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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, 

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie 1. 

Którym chwytem powinno się trzymać kleszczyki ślinochronu podczas zakładania klamer?  

A. Pisarskim. 

B. Dłoniowo-kciukowym. 

C. Piórowym zmodyfikowanym.  

D. Dłoniowo-kciukowym odwróconym. 

Zadanie 2. 

Podczas pracy metodą „duo” asystentka, na zlecenie lekarza dentysty, powinna podać pastę z jodoformem 

w strefie 

A. statycznej. 

B. operacyjnej. 

C. pracy asysty. 

D. demarkacyjnej. 

Zadanie 3. 

Przed przygotowaniem preparatu wodorotlenkowo-wapniowego, w przypadku zranienia miazgi, należy umyć 

ręce metodą 

A. socjalną. 

B. higieniczną. 

C. chirurgiczną. 

D. podstawową. 

Zadanie 4. 

 

Wskaż czynność w schemacie mycia rąk wg Ayliffe’a oznaczoną literą X. 

A. Opłucz ręce wodą. 

B. Umyj kolejno prawy i lewy nadgarstek dłonią drugiej ręki. 

C. Powtórz poprzednie czynności wcierając środek odkażający z alkoholem. 

D. Pocieraj dłońmi o siebie z zaplecionymi palcami tak, aby umyć zagłębienia między palcami.  

Zmocz ręce, nabierz mydło do zagłębienia dłoni. 

 

Pocieraj dłoń o dłoń. 
Pocieraj część dłoniową prawej dłoni o powierzchnię 

grzbietową dłoni lewej, a następnie zamień ręce. 

 

X 

 

Pocieraj grzbietową powierzchnię zgiętych palców jednej 
dłoni pod zgiętymi palcami drugiej dłoni. 

 

Pocieraj obrotowo kciuki palców. 
Pocieraj obrotowo opuszki palców prawej dłoni 

w zagłębieniu dłoniowym lewej dłoni i odwrotnie. 
Opłucz ręce wodą. 
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Zadanie 5. 

Test typu Bowie-Dicka powinno wykonywać się 

A. po ostygnięciu sterylizatora. 

B. przed użyciem sterylizatora w danym dniu. 

C. po ostatnim cyklu sterylizacji w danym dniu. 

D. po każdym kolejnym cyklu sterylizacji w danym dniu. 

Zadanie 6. 

Do przygotowania uszczelniającej pasty endodontycznej Endomethasone N zarabianej eugenolem należy 

użyć wyłącznie 

A. plastikowej łopatki, płytki szklanej. 

B. sterylnej łopatki i sterylnej płytki szklanej. 

C. metalowej łopatki, specjalnego bloczku papierowego. 

D. plastikowej łopatki, powierzchni niewchłaniającej bloczku papierowego. 

Zadanie 7. 

Który cement stosuje się w endodoncji do wypełnienia czasowego kanału? 

A. Fosforanowy. 

B. Glassjonomerowy. 

C. Cynkowo-siarczanowy. 

D. Wodorotlenkowo-wapniowy. 

Zadanie 8. 

Kompomer jest połączeniem  

A. hydroksyapatytu i kompozytu. 

B. cementu glassjonomerowego i kompozytu. 

C. kompozytu i cementu polikarboksylowego. 

D. cementu fosforanowego i cementu polikarboksylowego. 

Zadanie 9. 

Przedstawiony na ilustracji zestaw narzędzi jest stosowany w zabiegach 

A. chirurgicznych. 

B. profilaktycznych. 

C. ortodontycznych. 

D. endodontycznych. 

Strona 3 z 10
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 10. 

W celu usunięcia zęba 16 asystentka powinna przygotować kleszcze esowate 

A. z dwoma trzpieniami. 

B. zagięte w zamku bez trzpieni. 

C. z trzpieniem od strony policzka lewego pacjenta. 

D. z trzpieniem od strony policzka prawego pacjenta. 

Zadanie 11. 

W endoboksie znajdują się narzędzia w następującym porządku: K-Reamer żółty, czerwony, zielony, czarny. 

Wybierz zapis oznaczający przedstawioną kolejność umieszczenia narzędzi. 

A. 15, 20, 25, 30 

B. 15, 20, 30, 40 

C. 20, 25, 30, 40 

D. 20, 25, 35, 40 

Zadanie 12. 

Narzędzie przedstawione na rysunku to dźwignia 

A. Wintera. 

B. Lecluse’a. 

C. Meissnera. 

D. Schlemmera. 

Zadanie 13. 

