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c)  Oznaczenie odpowiedzi następuje przez zamazanie ołówkiem 2B lub 3B całej powierzchni 

prostokąta wybranej przez Ciebie odpowiedzi. Pamiętaj, że od poprawności zamazania pola w dużej 

mierze zależy poprawność odczytu podanej przez Ciebie odpowiedzi. Przykłady poprawnego 

zamazywania pola możesz zobaczyć powyżej. 

 

d)  Proponujemy, aby w czasie rozwiązywania testu najpierw zaznaczać odpowiedź delikatną kropką. 

Gdy przekonasz się, że dobrze wybrałaś/eś, zakreślisz silnie całe pole. Jeżeli chcesz zmienić 

odpowiedź, wymaż gumką owe wcześniejsze zaznaczenie i wprowadź nową, zgodną ze swoją wiedzą, 

właściwą odpowiedź. Gdy upewnisz się, że kartę z odpowiedziami wypełniłaś/eś poprawnie, zamaż 

starannie prostokąty. 

 

Niedopuszczalne jest zniszczenie karty, jej uszkodzenie (załamanie, zagięcie) zarysowanie brzegu 

karty, gdyż może to być przyczyną złego jej odczytu. 

 

e)  Wybieraj zawsze tylko jedną odpowiedź. Zakreślenie więcej niż jednej odpowiedzi powoduje jej 

niezaliczenie. 

 

f)  Na cały egzamin masz 1 godzinę. Jeżeli nie będziesz tracić czasu na próżno, na pewno zdążysz 

odpowiedzieć. 

 

g) Jeżeli ukończysz rozwiązywanie zadań wcześniej, możesz oddać karty odpowiedzi 

Przewodniczącemu Komisji i opuścić salę. Wraz z kartami odpowiedzi zwracasz również broszurkę  

z zadaniami, która jest drukiem ścisłego zarachowania. 

 

h)  Porozumiewanie się z sąsiadami oraz korzystanie z jakichkolwiek materiałów pomocniczych pociąga 

za sobą dyskwalifikację i ocenę niedostateczną z egzaminu. 
 

 

 

Twój zestaw zadań testowych został oznaczony jako WERSJA I. W związku z tym przypominamy Ci, że 

Twój numer karty winien być nieparzysty. Dla potwierdzenia tego, że rozwiązujesz wersję I w wierszu 7 

górnej części karty zakreślono pole z cyfrą 1. Prawidłowe zaznaczenie widać na rysunku niżej 
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Nr 1. Zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne do obrotu bez konieczności 
uzyskania pozwolenia dopuszczane są: 

1) leki recepturowe; 
2) leki apteczne; 
3) produkty lecznicze pochodzenia roślinnego; 
4) produkty lecznicze homeopatyczne; 
5) surowce farmaceutyczne nie przeznaczone do sporządzania leków 

recepturowych i aptecznych. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 2,3. B. 1,2,3. C. 1,2,4. D. 3,5. E. 1,2,5. 
 

Nr 2. Do leków, które powinny być podawane na czczo należą: 
1) lewotyroksyna;    4) naproksen; 
2) ibuprofen;     5) alendronian sodu. 
3) piroksykam; 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2. B. 1,5. C. 4,5. D. 1,3. E. tylko 5. 
 

Nr 3. Wskaż prawdziwe stwierdzenia: 
1) 17β-estradiol ulega efektowi pierwszego przejścia; 
2) leki, będące selektywnymi modulatoromi receptora estrogenowego 

określane są skrótem SERM; 
3) fitoestrogeny mogą stanowić alternatywę do hormonalnej terapii zastępczej; 
4) w okresie cyklu miesiączkowego stężenie estrogenów jest stałe; 
5) przezskórne podanie17β-estradiolu stwarza większe ryzyko rozwoju 

zakrzepicy w porównaniu z podaniem doustnym. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,5. B. tylko 3. C. 3,4,5. D. 1,2,3. E. 2,5. 
 

