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Zadanie 1.  
U pacjenta zaplanowano wykonanie protezy ca kowitej. Po jakim czasie od usuni cia z ba mo na 
pobra  wycisk od pacjenta? 

A. Po 4-6 dniach. 
B. Po 4 godzinach. 
C. Po 4 miesi cach. 
D. Po 4-6 tygodniach. 

Zadanie 2.  
Skuteczn  metod  profilaktyki próchnicy okluzyjnej uz bienia 3-letniego dziecka jest 

A. lakowanie. 
B. lakierowanie. 
C. stosowanie ok adów piankowych. 
D. stosowanie p ukanek fluorkowych. 

Zadanie 3.  
Na zlecenie lekarza dentysty higienistka stomatologiczna przeprowadzi a w grupie 60 uczniów 
trzystopniow  ocen  stanu przyz bia zalecan  przez WHO. Wyniki badania zarejestrowa a w tabeli. 
Frekwencja zapale  dzi se  w badanej grupie wynosi 

A. 12% 
B. 30% 
C. 42% 
D. 58% 

Zadanie 4. 
Podczas ustalania progu pobudliwo ci miazgi na siekaczu z yw  miazg  elektrod  czynn  najlepiej 
ustawi  

A. w ubytku. 
B. na wype nieniu. 
C. na brzegu siecznym. 
D. w odleg o ci 2/3 od brzegu siecznego. 

Zadanie 5.  
W ramach przygotowa  do przeprowadzenia badania elektropobudliwo ci miazgi z ba u pacjenta  
z wysokim poziomem oporu skóry higienistka stomatologiczna powinna 

A. zwil y  wod  elektrod  biern . 
B. osuszy  dok adnie elektrod  biern . 
C. zwil y  z by pacjenta sol  fizjologiczn . 
D. usun  z elektrody czynnej elementy gumowe. 

Kod objawów 
chorobowych 

wg WHO 

Liczba 
uczniów 

0 35 
1 18 
2 7 
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Zadanie 6. 
Instrument gotowy do przekazania lekarzowi denty cie higienistka stomatologiczna powinna trzyma  

A. w cz ci rodkowej narz dzia. 
B. za koniec pracuj cy narz dzia. 
C. blisko ko ca pracuj cego narz dzia. 
D. blisko ko ca przeciwleg ego do ko ca pracuj cego narz dzia. 

Zadanie 7. 
wiczenie polegaj ce na przesuwaniu uchwy w stron  istniej cego zaburzenia stosuje si  w przypadku 

A. ty o uchwia czynno ciowego. 
B. przodo uchwia czynno ciowego. 
C. jednostronnego zgryzu krzy owego. 
D. jednostronnego zgryzu przewieszonego. 

Zadanie 8.  
Prawid owe u o enie instrumentów stomatologicznych na tacy otwartej polega na 

A. ustawieniu ich w rz dzie ko cówkami pracuj cymi. 
B. u o eniu ich od strony prawej do lewej wg kolejno ci u ycia. 
C. u o eniu ich od strony lewej do prawej wg kolejno ci u ycia. 
D. ustawieniu ich naprzemiennie ko cówkami pracuj cymi wg kolejno ci u ycia. 

Zadanie 9. 
Lekarz dentysta stosuje preparat Alvogyl po zabiegu 

A. ekstrakcji z ba. 
B. podci cia w dzide ka. 
C. resekcji wierzcho ka korzenia. 
D. naci cia ropnia z bopochodnego. 

Zadanie 10. 
Oczyszczanie zgrubne przeprowadza si  za pomoc  

A. pasków ciernych. 
B. pilników r cznych. 
C. pasty gruboziarnistej. 
D. skalera ultrad wi kowego. 
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Zadanie 11. 
Higienistka przygotowuj c si  do zaj  profilaktycznych z zakresu higienizacji jamy ustnej w ród 
dzieci, powinna opracowa  

A. odczyt. 
B. wyk ad z prze roczami. 
C. prezentacj  multimedialn . 
D. quizy z drobnymi nagrodami. 

Zadanie 12. 
Które pokarmy b d ce ród em witamin warunkuj cych stan b ony luzowej jamy ustnej znajduj  si   
w polu piramidy zdrowia, oznaczonym znakiem zapytania? 

A. Ryby. 
B. Owoce. 
C. Produkty mleczne. 
D. Produkty zbo owe. 

Zadanie 13. 
Na którym rysunku przedstawiono stan przyz bia z objawami kodu 3 wska nika CPITN? 

