OZWR. 
C. rak prawej połowy okrężnicy, 
D. refluks żołądkowo-przelykowy po nieudanym leczeniu zachowawczym. 
E. achalazja. 
 
Nr393./LEK-W-15 
Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin rozworu przełykowego: 



1) przepukliny rozworu przełykowego są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. 
2) przepukliny okołoprzełykowe stanowią około 80-90% wszystkich przepuklin. 
3) przepuklina wślizgowa bez względu na to, czy jest objawowa, czy bezobjawowa powinna być 
operowana. 
4) do stwierdzenia przepukliny wślizgowej stosuje się badanie radiologiczne. 
5) metodą z wyboru leczenia przepuklin rozworu przełykowego jest operacja laparoskopowa metodą 
Nissena. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,4,5. B. 1,3,5. C. 1,2. D. 1,3,4. E. 1,2,3. 
 
Nr 394./LEK-W-15 
Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące dny moczanowej. 
A. w ostrym napadzie dny poziom kwasu moczowego jest zawsze podwyższony. 
B. choroby nerek zwiększają ryzyko zachorowania na dnę moczanową. 
C. lekiem stosowanym w ostrym napadzie dny jest kolchicyna. 
D. metodą niefarmakologicznego leczenia dny jest ograniczenie spożywania piwa i palenia 
papierosów. 
E- uszkodzeniu ulega najczęściej staw śródstopno-paliczkowy 1. 
 
Nr 395 ./LEK-W-15 
Pacjent 56-letni wzywa karetkę w związku z wystąpieniem nagłego, silnego bólu kończyny dolnej. 
Lekarz stwierdza znaczne ochłodzenie kończyny, brak tętna na a.dorsalis pedis, zaburzenia czucia. 
Jaka będzie diagnoza: 
A. początek wstrząsu i centralizacja krążenia. 
B. zakrzepica żylna. 
C. ostre niedokrwienie kończyny spowodowane zatorem. 
D. rwa kulszowa. 
E. żadne z powyższych.  
 
Nr 396./LEK-W-15 
Nieblednące zaczerwienienie, które nie ustępuje po ustaniu ucisku, świadczące o zaburzeniach w 
mikrokrążeniu to odleżyna: 
A. I stopnia.  
B. II stopnia.  
C. III stopnia. 
D. IV stopnia. 
 E. V stopnia. 
 
Nr 397./LEK-L-16 
Jaki rodzaj resekcji żołądka stosuje się w chirurgicznym leczeniu patologicznej otyłości? 
A. subtotalna resekcja żołądka. 
B. proksymalna resekcja żołądka. 
C. hemigastrektomia. 
D. klinowa resekcja żołądka. 
E. rękawowa resekcja żołądka. 
 
Nr 398./LEK-L-16 
W przypadku guza wątroby wykrytego przypadkowo w USG i podejrzenia przerzutów; w pierwszej 
kolejności powinno się wykonać: 
A. dokładne badanie lekarskie, TK z kontrastem, badanie endoskopowe górnego oraz dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego. 
B. dokładne badanie lekarskie, biopsję z badaniem histopatologicznym. 
C. dokładne badanie lekarskie, PET, TK. 
D. dokładne badanie lekarskie, TK z kontrastem oraz rozważyć decyzję o wykonaniu laparotomii z 
usunięciem wątroby z guzem. 
E. żadne z powyższych. 
 
Nr 399./LEK-L-16 
Wskazania do pilnego leczenia operacyjnego wr chorobie Leśniowskiego-Crohna: 



A. nawracające biegunki. 
B. nieprzepuszczająca niedrożność jelit. 
C. masywne krwawienie. 
D. B-C. 
E. A+B+C. 
 
Nr 400./LEK-L-16 
Wczesny rak żołądka: 
A. nowotwór złośliwy przekraczający ścianę żołądka, z przerzutami do węzłów chłonnych ale bez 
przerzutów do narządów odległych. 
B. nowotwór złośliwy przekraczający błonę podśluzową żołądka ale nieprzekraczający ściany. 
C. nowotwór złośliwy żołądka z cechą T2 wg TNM. 
D. nowotwór złośliwy obejmujący błonę śluzową i podśluzową, ale nie nacieka mięśniówki. 
E. zdiagnozowany u pacjenta poniżej 50 r.ż. 
 
Nr 401./LEK-L-16 
Objawy kliniczne związane z uchyłkiem Zenkera obejmują: 
A. cofanie się treści pokarmowej z żołądka, ból w klatce piersiowej, niedrożność czynnościowa. 
B. cofanie się treści pokarmowej z żołądka, zachłystywanie się, niedrożność czynnościowa. 
C. utrudnione połykanie, zachłystywanie się, niedrożność czynnościowa. 
D. utrudnione potykanie, zachłystywanie się, ból w klatce piersiowej. 
E. utrudnione połykanie, ból w klatce piersiowej, niedrożność czynnościowa. 
 
Nr402./LEK-L-16 
Operacja Billroth I to zabieg chirurgiczny polegający na zespoleniu: 
A. przełyk - jelito czcze. 
B. przełyk - jelito kręte. 
C. żołądek - jelito czcze. 
D. żołądek - dwunastnica. 
E. żołądek - jelito kręte. 
 
