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1. Przedstaw funkcje neuronów, wymień rodzaje neuronów i krótko je omów. 

2. Wykaż główne założenia prawidłowego odżywania. 

3. Przedstaw rolę komunikacji w pracy z pacjentem. 

4. Na podstawie wybranych przykładów, omów stosowanie wód swoistych i peloidów 

w balneoterapii, wraz z omówieniem ich działania leczniczego. 

5. Przedstaw przydatność metod diagnostyki obrazowej na potrzeby fizjoterapii. 

6. Topografia ludzkiego ciała: osie i płaszczyzny. 

7. Omów pojęcie zakresu ruchu i mięśnie odpowiedzialne za dany ruch na przykładzie 

stawu biodrowego.  

8. Znaczenie dotyku w pracy fizjoterapeuty.  

9. Wymień nerwy czaszkowe oraz omów funkcje 3 wybranych, wskazując obszary 

unerwienia.  

10. Omów budowę tzw. stożka rotatorów i przedstaw funkcję poszczególnych mięśni. 

11. Opisz budowę serca oraz przedstaw mały i duży obieg krwi.  

12. Omów znaczenie testów funkcjonalnych na potrzeby fizjoterapii, na przykładzie 

diagnostyki zaburzeń w obrębie stawu kolanowego. 

13. Wymień i omów fazy oraz determinanty chodu. 

14. Omów sposoby bezpiecznego poruszania się osób niewidomych.  

15. Przedstaw funkcjonalne systemy klasyfikacyjne stosowane u dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym (MPD).  

16. Omów czynniki ryzyka okołoporodowego oraz przedstaw ocenę stanu i dojrzałości 

noworodka wykorzystując znane skale klasyfikacyjne. 



17. Omów występowanie kamieni milowych w ocenie rozwoju dziecka w pierwszym roku 

życia. 

18. Przedstaw ocenę rozwoju psychomotorycznego (ocena aktywności spontanicznej 

noworodka i niemowlęcia), zgodnie z zasadami diagnostyki neurorozwojowej NDT – 

Bobath. 

19. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dzieci i młodzieży z wadami 

wrodzonymi kończyny dolnej na podstawie 2 wybranych wad. 

20. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dzieci i młodzieży z wadami 

wrodzonymi w obrębie klatki piersiowej na podstawie 2 wybranych wad. 

21. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dzieci i młodzieży 

z uszkodzeniem nerwów obwodowych na podstawie 2 wybranych nerwów. 

22. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dzieci i młodzieży z chorobami 

nerwowomięśniowymi na przykładzie wybranej dystrofii mięśniowej.  

23. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dzieci i młodzieży z  rdzeniowym 

zanikiem mięśni.  

24. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dzieci i młodzieży chorobami 

układu oddechowego na przykładzie mukowiscydozy. 

25. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dziecka z zaburzeniami 

ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie mózgowego porażenia dziecięcego.  

26. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii dziecka z zespołami 

genetycznymi i zaburzeniami zachowania na przykładzie Zespołu Downa i Zespołu 

Aspergera. 

27. Omów przewodzenie impulsu nerwowego wzdłuż włókna nerwowego i w synapsie oraz 

przedstaw pojęcie łuku odruchowego. 

28. Fizjologia skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego szkieletowego. 

29. Rola enzymów w kontroli reakcji metabolicznych. 

30. Ontogeneza i czynniki rozwoju człowieka. 

31. Budowa i metabolizm kości. 

32. Fizjoterapia w wybranej chorobie chromosomalnej: cele, założenia, metody. 

33. Fizjoterapia w wybranej chorobie jednogenowej: cele, założenia, metody. 



34. Genetyczne uwarunkowania zdolności ruchowych człowieka. 

35. Dylematy etyczne w terapii komórkami macierzystymi. 

36. Moralne i medyczne aspekty transplantacji. 

37. Przedstaw pojęcie diagnostyki funkcjonalnej oraz omów jej przydatność w zawodzie 

fizjoterapeuty. 