Do zabiegu ekstrakcji zęba oznaczonego -7, należy przygotować zestaw do znieczulenia przewodowego 

składający się  

A. z igły długiej i strzykawki typu Karpula. 

B. z igły krótkiej i strzykawki typu Karpula. 

C. z igły krótkiej i strzykawki jednorazowej.  

D. z igły długiej i strzykawki śródwięzadłowej. 

Zadanie 14. 

Do ustalania zwarcia centralnego z zastosowaniem wzorników zwarciowych asystentka powinna 

przygotować: 

A. nożyk, palnik, wosk. 

B. palnik, wosk, ligaturę. 

C. prostnicę, frez do akrylu. 

D. kleszcze kramponowe, palnik, wosk.  
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Zadanie 15. 

Po ekstrakcji zęba gazik należy wyrzucić do odpadów z kodem 

A. 18 01 01 

B. 18 01 02 

C. 18 01 03 

D. 18 01 04 

Zadanie 16. 

Pojemnik na odpady medyczne należy wypełniać najwyżej do  

A. 1/3 objętości. 

B. 1/2 objętości.  

C. 2/3 objętości.  

D. 3/4 objętości. 

Zadanie 17. 

Opakowanie papierowo-foliowe po rozpakowaniu nakładacza płaskiego asystentka powinna wyrzucić 

do worka oznaczonego kodem 

A. 18 01 01 

B. 18 01 02 

C. 18 01 03 

D. 18 01 04 

Zadanie 18. 

Proces polegający na utracie tkanek zęba pod wpływem żucia i miażdżenia pokarmów to 

A. erozja. 

B. atrycja.  

C. abfrakcja.  

D. demastykacja.  

Zadanie 19. 

Zbyt długie stosowanie  uspokajających, tzw. pustych, smoczków u dzieci może doprowadzić do powstania 

zaburzeń zgryzowych w postaci 

A. tyłozgryzu. 

B. przodozgryzu. 

C. przodożuchwia. 

D. rozszerzenia szczęk. 

Zadanie 20. 

Którą wadę zgryzu rozpatruje się w stosunku do płaszczyzny czołowej? 

A. Tyłozgryz. 

B. Zgryz głęboki. 

C. Zgryz krzyżowy. 

D. Zgryz przewieszony. 
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Zadanie 21. 

Instrumentem używanym podczas zabiegów chirurgicznych do odciągania policzków, brzegów rany oraz 

płata śluzówkowo-okostnowego jest 

A. hak. 

B. dłuto. 

C. raspator. 

D. ekskawator. 

Zadanie 22. 

Która metoda fluoryzacji kontaktowej polega na wcieraniu szczoteczką do zębów fluorku sodu o stężeniu  

0,5-1%?  

A. Torella. 

B. Knutsona. 

C. Lakierowanie. 

D. Berggrena-Walendera.  

Zadanie 23. 

Podczas leczenia endodontycznego lekarz prosi o K-Reamer nr 30. Asystentka powinna podać narzędzie 

w kolorze 

A. białym. 

B. żółtym. 

C. niebieskim. 

D. czerwonym. 

Zadanie 24. 

Kleszcze Angle’a stosowane są w poradni 

A. zachowawczej. 

B. ortodontycznej. 

C. pedodontycznej. 

D. periodontologicznej. 

Zadanie 25. 

Przedstawiony na ilustracji zestaw narzędzi jest przeznaczony do 

A. leczenia zębiny.  

B. leczenia próchnicy. 

C. leczenia endodontycznego. 

D. profilaktyki stomatologicznej. 

Zadanie 26. 

Które zęby oznaczone w systemie FDI obejmuje sektor III? 

A. 24-28 

B. 13-23 

C. 18-14 

D. 48-44  
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Zadanie 27. 

Podczas asystowania lekarzowi dentyście do zabiegu wypełnienia ubytku zęba asystentka powinna podać 

bond na  

A. upychadle kulkowym. 

B. półokrągłym zgłębniku. 

C. nakładaczu dwustronnym. 

D. aplikatorze typu microbrush. 

Zadanie 28. 

Do impregnacji zębiny asystentka powinna przygotować roztwór azotanu srebra oraz  

A. podchloryn. 

B. fluorek sodu. 

C. płyn Lugola.  

D. sól fizjologiczną. 

Zadanie 29. 