Nr 403./LEK-I,-16 
Dla żółtaczki mechanicznej charakterystyczne są: 
A. ciemne zabarwienie moczu, podwyższenie AST. podwyższona bilirubina pośrednia. 
B. ciemne zabarwienie moczu, podwyższenie ALT, podwyższona bilirubina całkowita. 
C. ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca, podwyższenie ALP. 
D. podwyższenie AST, podwyższenie ALT, obniżenie ALP. 
E. podwyższenie AST, podwyższenie ALT, podwyższenie bilirubiny całkowitej. 
 
Nr404./LEK-L-16 
Od czego zależą powikłania po operacji z powodu perforacji wrzodu trawiennego żołądka? 
A. od czynnika etiologicznego. 
B. od tego, czy pacjent przyjmował IPP. 
C. od tego, czy pacjent przyjmował H-blokery. 
D. od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do zabiegu. 
E. od płci. 
 
Nr405./LEK-L-16 
Powikłaniami miejscowymi ostrego zapalenia trzustki mogą być: 
1) zakrzepica układu wrotnego; 
2) torbiel prawdziwa trzustki; 
3) torbiel rzekoma trzustki; 
4) przetoka trzustki; 
5) ropień. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4,5. B. 1,2,4,5. C. 2,3,4,5. D. 3,4,5. E. 1,2,3. 
 
Nr 406./LEK-L-16 
Najczęstszym nowotworem złośliwym stwierdzanym w wątrobie jest: 



A. rak wątrobowokomórkowy (HCC). 
B. cholangiocarcinoma (CCC). 
C. ogniskowy rozrost guzkowy (FNH), 
D. przerzut z raka jelita grubego. 
E. cystadenocarcinoma. 
 
Nr 407./LEK-L-16 
Jakie badania należy przeprowadzić przed punkcją jamy otrzewnowej u pacjenta z marskością 
wątroby? 
A. morfologia krwi, USG jamy brzusznej, PET, ALT, AST, Na, K, Cl. 
B. morfologia krwi, USG jamy brzusznej, parametry układu krzepnięcia. 
C. morfologia, TK jamy brzusznej, amoniak. 
D. TK jamy brzusznej, mocznik, bilirubina. 
E. parametry układu krzepnięcia, ALT, AST, bilirubina, albuminy.  
 
Nr 408./LEK-L-16 
Sondę Sengstakena Blakemore'a zakłada się w przypadku: 
A. krwawienia z żylaków przełyku. 
B. krwawienia z wrzodu dwunastnicy. 
C. krwotoku z nadżerki żołądka. 
D. krwawienia Dieulafoya. 
E. marskości wątroby. 
 
Nr 409./LEK-L-16 
Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej nie występuje w przypadku: 
A. narastającego wodobrzusza. 
B. obrzęku ściany jelita. 
C. krwotoku do jamy otrzewnej. 
D. rozdęcia pętli jelit gazem. 
E. braku odpływu moczu. 
 
Nr410./LEK-L-16 
Który rodzaj krwiaka mózgu jest spowodowany uszkodzeniem tętnicy oponowej środkowej? 
A. czołowo-skroniowy.  
B. podtwardówkowy. 
C. śródmózgowy.  
D. potyliczno-ciemieniowy. 
E. nadtwardówkowy. 
 
Nr411./LEK-L-16 
Która choroba nie ma związku z występowaniem polipów jelita grubego? 
A. zespół Gardnera. 
B. zespół Pertza-Jeghera. 
C. HNPCC. 
D. rodzinna polipowatość gruczolakowata. 
E. polipowatość młodzieńcza. 
 
Nr 412./LEK-L-16 
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące raka okrężnicy: 
A. rozpoznanie stawia się wykonując biopsję endoskopową i badanie histopatologiczne. 
B. najczęściej rozwija się na podłożu polipowatym. 
C. rzadko daje przerzuty do wątroby i jest najczęstszą przyczyną niedrożności układu pokarmowego. 
D. A+B+C. 
E. A+B. 
 
Nr 413./LEK-L-16 
Przyczyną zespołu krótkiego jelita może być: 
A. rozległa resekcja jelita cienkiego. 
B. przetoka pomiędzy żołądkiem a poprzecznicą. 



C. przetoka skómo- kątnicza. 
D. A-B. 
E. A+B+C. 
 
Nr 414./LEK-L-16 
Jakie będzie postępowanie u pacjenta wyniszczonego z perforacją uchyłka esicy? 
A. resekcja esicy, zespolenie koniec do boku.  
B. resekcja esicy metoda Hartmana. 
C. resekcja esicy, zespolenie koniec do końca. 
D. drenaż otrzewnej. 
E. kroczowo- brzuszne odjęcie esicy. 
 
Nr415./LEK-L-16 
Mitotan stosuje się w leczeniu uzupełniającym: 
A raka trzustki.    
B. raka żołądka. 
C. czerniaka złośliwego.   
D. raka kory nadnerczy. 
E.  raka tarczycy. 
 