38. Przedstaw sposoby badania funkcjonalnego na potrzeby diagnostyki zaburzeń w obrębie 

stawu biodrowego. 

39. Podaj i scharakteryzuj znane ci rodzaje chodu patologicznego. 

40. Przedstaw sposoby oceny chodu dla potrzeb diagnozowania w kinezyterapii. 

41. Omów cel i rodzaje ćwiczeń oddechowych. 

42. Omów cel i rodzaje ćwiczeń przeciwzakrzepowych. 

43. Podaj cel i omów metodykę ćwiczeń w odciążeniu oraz wskaż ich praktyczne 

zastosowanie w kinezyterapii 

44. Przedstaw rodzaje ćwiczeń leczniczych i scharakteryzuj te, w których wykorzystuje się 

opór zewnętrzny. 

45. Omów zastosowanie ćwiczeń sensomotorycznych w kinezyterapii. 

46. Omów cel i metodykę pionizacji biernej i czynnej  

47. Omów ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową i równowagę ciała oraz przedstaw 

ich zastosowanie w kinezyterapii 

48. Omów przeprowadzenie badania oceniającego siłę grupy mięśni przywodzicieli stawu 

biodrowego. 

49. Omów cel, zasady stosowania i rodzaje ćwiczeń oporowych. 

50. Omów metodykę ćwiczeń redresyjnych. Podaj wskazania i przeciwwskazania do ich 

stosowania. 

51. Scharakteryzuj i omów zasady stosowania ćwiczeń izometrycznych. 

52. Podaj metodykę pomiarów długości kończyn dolnych. Wymień przyczyny skrócenia 

kończyny dolnej. 

53. Wymień i omów metody oceny postawy ciała   

54. Wymień i opisz wady w płaszczyźnie strzałkowej ze zwiększonym i zmniejszonym 

przodopochyleniem.  



55. Omów wady klatki piersiowej oraz sposoby korekcji zachowawczej i metody leczenia 

operacyjnego. 

56. Przedstaw pojęcie skoliozy, omów przyczyny powstawania oraz metody korekcji. Omów 

podział skolioz i opisz objawy posturalne wskazujące na ich występowanie.  

57. Wymień i opisz nabyte i wrodzone wady stóp, przedstaw postępowanie 

fizjoterapeutyczne. 

58. Opisz wpływ przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych na rozwój dziecka w aspekcie 

motoryki oraz strefy poznawczej.  

59. Omów fizjoterapię dziecka z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego. 

60. Wymień i omów specyfikę znanych Ci dystrofii mięśniowych występujących u dzieci.  

61. Wymień metody neurorehabilitacyjne najczęściej stosowane u dzieci oraz omów 

założenia jednej z nich. 

62. Omów zasady programowania terapii w oparciu o SMART u dziecka z zaburzeniami 

sensomotorycznymi.   

63. Omów zasady przeprowadzania diagnostyki i programowania terapii u dziecka z chorobą 

Scheuermanna uwzględniając etap rozwoju choroby. 

64. Opisz prawidłowe i nieprawidłowe zmiany wartości ciśnienia tętniczego w odpowiedzi 

na wysiłek fizyczny tlenowy i beztlenowy. Omów odmienność reakcji u chorych po 

zawale serca.  

65. Omów zasady pomiaru i interpretacji wyników badania parametrów życiowych: tętna, 

miarowości oddechu, saturacji, ciśnienia tętniczego, reakcji ortostatycznej dla potrzeb 

fizjoterapii. 

66. Omów zasady oceny funkcjonalnej schorzeń naczyń obwodowych (wskaźnik 

kostka/ramię, skala Wellsa, klasyfikacja Fountaina, tętno obwodowe) dla potrzeb 

fizjoterapii. 