Zadanie 14. 
Przedstawione na rysunku narz dzie r czne jest stosowane do zabiegu 

A. usuwania kamienia z koron z bów. 
B. usuwania kamienia poddzi s owego. 
C. wyg adzania powierzchni koron z bów. 
D. usuwania nab onka z kieszonki patologicznej. 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 15. 
Przy prawid owym zgryzie, w miar  jak usta otwieraj  si  szerzej, g ówki stawowe w stawie  
skroniowo- uchwowym przesuwaj  si  

A. do do u i do ty u. 
B. do góry i do ty u. 
C. do do u i do przodu. 
D. do góry i do przodu. 

Zadanie 16. 
Grupow  profilaktyk  fluorkow  realizuje si  obecnie wg zasady 

Zadanie 17. 
Rysunek przedstawia narz dzie do 

A. formowania p tli drucianych. 
B. umocowania klamer koferdamu. 
C. zak adania gumek separacyjnych. 
D. zak adania pier cieni ortodontycznych. 

Zadanie 18. 
Podczas mechanicznego polerowania koron z bów stosuje si  

A. podparcie na trzecim palcu. 
B. ruchy okr ne z lekkim naciskiem szczoteczki. 
C. ruchy pionowe brzeg sieczny-dzi s o szczoteczk . 
D. ko cówki przyspieszaj ce w przypadku intensywnych przebarwie . 

 Sposób przeprowadzenia 
zabiegu 

Grupa obj ta 
profilaktyk  

Preparat 
fluorowy 

A. 
Nadzorowane szczotkowanie 
w odst pach 1-6 tygodniowych  
6 x w roku. 

Uczniowie klas I-VI Fluormex el 

B. Nadzorowane p ukanie w odst pach 
1-2 tygodniowych 10 x w roku. Uczniowie klas I-VI 2% NaF 

C. 
Nadzorowane szczotkowanie  
w odst pach 1-2 tygodniowych  
10 x w roku. 

Dzieci w wieku przedszkolnym 
i uczniowie klas I-IV 0,5-1% NaF 

D. Nadzorowane p ukanie w odst pach 
1-6 tygodniowych 6 x w roku. 

Dzieci w wieku przedszkolnym 
i uczniowie klas I-IV Fluormex p yn 
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Zadanie 19. 
Które z by najszybciej ulegaj  odwapnieniu podczas leczenia aparatem sta ym, przy niedostatecznej 
higienie jamy ustnej? 

A. Drugie trzonowce górne i dolne. 
B. Pierwsze trzonowce górne i dolne. 
C. Siekacze boczne górne i pierwsze przedtrzonowce dolne. 
D. Siekacze centralne dolne i pierwsze przedtrzonowce górne. 

Zadanie 20. 
Jakie s  kolejne fazy rozwoju próchnicy z bów? 

A. Biofilm, kariogenne po ywienie, kwas, caries incipiens. 
B. Biofilm, os onka nabyta, kariogenne po ywienie, caries incipiens. 
C. Kariogenne po ywienie, biofilm, demineralizacja, kwas, próchnica. 
D. Kariogenne po ywienie, kwas, biofilm, demineralizacja, próchnica. 

Zadanie 21. 
Zgodnie z klasyfikacj  Spauldinga, strefa wysokiego ryzyka dotyczy 

A. sprz tu kontaktuj cego si  ze zdrow  skór  chorego. 
B. sprz tu niemaj cego bezpo redniego kontaktu z ranami pacjenta. 
C. sprz tu naruszaj cego ci g o  tkanek i maj cymi kontakt z ranami pacjenta. 
D. sprz tu cz sto dotykanego, maj cego kontakt z nieuszkodzonymi b onami luzowymi 

chorego. 

Zadanie 22. 
Liczba testów biologicznych zak adanych do autoklawu zale y od 

A. rodzaju wsadu. 
B. obj to ci wsadu. 
C. rodzaju sterylizatora. 
D. pojemno ci komory sterylizatora. 

Zadanie 23. 
Ile charakterystycznych ruchów nale y wykona  w ka dym etapie mycia r k wg techniki Ayliffe’a? 

A.   4 
B.   5 
C.   8 
D. 10 
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Zadanie 24. 
W czasie zabiegu stomatologicznego dosz o do reakcji anafilaktycznej u pacjenta. Lekiem pierwszego 
rzutu jest 

A. Claritina. 
B. Adrenalina. 
C. Lignokaina. 
D. Nitrogliceryna. 

Zadanie 25. 
Które pokarmy bogate w wap  zaleca si  dzieciom w wieku szkolnym? 

