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CZĘŚĆ I EGZAMINU  

 
INSTRUKCJA DLA KANDYDATA     

 
 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAZNACZANIA CZEGOKOLWIEK W 

ARKUSZU ODPOWIEDZI. ARKUSZ ODPOWIEDZI JEST PRZYGOTOWANY DO MASZYNOWEGO 

ODCZYTYWANIA. PROSZĘ UŻYWAĆ OŁÓWKA HB DO ZAZNACZANIA I GUMKI CELEM USUNIĘCIA 

NIEWŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI. PROSZĘ NIE UŻYWAĆ DŁUGOPISÓW ANI WIECZNYCH PIÓR. 

PROSZĘ NIE ZGINAĆ ANI NIE MARSZCZYĆ ARKUSZA ODPOWIEDZI. 

 
Broszura zawiera 60 pytań wielokrotnego wyboru i osobny ARKUSZ ODPOWIEDZI. Każde pytanie posiada 5 
możliwych odpowiedzi zaznaczonych A, B, C, D i E. Każda informacja (odpowiedź) może być prawdziwa lub fałszywa. 
Możliwa jest sytuacja, gdy wszystkie zawarte w 5 punktach twierdzenia są prawdziwe lub wszystkie fałszywe.   
 
Należy zadecydować czy każda z podanych propozycji odpowiedzi jest prawdziwa lub fałszywa zaznaczając wybór w 

BROSZURZE PYTAŃ. 

 

PRZYKŁAD  
 

1.  Thiopental : A. jest tlenową pochodna kwasu barbiturowego  

  B. otrzymywany jest z pentobarbitalu  

   C. jest łatwo rozpuszczalny w wodzie  

   D. może powodować bezpośrednio depresję mięśnia sercowego  

  E. jest przeciwwskazany u chorych z ostrą porfirią  

 
Ustalone odpowiedzi należy przenieść do ARKUSZA ODPOWIEDZI i je tam zapisać. Obok każdego numeru pytania 
znajduje się 5 kolumn oznaczonych A, B, C, D i E. Każda kolumna zawiera 2 kółka oznaczone T (True – prawdziwe) i 
F (False – fałszywe). Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć wypełniając całkowicie kółko oznaczone  T – jeśli 
odpowiedź jest prawdziwa lub kółko oznaczone F – jeśli odpowiedź jest fałszywa.  
 
W przedstawionym przykładzie, jeśli jako prawdziwe wybrano twierdzenia B, D i E a informacje podane w punktach  A 

i C uznano za fałszywe należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w ARKUSZU ODPOWIEDZI poprzez całkowite 
wypełnienie odpowiednich kółek, jak pokazano poniżej.  
 

 

 
Każda poprawna odpowiedź premiowana będzie punktem. NIE MA PUNKTÓW KARNYCH ZA NIEPRAWIDŁOWĄ 
ODPOWIEDŹ. Brak zaznaczenia w konkretnym dystraktorze będzie uznany za brak odpowiedzi – bez punktu. 
KANDYDAT POWINIEN ODPOWIEDZIEĆ NA WSZYSTKIE PYTANIA. 

 

Podstawą dla wystawienia oceny z egzaminu jest tylko ARKUSZ ODPOWIEDZI; zaznaczenia dokonane w 

BROSZURZE PYTAŃ będą ignorowane, jako że są one tylko osobistymi notatkami. 
 
Numer kandydata jest umieszczony w lewym górnym rogu każdego arkusza odpowiedzi – proszę sprawdzić jego 
poprawność.  
 

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ ODRZUCENIE ARKUSZA 

ODPOWIEDZI PRZEZ KOMPUTER SPRAWDZAJĄCY. 