67. Omów rodzaje protokołów testów na ergometrze rowerowym oraz przedstaw 

interpretację wyników oceny parametrów (tętno maksymalne, submaksymalne, 

wysiłkowe, treningowe) dla potrzeb fizjoterapii. Przedstaw dane brane pod uwagę 

w kwalifikacji do rehabilitacji pacjentów kardiologicznych.  

68. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii pacjentów we wczesnym 

i odległym okresie leczenia po zawale mięśnia sercowego. Opisz modele rehabilitacji 

kardiologicznej. 



69. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii u pacjentów z niewydolnością 

układu krążenia, z uwzględnieniem skali wg New York Heart Association (NYHA).  

70. Omów zasady postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia pacjentów 

z chorobami układu krążenia w trakcie prowadzonej fizjoterapii.  

71. Przedstaw zasady prewencji pierwotnej i wtórnej w chorobach układu krążenia, 

z uwzględnieniem roli fizjoterapeuty. 

72. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii u pacjentów po najczęściej 

wykonywanych zabiegach kardiochirurgicznych (pomostach aortalno-wieńcowych, 

wymianie zastawek, przeszczepieniu serca) we wszystkich etapach rehabilitacji. 

73. Omów zasady oceny funkcjonalnej schorzeń układu oddechowego oraz przedstaw 

interpretację jej wyników dla potrzeb fizjoterapii. 

74. Omów rodzaje protokołów testów na bieżni ruchomej oraz przedstaw interpretację 

wyników oceny parametrów (tętno maksymalne, submaksymalne, wysiłkowe, 

treningowe) dla potrzeb fizjoterapii. Przedstaw dane brane pod uwagę w kwalifikacji do 

rehabilitacji pacjentów pulmonologicznych.  

75. Omawiając 3 wybrane, przedstaw testy marszowe, jako narzędzie wykorzystywanie 

w kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji pulmonologicznej. 

76. Podaj parametry spiroergometryczne, jako narzędzie różnicujące przyczyny niskiej 

wydolności fizycznej. Oceń wartość diagnostyczną parametrów wykorzystywanych w 

doborze intensywności wysiłku fizycznego i codziennej aktywności (bezwzględny 

i względny maksymalny pobór tlenu, ekwiwalent metaboliczny – MET) dla potrzeb 

fizjoterapii. 

77. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii z wysiękowym zapaleniu 

opłucnej oraz wykorzystanie wskaźników spirometrycznych w monitoringu 

postępowania. 

78. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii pacjentów z astmą oraz 

wykorzystanie wskaźników spirometrycznych w monitoringu postępowania. 

79. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii pacjentów obturacyjną chorobą 

płuc – POChP oraz wykorzystanie wskaźników spirometrycznych w monitoringu 

postępowania. 



80. Omów zasady planowania i programowania fizjoterapii oddechowej u pacjentów po 

urazie klatki piersiowej, po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej oraz po 

przeszczepieniu płuc. 

81. Przedstaw zasady prewencji pierwotnej i wtórnej w chorobach układu oddechowego, 

z uwzględnieniem roli fizjoterapeuty. 

82. Omów możliwości i zasady postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów leczonych 

w oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM). 

83. Omów wstrząs, przedstawiając podział, etiologię, rozpoznanie, leczenie, opiekę nad 

chorym oraz możliwości usprawniania. 

84. Omów stan nagłego zatrzymania krążenia, przedstawiając podział, etiologię, 

rozpoznanie, leczenie oraz opiekę nad chorym. 

85. Omów zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób w różnym wieku. 

86. Przedstaw fizjoterapię w aspekcie jej interdyscyplinarności, omawiając związki 

fizjoterapii z naukami medycznymi, humanistycznymi i o kulturze fizycznej. 

87. Omów czynniki ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych (środowiskowe i osobowe) oraz 

przedstaw założenia zdrowego stylu życia.  

88. Omów zasady planowania i programowania fizjoprofilaktyki z uwzględnieniem promocji 

zdrowia, systematycznej aktywności fizycznej oraz ergonomii ruchu, pracy 

i wypoczynku. 