Nr 416.LEK-L-16 
Gastrektornia totalna to zabieg wykonywany w operacyjnym raku żołądka. Polega ona na wycięciu 
żołądka oraz odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego, które polega na wytworzeniu 
zespolenia: 
A. przełykowo- dwunastniczego i jelitowo-jelitowego. 
B. przełykowo-jelitowego i jelitowo-jelitowego. 
C żołądkowo-jelitowego i jelitowo-jelitowego. 
D. tylko jelitowo- jelitowego. 
E. przełykowo- poprzeczniczego i jelitowo-jelitowego. 
 
Nr 417./LEK-L-16 
W której części gruczołu piersiowego najczęściej występuje nowotwór?  
A- okolica zabrodawkowa.  
B. górny kwadrant wewnętrzny. 
C. dolny kwadrant zewnętrzny.  
D. dolny kwadrant wewnętrzny. 
E. górny kwadrant zewnętrzny. 
 
Nr 418./LEK-L-16 
Objawami sugerującymi raka odbytnicy są; 
1) smoliste stolce; 
2) krew w stolcu przy defekacji; 
3) zmiana rytmu wypróżnień; 
4) świąd; 
5) leukocytoza; 
6) stolce ołówkowate. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,5,6. B. 2,3,4. C. 1,3,6. D. 2,3,6. E. 1,2,3. 
 
Nr 419./LEK-L-16 
Mężczyzna lat 40, ważący 80kg, przywieziony na SOR z oparzeniami III stopnia kończyny dolnej 
lewej, kończyny górnej lewej i krocza. Ile płynów w ciągu następnych 24h należy przetoczyć 
pacjentowi? 
A. 21.    
B. 91. 
C. 151.    
D. jedynie nawadnianie doustne. 
E. oparzenia nie wymagają zwiększonego nawadniania. 
 



Nr 420./LEK-L-16 
U pacjentki skarżącej się na cykliczne, regularne, pojawiające się od dłuższego czasu dolegliwości 
bólowe podbrzusza i towarzyszące miesięczne krwawienia z odbytnicy, powinno podejrzewać się: 
A. uchyłek Meckela. 
B. nadczynność tarczycy. 
C. endometriozę przewodu pokarmowego. 
D. skazę krwotoczną. 
E. żadne z powyższych. 
 
Nr 421./EEK-L-16 
Pacjent zgłosił się na SOR z powodu wystąpienia nagłego bólu brzucha. W badaniu brzuch żywo 
bolesny, obrona mięśniowa w nadbrzuszu, śródbrzuszu i podbrzuszu. HR 120/min, RR 100/60 
mmHg. W badaniach laboratoryjnych: WBC 11,8 G/l, amylaza 82 U/l, lipaza 24 U/l, bilirubina 0,56 
mg/dl. W USG: pęcherzyk żółciowy bez kamicy, P2W 5 mm, trzustka niejednorodna, wykryto płyn w 
jamie brzusznej. RTG: uwidoczniono gaz pod obiema kopułami przepony. Jakie jest postępowanie? 
A. wypisanie ze szpitala z zaleceniem: leków przeciwbólowych, 1PP i antybiotyk; kontrola 
następnego dnia. 
B. hospitalizacja, leczenie zachowawcze, leki przeciwbólowe, IPP, antybiotykoterapia. 
C. hospitalizacja, leczenie zachowawcze, leki p/bólowe, antybiotyki, IPP, w razie pogorszenia stanu 
klinicznego gastroskopia. 
D. hospitalizacja, leczenie zachowawcze: leki przeciwbólowe, IPP, antybiotyki, w razie pogorszenia 
stanu klinicznego- interwencja chirurgiczna. 
E. pilna interwencja chirurgiczna, następnie leczenie przeciwbólowe, IPP i antybiotyk. 
 
Nr 422./LEK-L-16 
Pacjent skarży się na nagły silny ból z towarzyszącą biegunką z domieszką krwi, wymiotami oraz 
częste napady migotania przedsionków. W badaniu przedmiotowym jedynie bolesność uciskowa 
brzucha bez obrony mięśniowej. Najbardziej prawdopodobne to: 
A. ostre niedokrwienie jelita cienkiego. 
B. ostre zapalenie trzustki. 
C. niedrożność jelita. 
D. kamica nerkowa. 
E. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. 
 
Nr 423.NR/143 
Zapalenie tkanek otaczających paznokieć to: 
A. czyrak.  
B. czyrak mnogi.  
C. zanokcica.  
D. zastrzał.  
E. ropień. 
 
Nr 424.NR/149 
Wskaż prawidiowe stwierdzenie na temat róży: 
A. ostra zakaźna choroba skóry wywołana przez gronkowce. 
B. pierwszym objawem jest gorączka- 38-39 st.C. 
C. długi, powolny przebieg choroby. 
D. leczeniem z wyboru są duże dawki penicyliny benzylowej. 
E. wszystkie stwierdzenia są fałszywe. 
 
Nr425.NRz152 
Do przedoperacyjnych czynników ryzyka zakażenia nie należy: 
A. przetaczanie krwi. 
B. operacje przeprowadzane w trybie pilnym. 
C. długotrwałe utrzymywanie cewnika w pęcherzu moczowym. 
D. pobyt wr szpitalu > 2 dni. 
E. wiek > 65 lat.  
 