Nr 4. Które z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe? Uwalnianie substancji 
leczniczej z modyfikowanej postaci leku może zachodzić w wyniku: 
 

A. dyfuzji przez błonę mikroporowatą. 
B. dyfuzji w hydrożelu. 
C. dyfuzji z jednoczesną erozją matrycy. 
D. uwalniania przez otwór dozujący. 
E. rozpuszczania substancji leczniczej po rozpadzie tabletki. 
 

Nr 5. Realizowany w kraju Narodowy Program Ochrony Antybiotyków: 
1) dotyczy stosowania antybiotyków w medycynie, weterynarii i rolnictwie; 
2) dotyczy wyłącznie stosowania antybiotyków w medycynie; 
3) przeprowadza analizę zużycia antybiotyków; 
4) ma na celu optymalizację profilaktyki i terapii zakażeń oraz redukcję 

lekooporności; 
5) ma na celu promocję nowych antybiotyków. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 2,3,4. B. 1,3,4. C. 1,5. D. 3,4,5. E. tylko 2. 
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Nr 6. Nie bada się czasu rozpadu tabletek: 
1) dojelitowych;    4) o przedłużonym działaniu; 
2) do implantacji;    5) powlekanych. 
3) do rozgryzania; 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,4. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 2,5. E. 1,5. 
 

Nr 7. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, z wyjątkiem: 
 

A. odtwórczy produkt leczniczy określany jest  mianem odpowiednika produktu 
referencyjnego. 

B. odpowiednik dopuszczany jest do obrotu po przedstawieniu badań 
równoważności biologicznej z produktem leczniczym referencyjnym. 

C. produkt leczniczy referencyjny dopuszczony jest do obrotu wyłącznie na 
podstawie badań przedklinicznych. 

D. odpowiednik podawany jest  tą samą drogą jak produkt referencyjny. 
E. na jakość odpowiednika wpływ mogą mieć czynniki wynikające z odmiennego 

miejsca wytwarzania. 
 

Nr 8. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe? 
 

A. produkty lecznicze określane jako sieroce stosowane są w diagnozowaniu, 
zapobieganiu lub leczeniu rzadko występujących chorób, zagrażających życiu 
lub powodujących przewlekły ubytek zdrowia.  

B. cechą decydującą o zaliczeniu choroby do grupy rzadko występujących jest 
częstość występowania w danej populacji. 

C. na terytorium Wspólnoty Europejskiej choroba zaliczana jest do rzadkich, jeżeli 
występuje nie częściej niż u 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców. 

D. wniosek o przyznanie produktowi leczniczemu statusu leku sierocego składany 
jest do Europejskiej Agencji Leków. 

E. refundacja leków stosowanych w leczeniu chorób rzadko występujących jest  
w Europie ujednolicona. 

 

Nr 9. W technologii postaci leku jako stabilizatory stosowane są wymienione 
poniżej substancje, z wyjątkiem: 
 

A. tokoferoli.      D. alkoholu benzylowego. 
B. buforu fosforanowego.    E. glukozy. 
C. wodorosiarczynu sodu. 
 

Nr 10. Poniższe stwierdzenia są prawdziwe, z wyjątkiem: 
 

A. po nagłym odstawieniu β-adrenolityku może wystąpić niedotlenienie mięśnia 
sercowego. 

B. po nagłym odstawieniu fenytoiny może wystąpić napad padaczki.  
C. nagłe odstawienie prednizolonu może spowodować niedoczynność kory 

nadnerczy. 
D. u osób przyjmujących teofilinę rzucenie palenia papierosów może spowodować 

potrzebę zwiększenia dawki leku. 
E. nagłe przerwanie stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych 

spowodować może szereg zaburzeń określanych jako zespół abstynencyjny. 
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Nr 11. Cyklodekstryny stosowane są w celu: 

1) zwiększenia rozpuszczalności substancji leczniczych; 
2) zwiększenia trwałości substancji leczniczych; 
3) zapobiegania ulatnianiu substancji zapachowych i aromatycznych; 
4) rozdziału analitycznego związków;  
5) maskowania nieprzyjemnego smaku i zapachu. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2. B. 1,3. C. wszystkie wymienione. D. 1,5. E. 3,4. 
 