89. Omów specyfikę geriatrii oraz cele postępowania fizjoterapeutycznego w geriatrii. 

90. Scharakteryzuj proces starzenia się, uwzględniając zmiany fizjologiczne. 

91. Scharakteryzuj wielkie problemy geriatryczne. 

92. Wymień zaburzenia poznawcze i zachowania wykorzystywanie w diagnozowaniu 

zaburzeń dementywnych. 

93. Scharakteryzuj zespół stresu opiekuna (caregiver stress syndrome).  

94. Scharakteryzuj FAS i zaburzenia pokrewne z uwzględnieniem zaburzeń pierwotnych 

i wtórnych w aspekcie postępowania fizjoterapeutycznego. 

95. Przedstaw cele i zasady rehabilitacji psychiatrycznej. 

96. Omów terapię dyrektywną i niedyrektywną, przedstawiając definicje oraz przykłady 

znajdujące zastosowanie u pacjenta z zaburzeniami funkcji poznawczych. 



97. Przedstaw założenia całkowitej oceny geriatrycznej oraz omów rolę i procedury 

fizjoterapeutyczne w opiece geriatrycznej. 

98. Wymień skale i testy służące do oceny podstawowych czynności samoobsługowych oraz 

scharakteryzuj jeden wybrany test.  

99. Przedstaw założenia, cele i etapy treningu równoważnego u osób starszych. 

100. Wymień i opisz szczegółowe działy pedagogiki specjalnej.  

101. Przedstaw społeczne trudności osób z niepełnosprawnością.  

102. Omów cele i strategie adaptowanej aktywności ruchowej. 

103. Omów dyscypliny sportowe (gry) dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządów 

zmysłu. 

104. Omów dyscypliny sportowe (gry) dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu 

ruchu.    

105. Przedstaw ideę Olimpiad Specjalnych i Paraolimpiad. 

106. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. 

107. Omów założenia, cele i metody terapii przeciwobrzękowej. 

108. Omów postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po zabiegu chirurgicznym 

w pierwszych 3 dobach. 

109. Omów postępowanie terapeutyczne w przypadku nietrzymania moczu. 

110. Omów dolegliwości okresu ciąży oraz działania fizjoterapeutyczne je zmniejszające. 

111. Omów protekcyjny wpływ aktywności fizycznej na występowanie chorób przewlekłych. 

112. Przedstaw główne założenia i regulacje Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty. 

113. Omów główne założenia etyki zawodowej fizjoterapeuty. 

114. Omów czynniki decydujące o działaniu biologicznym zabiegów hydroterapeutycznych 

orz omów możliwości stosowania takiej terapii. 

115. Scharakteryzuj działanie biologiczne oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

terapii prądami. Szczegółowo omów dwa wybrane rodzaje prądów. 

116. Scharakteryzuj działanie biologiczne oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

bodźców fizykalnych w leczeniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Szczegółowo 

omów dwie wybrane metody.  



117. Scharakteryzuj działanie biologiczne oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

zimno- i ciepłolecznictwa. 

118. Przedstaw testy wykorzystywanie w ocenie funkcjonalnej pacjenta z ZZSK. Szczegółowo 

omów jeden wybrany. 

119. Przedstaw czynniki mające istotny wpływ na planowanie fizjoterapii w schorzeniach 

reumatycznych. 

120. Omów test DAS-28, jako narzędzie oceny aktywności choroby i monitorowania efektów 

terapii. 

121. Przedstaw elementy badania funkcjonalnego dla potrzeb planowania fizjoterapii 

w schorzeniach reumatycznych. 

122. Opisz budowę stawu kolanowego, z uwzględnieniem kształtu powierzchni stawowych, 

czynnej i biernej stabilizacji stawu oraz mechanizmu ryglowania stawu. 

123. Opisz budowę stawu ramiennego, z uwzględnieniem kształtu powierzchni stawowych 

oraz czynnej i biernej stabilizacji stawu. 

