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1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje podczas:
a) Kaszlu
b) Zmianie pozycji ciała
c) Zapaleniu nerek
2. Karłowatość przysadkowa to choroba endokrynologiczna spowodowana zaburzeniami
wydzielania hormonu:
a) Tyreotropiny
b) Estrogenów
c)Somatotropiny
3. Choroba ta należy do chorób metabolicznych:
a) Astma
b) Cukrzyca
c) Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
4.Czynniki ryzyka miażdżycy to:
a) Otyłość, wysoki poziom cholesterolu, bogata w przetworzone w tłuszcze dieta
b) Wiek poniżej 50r.ż. dieta bogatobiałkowa, leki steroidowe
c) Wady układu szkieletowego, niski poziom wapnia, uwarunkowania genetyczne
5. Rozpoznanie głuchoty starczej opiera się m.in. na wykonaniu specjalistycznego badania , którym
jest:
a) Audiometria
b) Tonometria
c) Pulsoksymetria
6. Żylaki przełyku są objawem:
a) Raka trzustki
b) Choroby wrzodowej żołądka
c) Wtórnym objawem nadciśnienia w żyle wrotnej
7.Nieswoiste zapalenia jelit , to choroby:
a) Choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
b) Uchyłkowatość jelit, niedrożność jelit
c) Polipowatość jelit, choroba Hirschsprunga

8.Przyczyną tej choroby jest zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi:
a) Dna moczanowa
b) Osteoporoza
c) Fenyloketonuria
9. Gruczoł ten wytwarza hormon zwany tyroksyną:
a) Szyszynka
b) Przysadka mózgowa
c) Tarczyca
10.Przyczyna zgagi są :
a) Żylaki przełyku
b) Czkawka
c) Cofanie treści pokarmowej i kwasu solnego z żołądka do przełyku
11. Prawidłowa dobowa objętość wydalanego moczu wynosi około:
a) 300 ml
b) 1000 ml
c) 1500 ml
12. Cukrzyca typu I spowodowana jest:
a) Odpornością na insulinę
b) Brakiem insuliny na skutek uszkodzenia komórek beta Langerhansa trzustki
c) Brakiem insuliny na skutek uszkodzenia komórek alfa trzustki
13.Choroba narządu wzroku , polegająca na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki to:
a) Daltonizm
b) Jaskra
c) Zaćma
14.Przyczyną krwiomoczu może być:
a) Kamica nerkowa
b) Stan zapalny układu moczowego
c) Obie odpowiedzi są prawidłowe
15. Hormon ten wydzielany jest przez rdzeń nadnerczy i wpływa m.in. na przyspieszenie akcji serca,
podwyższa ciśnienie krwi, rozszerza źrenice:
a) Testosteron
b) Adrenalina
c) Prolaktyna

16. Trzy najczęstsze zasady profilaktyki chorób odbytu to:
a) dieta bogatobiałkowa, unikanie stresu, ograniczenie aktywności fizycznej
b) dieta bogata w błonnik, unikanie siedzącego trybu życia, niedopuszczanie do zaparć
c) dieta z ograniczeniem błonnika, zakaz palenia tytoniu, dbanie o sen
17. Ostrą biegunką nazywamy zwiększenie liczby wodnistych stolców utrzymujące się do:
a)10 dni
b) 1 dzień
c) kilka tygodni
18.Objawy typu m.in. parcie na mocz, nocne wstawanie aby opróżnić pęcherz, przerywane
oddawanie moczu są objawami:
a) Kamica nerkowa
b) Dna moczanowa
c) Przerost prostaty
19. Który z poniższych czynników ryzyka nie jest przyczyną osteoporozy:
a) Niedobór wapnia
b) Siedzący tryb życia
c) Niedobór Vit D
20. Najczęstszą przyczyną wrzodów żołądka i wrzodów dwunastnicy jest zakażenie bakterią:
a) Helicobacter pylori
b) Streptococcus aureus
c) Haemophilus influenzae