Nr 12. Które z poniższych stwierdzeń dotyczące metamizolu, nie jest prawdziwe? 
 

A. wskazaniem do stosowania są bóle różnego pochodzenia o dużym nasileniu, 
gdy podanie innych leków jest niewskazane lub nieskuteczne. 

B. jest stosowany w stanach gorączkowych.  
C. może powodować wystąpienie agranulocytozy. 
D. jest przeciwwskazany w okresie ciąży. 
E. może być stosowany w okresie karmienia piersią. 
 

Nr 13. Wskaż prawdziwe odpowiedzi: 

1) hiperycyna działa przeciwdepresyjnie hamując wychwyt zwrotny serotoniny; 
2) preparaty zawierające hiperycynę uwrażliwiają skórę na promieniowanie 

słoneczne; 
3) preparaty dziurawca zmniejszają aktywność układu enzymatycznego 

cytochromu P- 450; 
4) jednoczesne podanie fluoksetyny i wyciągu z dziurawca może spowodować 

wystąpienie syndromu serotoninowego; 
5) preparaty dziurawca zwiększają skuteczność doustnych preparatów 

antykoncepcyjnych. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. tylko 1. B. tylko 2. C. 3,5. D. 1,2,3. E. 1,2,4. 
 

Nr 14. Które z poniższych twierdzeń dotyczących prometazyny jest prawdziwe? 

1) wykazuje działanie przeciwhistaminowe; 
2) jest bezwzględnie przeciwwskazana u pacjentów do 2 roku życia; 
3) nie należy stosować jej u kobiet karmiących; 
4) może być stosowana u dzieci w kaszlu i zakażeniach dróg 

oddechowych; 
5) nie należy stosować jej w czasie ciąży. 

Prawdziwa odpowiedź to: 
 

A. tylko 1. B. 2,4. C. wszystkie wymienione. D. 1,2,4,5. E. 1,2,3,5. 
 

Nr 15. Solubilizatorami hydrotropowymi są poniżej podane związki, z wyjątkiem: 
 

A. etylenodiaminy.      D. polisorbatu. 
B. kwasu winowego.      E. mocznika. 
C. poliwinylopirolidonu. 
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Nr 16. Jako emulgatory stosowane są poniżej wymienione związki, z wyjątkiem: 
 

A. cholesterolu. B. żelatyny. C. lanoliny. D. parafiny. E. lecytyny. 
 

Nr 17. Które z podanych rozszerzeń nazw handlowych stosowane są dla 
określenia postaci leku o przedłużonym uwalnianiu? 

1) long; 2) retard; 3) rapid; 4) depot; 5) cor. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,5. B. 1,3. C. 1,2,4. D. 3,4. E. 1,2,5. 
 

Nr 18. Które z podanych rozszerzeń nazw handlowych dotyczą leków  
o kontrolowanym uwalnianiu substancji leczniczej? 

1) ER; 2) IR; 3) GITS; 4) CR; 5) EC. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,5. B. 1,3. C. 2,4. D. 3,4. E. 4,5. 
 

Nr 19. Poniższe stwierdzenia dotyczące niesteroidowych leków przeciwzapal-
nych NLPZ są prawdziwe, z wyjątkiem: 
 

A. jednoczesne stosowanie dwóch lub więcej NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych. 

B. NLPZ zmniejszają skuteczność działania jednocześnie stosowanych 
inhibitorów konwertazy angiotensyny. 

C. NLPZ w niewielkim stopniu wiążą się z białkami osocza. 
D. NLPZ nasilają działania niepożądane  stosowanej jednocześnie digoksyny. 
E. NLPZ są szczególnie niebezpieczne w III trymestrze ciąży. 
 

