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4. Prowitamina D w organizmie człowieka przekształca się w witaminę D pod wpływem:
a) promieni UV

b) działania bakterii

c) hormonów

d) soku żołądkowego

5. Jakie produkty, zgodnie z piramidą żywienia, powinny znaleźć się w największej ilości w diecie dorosłego człowieka?

a) oleje i tłuszcze

b) mięso

c) produkty zbożowe

d) cukier i słodycze

c) adrenalina i tymozyna

d) insulina i kalcytonina

c) świnia

d) człowiek

6. Hormonami regulującymi poziom cukru w organizmie są:
a) cholesterol i parathormon

b) insulina i glukagon

7. Żywicielem pośrednim tasiemca uzbrojonego jest:
a) owca

b) krowa

8. Na którym rysunku przedstawiono logo Światowej Organizacji Zdrowia?
a)

b)

c)

d)

9. Do zachowań obniżających odporność człowieka nie można zaliczyć:
a) zmęczenia i nie wysypiania się

b) aktywności fizycznej na świeżym powietrzu

c) częstego przyjmowania antybiotyków

d) diety ubogiej w warzywa i owoce

10. Przy złamaniu kości udowej powinny zostać unieruchomione:
a) staw kolanowy oraz udo

b) tylko staw biodrowy

c) staw biodrowy i łokciowy

d) staw biodrowy, udo i podudzie

11. Jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym, który został wprowadzony w 1991 r. jest:
a) 111

b)112

c) 911

d) 999

12. Na którym rysunku przedstawiono pozycję bezpieczną ustaloną?

a)

b)

c)

d)

13. Osobie posiadającej grupę krwi 0 można w trakcie transfuzji przetoczyć krew grupy:
a) tylko 0

b) 0, A, B lub AB

c) A, B, lub AB

d) 0 lub AB

15. Skrót RBC w morfologii krwi oznacza:
a) białe krwinki

b) hemoglobinę

d) czerwone krwinki

c) płytki krwi

16. Co to jest tarczyca?
a) gruczoł odpowiadający za produkcję hormonów odpowiadających m. in. za regulowanie metabolizmu
b) gruczoł odpowiadający za produkcję insuliny
c) narząd odpowiadający za modulację głosu człowieka
d) choroba oczu, wynikająca z niewłaściwej diety
17. Wada wzroku polegająca na padaniu obrazu przed siatkówką to:
a) astygmatyzm

b) krótkowzroczność

d) dalekowzroczność

c) daltonizm

18. Które mięśnie są przykurczone i nadmiernie napięte w przypadku kifozy?
a) mięsień czworoboczny grzbietu, mięsień najszerszy grzbietu b) mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy
c) mięsień zębaty przedni, mięsień równoległoboczny

d) mięsień półścięgnisty, mięsień pośladkowy wielki

19. Organem szczątkowym człowieka nie jest:
a) ząb mądrości

b) kość guziczna

d) wyrostek robaczkowy

c) śledziona

20. Polską nazwą bakterii E. coli, która wchodzi w skład flory jelitowej jest:
a) pałeczka okrężnicy

b) krętek blady

c) gronkowiec złocisty

d) zarodziec malaryczny

21. Których zębów brakuje w uzębieniu mlecznym człowieka?
a) kłów

b) trzonowców

c) przedtrzonowców

d) trzonowców i przedtrzonowców

22. Pierwszym odcinkiem jelita cienkiego jest:
a) odźwiernik

b) dwunastnica

c) okrężnica

d) jelito kręte

23. Enzym zawarty w soku trzustkowym rozkładający białka to:
a) trypsyna

b) pepsyna

c) pepsynogen

d) amylaza trzustkowa

c) biodrowy i barkowy

d) barkowy i kolanowy

c) ślinę i łzy

d) skórę i błony śluzowe

c) depresja

d) nowotwór

24. Przykładami stawów zawiasowych są:
a) łokciowy i kolanowy

b) biodrowy i łokciowy

25. Do odporności swoistej biernej zaliczamy:
a) szczepienia ochronne

b) surowicę odpornościową

26. Do schorzeń somatycznych człowieka nie należy:
a) katar

b) zawał serca

27. Do jakiego lekarza powinna udać się osoba z nieprawidłowym poziomem hormonów?
a) entomologa

b) epidemiologa

c) endokrynologa

d) hematologa

c) kręgosłupa

d) dłoni

28. Kości klinowate znajdują się w obrębie:
a) stopy

b) palców dłoni

29. Podczas reakcji odpornościowej limfocyty B wytwarzają:
a) antygeny

b) makrofagi

c) fagocyty

d) przeciwciała