124. Opisz budowę górnego stawu skokowego, z uwzględnieniem kształtu powierzchni 

stawowych, czynnej i biernej stabilizacji stawu oraz mechanizmu ryglowania stawu. 

125. Scharakteryzuj otwarty i zamknięty łańcuch kinematyczny oraz przedstaw po dwa 

przykłady ćwiczeń w każdym łańcuchu. 

126. Scharakteryzuj segment ruchowy kręgosłupa. 

127. Omów strategie i koncepcje terapeutyczne wg koncepcji OTM Kaltenborn–Evjenth. 

128. Omów techniki poprawiające ruchomość narządu ruchu z wykorzystaniem terapii 

manualnej MDT McKenzie. 

129. Scharakteryzuj osteoporozę, przedstawiając diagnostykę oraz postępowanie 

terapeutyczne. 

130. Omów problem odleżyn w chirurgii oraz przedstaw możliwości fizjoterapii w ich 

leczeniu. 

131. Omów etapy hartowania kikuta. 

132. Scharakteryzuj pojęcie wzorca torebkowego na przykładzie stawów kończyny dolnej 

i górnej. 

133. Przedstaw pojęcie pozycji spoczynkowej stawu, opisz je dla wybranego kompleksu 

stawowego kończyny górnej i dolnej. 



134. Opisz postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole odrzucenia połowiczego. 

135. Przedstaw cele bliższe i dalsze postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze 

krwotocznym i niedokrwiennym mózgu. 

136. Scharakteryzuj zasady postępowania terapeutycznego u pacjentów z zaburzoną 

percepcją. 

137. Przedstaw charakterystykę uszkodzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. 

138. Opisz charakterystykę porażenia wiotkiego i spastycznego. 

139. Scharakteryzuj różnice pomiędzy wzmożonym napięciem mięśniowym a przykurczem i 

opisz właściwe postępowanie. 

140. Wymień i scharakteryzuj fazy kontroli motorycznej. 

141. Wymień zasady masażu klasycznego. 

142. Wymień wskazania i przeciwwskazania do masażu klasycznego. 

143. Wymień techniki masażu klasycznego i ich wpływ na poszczególne układy organizmu 

człowieka. 

144. Opisz wpływ unieruchomienia i aktywności ruchowej na struktury stawowe 

i okołostawowe. 

145. Opisz adaptację organizmu człowieka do treningu fizycznego. 

146. Opisz struktury składające się na mechanizm wyprostny stawu kolanowego. 

147. Przedstaw rodzaje oporów końcowych. 

148. Scharakteryzuj liczbę stopni swobody stawu kolanowego, omów ruchy kątowe 

i translatoryczne możliwe do wykonania w stawie. 

149. Omów zastosowanie wyrobów medycznych na potrzeby fizjoterapii.  

150. Omów typy połączeń kości (ścisłe, półścisłe, ruchome), podaj przykłady. 

151. Przedstaw budowę i podział stawów maziowych ze względu na kształt powierzchni 

stawowych i liczbę stopni swobody, podaj przykłady. 

152. Opisz struktury narządu ruchu, których główną rolą jest zmniejszenie tarcia. 

153. Przedstaw warstwową budowę chrząstki stawowej oraz scharakteryzuj mechanizm jej 

odżywiania. 

154. Przedstaw czynniki uszkadzające chrząstkę stawową. 



155. Opisz przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów i główne wytyczne leczenia 

zachowawczego. 

156. Opisz objawy tzw. ręki reumatoidalnej. 

157. Opisz przebieg ZZSK i główne wytyczne leczenia zachowawczego. 

158. Opisz zachowanie się segmentu ruchowego kręgosłupa podczas wyprostu i zgięcia. 

159. Scharakteryzuj stenozę kanału kręgowego i otworu międzykręgowego z uwzględnieniem 

mechanizmów prowadzących do ich rozwoju. 

160. Przedstaw budowę, funkcję oraz patomechanikę krążka międzykręgowego. 

 