Nr426.NR/196 



Punkcja odbarczająca jest zabiegiem ratującym życie w przypadku odmy: 
A. podskórnej. B. otwartej. C. prężnej. D. zamkniętej. E. śródpiersia. 
 
Nr 427.NR/204 
Do tzn. "triady Becka", objawów charakterystycznych dia tamponady serca, należą; 
1) wzrost ciśnienia tętniczego; 
2) spadek ciśnienia tętniczego; 
3) chybkie tętno; 
4) ciche tony serca; 
5) szmer skurczowy; 
6) szmer rozkurczowy. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4. B. 1,4,5. C. 2,3,6. D. 2,3,4. E. 2,4,5. 
 
Nr 428.NR/228 
Oparzenie, w którym cała grubość skóry ulega martwicy, czucie jest całkowicie zniesione a po 
zagojeniu pozostają grube, twarde blizny, to oparzenie: 
A. IV stopnia.  
B. III stopnia.  
C. Ilb stopnia.  
D. Ila stopnia.  
E. I stopnia. 
 
Nr 429.NR/288 
U 50-letniego pacjenta pojawił się ciemnoczerwony stolec. Prawdopodobną przyczyną może być: 
A. krwawienie z żylaków przełyku. 
B. krwawienie z żylaków odbytu. 
C. krwawienie z żołądka. 
D. krwawienie z okrężnicy. 
E. krwawienie z jelita cienkiego. 
 
Nr 430.NR/335 
Schorzeniem występującym przeważnie u młodych kobiet w wieku rozrodczym, które stosują doustne 
środki antykoncepcyjne, jest: 
A. zespół Budda-Chariego. 
B. kamica żółciowa. 
C. rak pęcherzyka żółciowego. 
D. rak wątrobowokomórkowy. 
E. gruczolak wątroby. 
 
Nr 431.NR/337 
Manewr Pringle'a stosuje się: 
A. w częściowej resekcji żołądka, wykonując zespolenie żołądka z dwunastnicą. 
B. w częściowej resekcji żołądka, wykonując zespolenie żołądka z jelitem cienkim. 
C. w leczeniu kamicy przewodowej w czasie ECPW. 
D. w czasie resekcji wątroby w celu zmniejszenia krwawienia. 
E. usuwając zakażoną martwicę miąższu trzustki. 
 
Nr 432.NR/347 
Na SOR przywiezniono 53-letnią pacjentkę z silnym, narastającym bólem umiejscowionym w 
prawym podżebrzu, który promieniuje do prawej łopatki. Pacjentka kilka godzin wcześniej jadła 
tłuste, smażone potrawy. W badaniu przedmiotowym objaw  
Chełmońskiego dodatni, objaw Goldflama ujemny. Jakie będzie prawdopodobne rozpoznanie? 
A. kolka nerkowa prawostronna.   
B. kamica pęcherzyka żółciowego. 
C. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.  
D. zapalenie opłucnej. 
E. niedrożność mechaniczna jelit. 
 



Nr 433.NR/347 
Badanie ultrasonograficzne wykonuje się celem rozpoznania: 
A. niedrożności mechanicznej jelit. 
B. kamicy pęcherzyka żółciowego, 
C. zapalenia opłucnej. 
D. A+B. 
E. A+B+C. 
 
Nr 434.NR/359 
Ostre zapalenie trzustki: 
A. złotym standardem leczenia w każdej postaci jest zabieg chirurgiczny. 
B. w celu zwalczenia dolegliwości bólowych zaleca się podawanie morfiny. 
C. im wcześniej zostanie przeprowadzony zabieg chirurgiczny, tym mniej powikłań i zmniejszona 
śmiertelność pacjentów. 
D. po ustąpieniu ostrych objawów zaleca się wykonanie planowego usunięcia pęcherzyka 
żółciowego. 
E. wszytskie odpowiedzi są nieprawidłowe. 
 
Nr435.NR/371 
Objawy raka trzustki: 
A. często są nietypowe, dlatego rozpoznanie raka trzustki występuje zbyt późno. 
B. ból w nadbrzuszu, który często pojawia się nocą i promieniuje do lewego podżebrza lub 
kręgosłupa piersiowego, ma charakter piekący i gniotący. 
C. ból pojawiający się w nadbrzuszu zmniejsza swoje natężenie po zmianie pozycji ciała z poziomej 
na pionową. 
D. A+B. 
E. A+B+C. 
 
Nr 436.NR/386 
Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży: 
A. występuje u około 3-4% ciężarnych. 
B. ustalenie rozpoznania nie sprawia trudności. 
C. wycięcie wyrostka robaczkowego obarczone jest dużym ryzykiem poronienia. 
D. ze względu na duże ryzyko poronienia, zalecia się postępowanie zachowawcze. 
E. C+D. 
 
Nr 437.NR/392 
Operacja Hartmanna jest wykonywania w: 
A. ostrym zapaleniu trzustki. 
B. uchyłkowatości jelita grubego. 
C. przetoce jelitowej. 
D. zapaleniu wyrostka robaczkowego. 
E. polipach jelita grubego. 
 
