
Zasady tworzenia pytań w edytorze tekstu MsWord, OpenOffice Writer 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 Pytania numerujemy kolejnymi liczbami: 

1.  
2.  
3.  
itd. 

 Odpowiedzi oznaczamy wyłącznie: 
A.  
B.  
C.  
D.  
E. 

 Po symbolu dystraktora, po numerze pytania, po numerze warunku dodatkowego oraz 
w treści dystraktorów (1, 4, 5) zawsze wstawiamy znak SPACJI 

 Tekst zawsze wyrównujemy do lewej 
 Pytania przesyłamy do Centrum Egzaminów Testowych maksymalnie w terminie podanym 

przez CET w wiadomości zwrotnej potwierdzającej rezerwację 
 Liczby dziesiętne zapisujemy w formacie z kropką, nie z przecinkiem; np. 10.2 a nie 10,2 

 
 

II. JAK ZAZNACZYĆ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ 

Przykład pytania prostego 

1. U 6-letniego dziecka chorego na szkarlatynę w leczeniu zastosujesz: [naciśnij klawisz ENTER] 
A. amoksycylinę w dawce 70-90 mg/kg m.c. przez 10 dni [naciśnij klawisz ENTER] 
B. klarytromycynę w dawce 15 mg/kg m.c./dobę [naciśnij klawisz ENTER] 
C. =penicylinę fenoksymelytową w dawce 150000 mg/kg m.c./dobę przez 10 dni [naciśnij 

klawisz ENTER] 
D. penicylinę fenoksymelytową w dawce 50-70 mg/kg m/c./dobę przez 7 dni [naciśnij klawisz 

ENTER] 
E. penicylinę fenoksymelytową w dawce 150 mg/kg m/c./dobę przez 7 dni [naciśnij klawisz 

ENTER] 
 

Przykład pytania złożonego 

1. Wskaż poprawne postępowanie u pacjentów, u których rozpoznano niedrożność tętnicy biodrowej 
lub zespół Leriche`a, którzy nie mają bólów spoczynkowych, a dystans chromania przestankowego 
wynosi > 200 m.    [naciśnij klawisz ENTER] 

1) Leczenie operacyjne  [naciśnij klawisz ENTER] 
2) Oszczędzający tryb życia - unikanie wysiłków [naciśnij klawisz ENTER] 
3) Zaniechanie palenia tytoniu  [naciśnij klawisz ENTER] 
4) Leczenie współistniejących chorób - cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby 

wieńcowej  [naciśnij klawisz ENTER] 
5) Farmakoterapia: preparaty przeciwzakrzepowe - heparyny drobnocząsteczkowe, 

antykoagulanty [naciśnij klawisz ENTER] 
Poprawne są zdania:  [naciśnij klawisz ENTER] 



A. 1, 2, 3 [naciśnij klawisz ENTER] 
B. 2, 3, 5 [naciśnij klawisz ENTER] 
C. =3, 4 [naciśnij klawisz ENTER] 
D. 4, 5 [naciśnij klawisz ENTER] 
E. 1 [naciśnij klawisz ENTER] 

 

2. Prawidłową odpowiedź ZAWSZE poprzedzamy znakiem = co wskazuje na prawidłowy dystraktor, 
dodatkowo możemy go oznaczyć w jeden sposób z poniższych: 
 [pogrubiamy] =3, 4 [podkreślamy] =3, 4 [oznaczamy kolorem] =3, 4 

 

3. W pytaniu z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi, MUSI pozostać przynajmniej jeden błędny dystraktor. 

 

 

III. TEGO NIE ROBIMY 

W odpowiedziach NIE ODWOŁUJEMY SIĘ do innej odpowiedzi (kolejność dystraktorów jest losowana) 

1. Treść pytania: 
A. Odpowiedź 1 
B. Odpowiedź 2 
C. Odpowiedź 3 
D. Poprawne są odpowiedzi B i C – NIEPOPRAWNA forma 
E. Odpowiedź 5 

W odpowiedzi NIE UŻYWAMY słów: powyższe, poniższe  (kolejność dystraktorów jest losowana) 

2. Treść pytania: 
A. Odpowiedź 1 
B. Wszystkie powyższe lub poniższe – NIEPOPRAWNA forma  
C. Odpowiedź 3 
D. Odpowiedź 4 
E. Odpowiedź 5 

Dystraktory A. B. C. D. E. umieszczamy jeden pod drugim, nie w 1 linii 

3. Treść pytania: 
A. Odp.1 B. Odp.2 C. Odp.3 D. Odp.4 E. Odp.5 

NIEPOPRAWNIE 

 

  



 

IV. UMIESZCZANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekty kształcenia wpisujemy przed treścią pytania, umieszczając je w nawiasach kwadratowych. Kilka efektów 
kształcenia rozdzielamy przecinkiem. 

Przykłady (kolorem czerwonym) 

 

1. [B.W1] Jakie pierwiastki z grup mikro- (MiE) i ultraelementów (UE) są niezbędne do życia i jak duże jest na nie 
dobowe zapotrzebowanie dorosłej osoby? 

A. Do mikroelementów między innymi należą: wapń, sód i potas 
B. =Do MiE między innymi należą: żelazo, miedź i cynk, a do UE: selen i jod 
C. Zapotrzebowanie dobowe na MiE przekracza 100 miligramów (mg), a UE jest większe niż kilka mg 
D. Zapotrzebowanie dobowe na MiE nie przekracza 100 mg, a na UE wynosi od kilku do kilkuset mg 
E. =Zapotrzebowanie dobowe na MiE nie przekracza 100 mg, a na UE wynosi od kilku do kilkuset 

mikrogramów (μg) 
 

24. [B.W17, B.W18] W jaki sposób dziedziczona jest choroba Huntingtona, co ją powoduje i jakie są jej objawy? 
A. Choroba ta dziedziczy się autosomalnie recesywnie 
B. =Choroba ta dziedziczy się autosomalnie dominująco 
C. =Spowodowana jest mutacją w genie kodującym huntingtynę i dotyczy 3 nukleotydów kodonu 

aminokwasu glutaminy 
D. Spowodowana jest mutacją w genie kodującym huntingtynę i dotyczy 5 nukleotydów kodonu 

aminokwasu glutaminy 
E. =Objawy: niekontrolowane ruchy i postępujące w czasie otępienie 

 