A. Chleb razowy, jajka. 
B. Ryba w dzona, drób. 
C. Zielony groszek, bia y ser. 
D. ó ta fasolka, pomara cze. 

Zadanie 26. 
Do oczyszczania przestrzeni mi dzyz bowej zaznaczonej na rysunku strza k , doros y pacjent 
powinien u ywa  

A. wyka aczki. 
B. nitki dentystycznej. 
C. szczoteczki mi dzyz bowej sto kowatej. 
D. szczoteczki mi dzyz bowej cylindrycznej. 

Zadanie 27. 
Który rysunek przedstawia szczoteczk  do higieny aparatu ortodontycznego? 

Zadanie 28. 
Do gabinetu zg osi  si  doros y pacjent, który domaga si  natychmiastowego przyj cia, ale w grafiku nie 
ma miejsc. Który przyk ad odmowy mo e urazi  pacjenta? 

A. Je li nie przestanie pan nalega , to poprosz  pana o opuszczenie gabinetu. 
B. Prosz  nie nalega  na dzisiejszy termin, najbli szy mo e by  za trzy dni. 
C. Pro ba pana jest pozbawiona sensu. 
D. Przykro mi, ale musz  odmówi . 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 29. 
Przedstawiona na fotografii widoczna zmiana na b onie luzowej 
jamy ustnej to 

A. afta. 
B. leukoplakia. 
C. liszaj p aski. 
D. opryszczka zwyk a. 

Zadanie 30. 
Dla fluoroapatytu warto  pH krytycznego wynosi 

A. 6,0 
B. 5,5 
C. 4,5 
D. 3,0  

Zadanie 31. 
Najbardziej skuteczne dzia anie edukatora, prowadz ce do poprawy z ego stanu dzi se  u pacjenta, 
polega na 

A. przekazaniu ankiety dotycz cej chorób dzi se . 
B. omówieniu fotografii z wybarwion  p ytk  naz bn . 
C. zademonstrowaniu szczotkowania z bów na modelach. 
D. asystowaniu przy samodzielnym oczyszczaniu z bów przed lusterkiem. 

Zadanie 32. 
Priorytetowym dzia aniem ratowniczym w przypadku wystapienia u pacjenta napadu drgawek  
tzw. grand mal jest 

A. podanie tlenu. 
B. ochrona g owy przed urazem. 
C. udro nienie dróg oddechowych. 
D. zminimalizowanie drgawek przez uniesienie ko czyn. 

Zadanie 33. 
Najmniej skuteczn  motywacj   przestrzegania codziennej higieny jamy ustnej dla dzieci w wieku  
7-12 lat b dzie wr czenie im 

A. naklejki „Superpacjent”. 
B. elektrycznej szczoteczki do z bów. 
C. p ynu wybarwiaj cego p ytk  naz bn . 
D. manualnej szczoteczki do z bów z imieniem na wodoodpornej naklejce. 
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Zadanie 34. 
Lewy, mleczny kie  szcz ki nale y zapisa  w dokumentacji medycznej symbolem 

A. C+ 
B. III+ 
C. +III 
D. –C  

Zadanie 35. 
Ile wynosi PUWP pacjenta, u którego podczas badania z bów stwierdzono: 1 ubytek klasy V, 1 ubytek 
MOD, 2 wype nienia klasy II oraz brak 1 z ba? 

A.   4 
B.   7 
C. 10 
D. 13  

Zadanie 36. 
Z ilu tkanek sk ada si  przyz bie? 

A. Z dwóch. 
B. Z trzech. 
C. Z czterech. 
D. Z pi ciu. 

Zadanie 37. 
Dzieci do lat 5 przy przodozgryzie powinny 

A. wykonywa  wiczenie Rogersa. 
B. wykonywa  wiczenie Skalouda. 
C. wiczy  ucie pokarmów z za o on  proc  bródkow . 
D. wiczy  utrzymywanie wargami poci ganej p ytki przedsionkowej. 

Zadanie 38. 
Jak  nazw  nosz  komórki z binotwórcze? 

A. Fibroblasty. 
B. Osteoblasty. 
C. Ameloblasty. 
D. Odontoblasty. 
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Zadanie 39. 
Przygotowuj c pacjenta do zabiegu za o enia wype nie  na powierzchniach policzkowych z bów 
sektora VI jamy ustnej, nale y ustawi  

A. g ow  pacjenta w lewo. 
B. g ow  pacjenta w prawo. 
C. lamp  zabiegow  wysoko. 
D. fotel w pozycji Trendelenburga. 

Zadanie 40. 
Preparat wodorotlenkowo-wapniowy twardniej cy stosuje si  w przypadku 

A. amputacji miazgi. 
B. przykrycia po redniego. 
C. apeksyfikacji wierzcho ka. 
D. przykrycia bezpo redniego. 
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