Nr. 438 
Do zespołu Gardnera charakterystyczne są: 
A. polipy dna żołądka; 
B. przebarwienia siatkówki; 
C. polipy jelita; 
D. kostniaki; 
E. rdzeniaki. 
prawidłowa odpowiedź to: 
1.2.3. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,4,5. E. 1,2,4. 
 
Nr 439.NR/418  
Przepuklina pachwinowa skośna: 
A. jest zawsze nabyła. 
B. występuje rzadziej niż przepuklina pachwinowa prosta. 
C. często ulega uwięźnięciu. 



D. nigdy nie schodzi do moszny. 
E. rozpoznaje się ją, jeśli w badaniu USG podczas kaszlu worek przepuklinowy widoczny jest 
przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych. 
 
Nr 440.NR.430 
Najczęstsza przyczyną krwawień do górnego odcinka przewodu pokarmowego jest: 
A. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. 
B-żylaki przełyku. 
C zespół Mallory'ego-Weissa. 
D. rak żołądka. 
R przedawkowanie doustych leków przeciwzakrzepowych. 
 
Nr 441.NR/440 
U chorego, zgłaszającego kolkowe bóle brzucha, wzdęcia, wymioty, zatrzymanie gazów i stolca 
wykonano badanie RTG jamy brzusznej, w którym opisano wysokie ustawienie przepony, wzdęte 
pętle jelita i krótkie poziomy płynów, spadnięcie jelita grubego, najbardziej prawdopodobne jest: 
A. niedrożność mechaniczną jelita cienkiego. 
B. niedrożność mechaniczną jelita grubego. 
C. wskazanie do operacji chirurgicznej w trybie pilnym. 
D. A+C. 
E. B+C. 
 
Nr 442.NR/447 
Obaj wy rozlanego zapalenia otrzewnej: 
1) silne bóle brzucha; 
2) zatrzymanie gazów i stolca; 
3) wysokie ciśnienie tętnicze; 
4) wzmożona perystaltyka jelit; 
5) blada twarz o zaostrzonych rysach. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,2,3,4,5 .D. 1,2,4,5. E. 1,2,5. 
 
Nr 442.NR/460 
Przełom tarczycowy może zostać wywołany przez: 
A. niewłaściwym leczeniem nadczynności tarczycy.  
B. stresem u chorych z nadczynnością tarczycy. 
C. gdy nie uzyskano eutyreozy przed zabiegiem operacyjnym. 
D. w przypadku nagłego odstawienie leków' tyreo statycznych, 
E. wszystkie odpowiedzi prawidłowe. 
 
Nr 444.NR/460 
Nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące leczenia przełomu tarczycowego: 
A. przebiega zawsze w w;arunkach OIT. 
B. należy podać tiamazol. 
C. wymaga przetoczenia osocza lub pełnej krwi. 
D. wymaga wycięcia tarczycy. 
E. należy włączyć leczenie przeciwkrzepliwe. 
 
Nr 445.NR/463 
Kalcytonina jest swoistym markerem dla: 
A. raka brodawkowatego tarczycy. 
B. raka rdzeniastego tarczycy. 
C. raka anaplastycznego tarczycy. 
D. raka pęcherzykowego tarczycy. 
E. raka gruczołów przytarczycznych. 
 
Nr 446.NR/463 
Rak brodawkowaty tarczycy: 
A. jest najczęstszym nowotworem złośliwym tarczycy. 



B. może występować w postaci sporadycznej lub rodzinnej, uwarunkowanej genetycznie. 
C. związany jest z mutacją RET, w przypadku nosicielstwa wskazane jest profilaktyczne usunięcie 
tarczycy. 
D. postępowaniem z wyboru jest całkowite wycięcie gruczołu z następowym leczeniem izotopem 
1131 oraz supresja TSH. 
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
 
Nr 447 
Do powikłań operacji tarczycy nie należy: 
A. krwotok. 
B. hiperkalcemia. 
C. jednostronne uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego. 
D. obustronne uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych. 
E. przełom tarczycowy, 
 
Nr 448.NR/480 
Do zespołu MEN 1IB zaliczamy; 
1) rak rdzeniasty tarczycy; 
2) rak brodawkowaty tarczycy; 
3) hormonalnie czynny guz trzustki; 
4) guz przysadki; 
5) guz chromochłonny; 
6) nerwiaki błon śluzowych. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4. B. 2,3,4. C. 2,5,6. D. 1,4,5. E. 1,5,6.  
 
Nr.449. 
Leczenie oszczędzające raka piersi polega na: 
A. zastosowaniu radioterapii. 
B. odjęciu piersi z powięzią mięśnia piersiowego większego i węzłami chłonnymi pachy, ^^^B 
pozostawiając mięsień piersiowy mniejszy. 
C wycięciu guza z minimalnym marginesem zmiany 1 cm, wycięciem układu chłonnego ^^B pachy 
lub biopsji węzła wartowniczego oraz napromienianiu. 
D. wycięciu układu chłonnego pachy. 
 E. hormonoterapii. 
  
Nr450 
Wskazaniem do wy konania embolektomii tętnicy płucnej w zatorowości płucnej jest:  
A. brak efektów leczenia fibrynolitycznego. 
B. skaza krwotoczna. 
C. guz mózgu. 
D. rozwarstwiający tętniak aorty. 
E. wszystkie. 
 