Nr 20. Do antybiotyków betalaktamowych zalicza się:  
1) penicyliny;     4) karbapenemy; 
2) cefalosporyny;    5) cefamycyny. 
3) monobaktamy; 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,4. B. 1,3. C. 2,4. D. tylko 4. E. wszystkie wymienione. 
 

Nr 21. W obrzęku mózgu lub do utrzymania diurezy podczas zabiegu 
chirurgicznego należy stosować niżej wymienione leki moczopędne: 

1) tiazydy (hydrochlorotiazyd); 
2) diuretyki pętlowe (flurosemid); 
3) oszczędzające potas (amilorid); 
4) diuretyki o działaniu osmotycznym (mannitol); 
5) inhibitory anhydrazy węglanowej (acetazolamid). 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,4. B. 1,3. C. 2,4. D. tylko 4. E. wszystkie wymienione. 
 

Nr 22. Do nowych leków zwiększających wrażliwość na insulinę przez łączenie 
się z jądrowym receptorem PPAR-Ү należą: 
 

A. biguanidy (metformina).     D. glitazony (rosiglitazon, pioglitazon). 
B. repaglinid.       E. inhibitory glukozydazy (akarboza). 
C. pochodne sulfonylomocznika (glibenklamid). 
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Nr 23. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 
 

A. masło kakaowe rozprzestrzenia się po całej odbytnicy tak, że wchłanianie leku 
zachodzi przez wszystkie żyły odbytnicze. 

B. masło kakaowe rozprzestrzenia się tylko w miejscu założenia czopka, przez co 
wchłanianie leku zachodzi wyłącznie przez żyłę wrotną. 

C. masło kakaowe rozpuszcza się w płynie odbytniczym, przez co wchłanianie 
leku zachodzi przez wszystkie żyły odbytnicze. 

D. masło kakaowe rozpuszcza się w płynie odbytniczym, ale wchłanianie leku 
zachodzi wyłącznie żyłą wrotną. 

E. brak poprawnej odpowiedzi. 
 

Nr 24. Metoda inkorporowania substancji w tabletkach polega na: 
 

A. emulgowaniu substancji leczniczej w nośniku opóźniającym uwalnianie. 
B. rozpuszczenie substancji leczniczej w nośniku przyspieszającym uwalnianie. 
C. zawieszenie substancji leczniczej w nośniku przyspieszającym uwalnianie. 
D. rozpuszczenie substancji leczniczej w nośniku opóźniającym uwalnianie. 
E. zawieszenie substancji leczniczej w nośniku opóźniającym uwalnianie. 
 

Nr 25. Metoda polimeryzacji międzyfazowej jest wykorzystywana do 

otrzymywania: 
 

A. mikrokapsułek i liposomów.   D. wyłącznie mikrokapsułek. 
B. liposomów i nanokapsułek.   E. wyłącznie nanokapsułek. 
C. mikrokapsułek i nanokapsułek. 
 

Nr 26. W skład kompleksu endotoksyny wchodzi: 
 

A. lipid i wielocukier.  D. białko i wielocukier. 
B. białko, lipid i wielocukier.  E. białko z resztą kwasu fosforowego. 
C. białko i lipid. 
 

Nr 27. Cząstki o rozmiarach poniżej 0,1 μm ulegają adsorpcji: 
 

A. w pęcherzykach płucnych.     D. w zrazikach pierwotnych. 
B. w oskrzelikach oddechowych.     E. są usuwane z wydychanym powietrzem. 
C. w przewodach pęcherzykowych. 
 