Do leczenia próchnicy początkowej należy użyć 

A. tlenku cynku. 

B. azotanu srebra. 

C. lakieru fluorowego.  

D. wodorotlenku wapnia. 

Zadanie 30. 

Do sporządzenia 4 litrów 2% płynu dezynfekcyjnego wykorzystuje się 

A. 3920 ml wody i 80 ml koncentratu. 

B. 3980 ml wody i 20 ml koncentratu. 

C. 3910 ml wody i 90 ml koncentratu. 

D. 4000 ml wody i 80 ml koncentratu. 

Zadanie 31. 

Po którym z poniższych zabiegów stomatologicznych nie można spożywać barwiących pokarmów i napojów, 

a biała dieta obowiązuje pacjenta przez minimum 48 godzin? 

A. Po lakowaniu. 

B. Po ekstrakcji. 

C. Po wybielaniu. 

D. Po lakierowaniu. 

Zadanie 32.  

Która strzykawka służy do wykonywania znieczuleń śródwięzadłowych?  

A. Luer. 

B. Citoject.  

C. Record.  

D. Karpula. 
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Zadanie 33. 

Podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej uciskanie klatki piersiowej 

powinno wykonywać się na głębokość co najmniej  

A. 2 cm. 

B. 3 cm. 

C. 4 cm. 

D. 5 cm. 

Zadanie 34. 

Dokumentacja medyczna ortodontyczna składa się z karty ortodontycznej i modeli 

A. zgryzowych. 

B. rysów twarzy. 

C. edukacyjnych. 

D. diagnostycznych. 

Zadanie 35. 

 

Czynnością, którą może wykonać asystentka w przedstawionym otwartym oknie programu komputerowego 

do obsługi gabinetu, jest 

A. zapisanie pacjenta na kolejną wizytę. 

B. wprowadzenie zdjęć rtg do karty pacjenta.  

C. wprowadzanie ewidencji zużycia materiałów i leków.  

D. rejestracja z kodów kreskowych sterylnych narzędzi. 
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Zadanie 36. 

Dokument ZUS ZLA jest zaświadczeniem potwierdzającym  

A. zdolność do pracy. 

B. przyznanie zasiłku. 

C. niezdolność do pracy. 

D. urlop wypoczynkowy. 

Zadanie 37. 

Recepta wystawiona przez lekarza stomatologa należy do dokumentacji medycznej 

A. zbiorczej zewnętrznej. 

B. zbiorczej wewnętrznej. 

C. indywidualnej zewnętrznej. 

D. indywidualnej wewnętrznej. 

Zadanie 38. 

Które dane powinna zawierać dokumentacja procesu sterylizacji, oprócz wyników kontroli chemicznej wsadu 

i okresowej kontroli biologicznej? 

A. Numer partii, numer półki, datę sterylizacji. 

B. Rodzaj wsadu, datę sterylizacji, serię urządzenia. 

C. Datę sterylizacji, parametry cyklu, numer opakowania. 

D. Datę sterylizacji, numer kolejny cyklu w danym dniu, parametry cyklu. 

Zadanie 39.  

Pacjent z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oczekujący bezpłatnej pomocy doraźnej w gabinecie 

dentystycznym NFZ, zobowiązany jest do okazania  

A. paszportu. 

B. karty EKUZ. 

C. karty pobytu. 

D. dowodu pobytu. 
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Zadanie 40. 

Zamieszczony druk służy do sporządzenia 

A. zlecenia na zabieg. 

B. diagramu powierzchniowego. 

C. skierowania na badanie histopatologiczne. 

D. zlecenia do pracowni techniki dentystycznej. 

  
………………………………..…………………… ………………………………… 
      Pieczątka świadczeniodawcy miejscowość i data 

  
ZLECENIE ŚWIADCZENIA PROTETYCZNEGO*/ŚWIADCZENIA ORTODONTYCZNEGO 

NR ……./………… 
Nr umowy z NFZ ………………….. 

Nazwa i adres świadczeniodawcy  ...................................................................................................................................  

Nazwa podwykonawcy  ....................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy  ..................................................................................................................................  

PESEL świadczeniobiorcy       _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Opis udzielonego świadczenia:  ........................................................................................................................................  

Kod świadczenia …………….……………………………………………….……. Wartość punktowa ……………………………………….…………. 

  
STAN JAMY USTNEJ I PROJEKT PRACY 

 

………………………………………… 
pieczątka i podpis lekarza 
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