Nr451 
Co decyduje o powodzeniu przeskómej wewnątrznaczyniowej operacji tętniaka? 
A prawidłowe zamocowanie stent-graftu. 
B. brak przecieku krwi do worka tętniaka. 
C. wyłączenie tętniaka z krwawienia. 
D. wszystkie. 
E. A+C 
  
Nr452.NR/561 
Przygotowanie pacjenta do operacji zatoru rozwidlenia aorty obejmuje: 
A. dożylne podanie 5000jm. heparyny. 
B. podanie leków rozszerzających naczynia. 
C. podanie leków przeciwbólowych. 
D. A+B +C. 
E. A+C. 



 
Nr453.NR/551 
Tętniak aorty brzusznej: 
A. 2-krotnie częściej występuje u kobiet. 
B. w 95% przypadków znajduje się poniżej odejścia tętnic nerkowych. 
C. w rozpoznaniu decydujące znaczenie ma badanie angio-TK. 
D. wskazaniem do operacji jest tętnak, którego średnica przekracza 5 cm. 
E. śmiertelność pooperacyjna tętniaków pękniętych sięga 80%. 
  
Nr454.NR/491 
W nakłuciu jamy opłucnej w celu usunięcia powietrza z opłucnej, nie powinno się: 
A. znieczulić zdezynfekowanej skóry 1% roztworem lidokainy. 
B. wykonywać wkłucia nad górną krawędzią żebra, pamiętając, aby nie uszkodzić naczyń i B
 nerwu międzyżebrowego, które przebiegają tuż pod dolną krawędzią żebra. 
C. przerywać zabiegu w razie wystąpienia duszności lub zaburzeń rytmu serca pacjenta. 
D. po każdym nakłuciu jamy opłucnej zrobić kontrolę USG. 
E. wykonywać wkłucia w II międzyżebrzu w linii środkowo obojczykowej. 
 
Nr 455.NR/617 
Zmiana płaska, ostro odgraniczona, o barwie brązowej i nierównej pigmentacji, która lokalizuje się w 
obrębie skóry twarzy i szyi, rośnie powoli, to: 
A. znamię barwnikowe.  
B. rogowacenie starcze. 
C. plama soczewicowata.  
D. kaszak. 
E. brodawka zwykła. 
 
Nr 456.NR/621 
Przykurcz Dupuytrena: 
A. częściej występuje u kobiet w średnim wieku. 
B. leczenie polega na miejscowym wstrzykiwaniu kortykosteroidów. 
C. przykurcz zgięciowy dotyczy najczęściej palców IV i V. 
D. BC. 
E. A B C. 
 
Nr457.NR/623 
W leczeniu operacyjnym otyłości lepsze efekty przynoszą zabiegi, w których oprócz zmniejszenia 
pojemności żołądka, ograniczana jest również pojemność wchłaniania. Wiążą się niestety z 
większymi powikłaniami pooperacyjnymi i mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych. Do tych 
metod operacyjnych należy: 
A. opasanie żołądka. 
B. pionowe przeszycie żołądka. 
C. ominięcie żołądków o-j elito we. 
D. A+B. 
E. A-B-C. 
 
Nr458.NR/90 
Przykładem operacji odtwórczej w onkologii jest: 
A. założenie przetoki kałowej w przypadku niedrożności mechanicznej spowodowanej 
nieoperacyjnym guzem jelita grubego. 
B. wykonanie tracheostomii u chorego cierpiącego z powodu duszności w przebiegu raka krtani. 
C. odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po wycięciu guza jelita grubego powodującego 
niedrożność. 
D. usunięcie znamion na skórze, które pozostawione bez leczenia mogą ulec przemianie w nowotwór 
złośliwy. 
E. wycięcie żołądka wraz z guzem, węzłami chłonnymi, siecią większą i śledzioną. 
 
Nr459.NR/149 



Do lekarza zgłosił się mężczyzna z obrzękiem i zaczerwienieniem prawej kończyny dolnej, wyraźnie 
odgraniczonym od otoczenia, które pojawiło się nagle poprzedniego dnia. Towarzyszą temu wysoka 
gorączka 40°C. Jakie zastosujesz leczenie? 
A. duże dawki penicyliny benzylowej i unieruchomienie kończyny. 
B. jedynie zimne okłady z soli fizjologicznej i leki przeciwgorączkowe. 
C. wycięcie tkanek objętych procesem zapalnym i umieszczenie chorego w komorze hiperbarycznej. 
D. konieczna jest hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii. 
E. wycięcie tkanek objętych procesem zapalnym, zastosowanie długotrwałej antybiotykoterapii.  
 
Nr 460.NR/452 
Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej jest powodowany przez wszystkie niżej wymienione oprócz: 
A. ostre zapalenie trzustki.  
B. ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. 
C. wodobrzusze.  
D. krwawienie do jamy otrzewnej. 
E. resuscytacja. 
 
Nr461.NR/443 
Na SOR przywieziono 45-letnią kobietę z bardzo silnym bólem brzucha, gwałtownymi wymiotami. 
W badaniu przedmiotowym dodatnie objawy otrzewnowe. Wykonano zdjęcie RTG jamy brzusznej, 
na którym uwidoczniono wzdęte pętle jelita, wysokie ustawienie przepony i liczne, krótkie poziomy 
płynów. Prawdopodobnie przyczyną objawów u pacjentki jest: 
A. kolka żółciowa.  
B. niedrożność mechaniczna jelit. 
C. niedrożność porażenna jelit.  
D. perforacja jelit. 
E. skręt jajnika. 
 
Nr 462.NR421 
Operacja Bassiniego: 
A. operacja przepukliny pachwinowej, w której wykorzystuje się siatkę z materiału sztucznego. 
B. operacja przepukliny pachwinowej, polegająca na naprawie tylnej ściany kanału pachwinowego z 
użyciem tkanek własnych chorego. 
C. operacja wykonywana w przepuklinie udowej z dostępu nad więzadłem pachwinowym. 
D. nawroty po wykonaniu zabiegu tą metodą są częste, około 15-20%, 
E. wykonywana jest w przypadku szerokiego rozstępu mięsni prostych brzucha i polega na zszyciu 
pochewek obu mięśni. 
 
Nr 463.NR/402 
Do objawów raka odbytnicy należy: 
1) krwawienie podczas oddawania stolca; 
2) stałe parcie na mocz; 
3) ołówkowate stolce; 
4) nietrzymanie gazów i stolca; 
5) objawy niedrożności jelit. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 1,3,4. B. 2,3,5. C. 1,2,5. D. 1,2,3,4. E. 1,2,3,4.5. 
 
Nr464.NR/402 
U pacjenta z rakiem odbytnicy, u którego guz znajduje się 12 cm od brzegu odbytu, należy wykonać: 
A. resekcję przednią odbytnicy. 
B. brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy wraz z odbytem. 
C. resekcję przednią odbytnicy i zespolenie okrężniczo-odbytnicze. 
D. wycięcie odbytnicy dwustronne- przez jamę brzuszną i przez rozwarty odbyt. 
E. jedynie chemioterapię. 
 
Nr 465.NR7397 
Klasyfikację Dukesa stosujemy w celu oceny stopnia zaawansowania: 
A. raka trzustki.  



B. raka jelita grubego. 
C. raka prostaty.  
D. raka żołądka.  
E. raka dróg żółciowych. 
 
Nr466.NR/394 
Kiedy wskazana jest operacja u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego? 
A. gdy obecna jest przetoka odbytniczo-pęcherzowa. 
B. w przypadku masywnego krwotoku. 
C. gdy dochodzi do częstych zaostrzeń choroby. 
D. brak poprawy po kilkudniowym intensywnym leczeniu megacolon toxicum. 
E. we wszystkich wymienionych przypadkach. 
 
Nr 467.NR/390 
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące uchyłków jelita grubego: 
1) uchyłki mogą pojawiać się w każdej dekadzie życia z taką samą częstością. 
2) w leczeniu zachowawczym stosuje się dietę ubogoresztkową i leki rozkurczowe. 
3) u większości chorych nie występują żadne objawy i uchyłki są wykrywane przypadkowo w czasie 
badań. 
4) objawiają się bólem w lewym dole biodrowym, który narasta po spożyciu posiłków, ustępuje po 
wypróżnieniu, 
5) powikłaniem może być niedrożność porażenna jelit i ropień okołojelitowy. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 3,4. B. 1,2,5. C. 2,4, D. 1,2,3,4,5. E. 2,3,4. 
 
Nr 468.NR/383 
W ostrym, niepowikłanym zapaleniu wyrostka robaczkowego nie stwierdza się: 
A. leukocytozy z przesunięciem rozmazu w lewo. 
B. bolesności uciskowej w prawym dole biodrowym w tzw. punkcie McBumeya. 
C. znacznie podwyższonej ciepłoty ciała > 39°C. 
D. bólu umiejscowionego początkowo w nadbrzuszu. 
E. nasilenia bólu w przypadku kaszlu. 
 
Nr 469.NR/373 
Leczenie operacyjne raka głowy trzustki metodą Whipple’a polega na: 
A. zespoleniu żołądka i przewodu żółciowego wspólnego z izolowaną pętlą jelita cienkiego. 
B. resekcji obwodowej z wycięciem śledziony, 
C. całkowitym wycięciu trzustki wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi i splotami nerwowymi. 
D. wycięciu głowy trzustki z przylegającym odcinkiem dwunastnicy, dalszą częścią przewodu 
żółciowego wspólnego wraz z pęcherzykiem żółciowym i części odźwiernikowej żołądka. 
E. wycięciu głowy trzustki z przylegającym odcinkiem dwunastnicy, dalszą częścią przewodu 
żółciowego wspólnego wraz z pęcherzykiem żółciowym z zachowaniem odźwiemika. 
 
Nr 470.NR/362 
Najbardziej właściwym leczeniem ostrego zapalenia trzustki jest: 
A. wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych. 
B. z uwagi na silny ból podawanie morfiny dożylnie. 
C. jak najszybsze wykonanie zabiegu ECPW. 
D. operacyjne usunięcie całego narządu. 
E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 
 
Nr471NR/290 
Pierwszym objawem guza umiejscowionego w głowie trzustki może być objaw Courvoisiera, którego 
składowymi są: 
1) żółtaczka; 
2) rozdęty niebolesny pęcherzyk żółciowy; 
3) wędrujące zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych; 
4) gorączka; 
5) piekący ból promieniujący do lewego podżebrza. 



Prawidłowa odpowiedź to: 
A. 4,5. B.2,4. C. 1,2. D. 1,3. E. 1,5. 
 
Nr472.NR/347 
Powikłaniem kamicy żółciowej nie jest: 
A. przetoka pęcherzykowo-jelitowa. 
B. ropniak pęcherzyka. 
C. żółtaczka mechaniczna. 
D. rak brodawki większej dwunastnicy. 
E. zapalenie trzustki. 
 
Nr 473.NR/47 
Hemodylucja polega na: 
A. przetoczeniu choremu przed operacją jego własnej, nierozcieńczonej krwi. 
B. przetoczeniu choremu po operacji jego własnej, nierozcieńczonej krwi. 
C. przetoczeniu choremu po operacji jego własnej, rozcieńczonej krwi. 
D. przetoczeniu choremu w czasie operacji jego własnej krwi wypływającej przez dren. 
E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 
 
Nr 474.NR/385 
Leczenie zachowawcze stosuje się w przypadku: 
A. ropnia około wyrostkowego. 
B. nacieku okołowyrostkowego. 
C. wodniaka pęcherzyka żółciowego. 
D. niedrożności mechanicznej jelit. 
E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 
 
Nr475.NR/339 
Objawem ropnia wątroby może być: 
A. gorączka.                          
B. dreszcze. 
C. ból w prawym nadbrzuszu.  
D. żółtaczka. 
E. wszystkie wymienione. 
 
Nr 476.NR/337 
Najczęstszym miejscem przerzutowania nowotworów złośliwych jest/są: 
A. wątroba.  
B. kości.  
C. płuca.  
D. mózg,  
E. trzustka. 
 
Nr 477.NR/109 
Do odbarczania dróg żółciowych stosuje: 
A. sondę Hegara.  
B. dren Kehra. 
C. dren Redona.  
D. cewnik Tiemanna. 
E. cewnik Pezzera.  
 
Nr 478.NR/469 
Najbardziej wartościową metodą lokalizacji gruczołów przytarczycznych przed zabiegiem 
operacyjnym jest: 
A. TK. 
B. MRI. 
C. USG. 
D. scyntygrafia z wykorzystaniem MIBI znakowanego izotopem technetu 99mTc. 
E. cewnikowanie żył szyjnych i oznaczania stężenia PTH. 



 
Nr 479.NR/607 
Leczenie oszczędzające w raku piersi zastosujesz, jeśli: 
A. guz ma wielkość 5 cm. 
B. w mammografli obecne są rozległe obszary m ikr oz wapniem 
C. guz rozwija się w maksymalnie dwóch kwadrantach piersi. 
D. chora nie wyrazi zgody na zabieg. 
E. w żadnym wymienionym przypadku. 
 
Nr480.NR/416 
Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące przepuklin brzusznych: 
A. przepuklina pachwinowa skośna, w przeciwieństwie do przepukliny prostej, rzadko ulega 
uwięźnięciu z uwagi na szerokie wrota przepukliny. 
B. przepuklina udowa jest typową przepukliną nabytą i częściej występuje u mężczyzn. 
C. szczególną postacią przepuklin jest przepuklina Richtera, w której w worku przepuklinowym jelita 
układają się w charakterystycznym kształcie litery W. 
D. przepuklina pachwinowa prosta jest wyłącznie przepukliną nabytą a worek przepuklinowy nigdy 
nie schodzi do moszny. 
E. wszystkie wyżej wymienione stwierdzenia są nieprawdziwe. 
 
Nr 481.NR/660 
Operacja May o: 
A. operacja przepukliny pępkowej, która polega na zdwojeniu za pomocą szwów pojedynczych 
uprzednio przeciętej powięzi. 
B. przyszycie dna żołądka wokół dolnej części przełyku. 
C. operacja wycięcia trzustki bez wycięcia dwunastnicy. 
D. wycięcie głowy trzustki wraz z dwunastnicą i częścią żołądka oraz zespolenie trzustki z końcem 
jelita, przewodu żółciowego wspólnego do boku jelita oraz żołądka z podciągniętą pętlą jelita 
cienkiego. 
E. wycięcie części jelita grubego z założeniem stomii i zamknięcie na głucho kikuta obwodowego. 
 
Nr 482.NR/306 
Metoda laparoskopowa jest obecnie „złotym standardem” i najczęściej wykonywanym zabiegiem w 
przypadku: 
A. refluksu żołądkowo-przełykowego. 
B. cholecystektomii. 
C. usunięcia śledziony. 
D. przepukliny rozworu przełykowego przepony. 
E. ostrego zapalenia trzustki.  
 
Nr 483.NR/341 
Przeciwwskazaniem do wykonania przeszczepienia wątroby jest: 
A. zakażenie HCV. 
B. zakażenie HIV. 
C. rak wątrobowokomórkowy. 
D. piorunująca niewydolność wątroby. 
E. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 