Nr 28. Wskaż zdanie prawdziwe: 
 

A. leki dordzeniowe można izotonizować wszystkimi roztworami przeznaczonymi 
do tego celu. 

B. substancją do izotonizowania leków dordzeniowych jest wyłącznie 0,9% NaCl. 
C. substancją do izotonizowania leków dordzeniowych jest wyłącznie płyn 

Ringera. 
D. substancją do izotonizowania leków dordzeniowych jest wyłącznie glukoza. 
E. substancją do izotonizowania leków dordzeniowych jest 15% KCl. 
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Nr 29. Linezolid (Zyvoxid) stosowany w zwalczaniu zakażeń wywołanych 

szczepami bakterii opornymi na wankomycynę, to antybiotyk z grupy: 
 

A. monobaktamów.     D. oksazolidynonów. 
B. karbapenemów.     E. ketolidów. 
C. streptogramin. 
 

Nr 30. Zespół disulfiramowy może ujawnić się jako działanie niepożądane po 

zastosowaniu: 
 

A. penicylin.     D. cefalosporyn II lub III generacji. 
B. karbapenemów.    E. aminoglikozydów. 
C. makrolidów. 
 

Nr 31. Które z wymienionych antybiotyków mogą wywoływać jako reakcję 

niepożądaną zespół Hoigne? 
 

A. benzylpenicylina (sól potasowa).   D. penicylina prokainowa. 
B. kloksacylina.       E. mezlocylina. 
C. tikarcylina. 
 

Nr 32. Wskazaniami do stosowania leków β-adrenolitycznych u pacjentów  

z nadciśnieniem są: 
1) niektóre zaburzenia rytmu serca; 
2) młody wiek; 
3) cukrzyca; 
4) duża aktywność reninowa osocza; 
5) przerost gruczołu krokowego. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,4. B. 1,3. C. 2,4. D. tylko 4. E. wszystkie wymienione. 
 

Nr 33. Który z wymienionych poniżej leków β–adrenolitycznych nowej generacji 

ma właściwości rozkurczania naczyń krwionośnych poprzez stymulację syntezy 
tlenku azotu? 

1) Karwedilol (rec. adrenerg. α1, β1 i β2); 
2) Labetalol (rec. adrenerg. β i α1); 
3) Atenolol (rec. adrenerg. β1); 
4) Nebiwolol (rec. adrenerg. β1); 
5) Sotalol  (rec. adrenerg. β1 i β2). 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,4. B. 1,3. C. 2,4. D. tylko 4. E. wszystkie wymienione. 
 

Nr 34. W celu uzyskania działania antyagregacyjnego (przeciwpłytkowego) 

najmniejsza dobowa dawka kwasu acetylosalicylowego, która nie upośledza  
w istotny sposób powstawania prostaglandyny PGE2 i prostacykliny PGI2, tym 
samym minimalizując pojawienie się działań niepożądanych, wynosi: 
 

A. 40 mg. B. 75 mg. C. 150 mg. D. 300 mg. E. 500 mg. 
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Nr 35. Terapia sekwencyjna polega na: 
 

A. podawaniu rosnących dawek antybiotyku, aż do uzyskania maksymalnego 
stężenia terapeutycznego, które nie wywołuje objawów toksycznych. 

B. wydłużonej infuzji dożylnej, która wyraźnie zwiększa skuteczność terapii 

antybiotykami -laktamowymi. 
C. supresji wzrostu bakterii pomimo spadku stężenia antybiotyku do wartości 

poniżej MIC. 
D. podawaniu kolejnych rodzajów antybiotyków w czasie nieskutecznej 

chemioterapii. 
E. podawaniu  antybiotyku drogą dożylną, a następnie po uzyskaniu poprawy, 

kontynuacji terapii drogą doustną. 
 

Nr 36. Działanie „chinidynopodobne” -adrenolityków związane jest z ich 

wpływem na: 
 

A. procesy metaboliczne (zaburzenie gospodarki lipidowej). 

B. antagonistyczną aktywnością wobec receptorów -adrenergicznych. 
C. stabilizacją błon komórkowych. 
D. wpływem na układ reninowo-angiotensynowy. 
E. prawdziwe są odpowiedzi A,C. 
 

Nr 37. Do leków blokujących receptor 1-adrenergiczny zaliczana jest 

doksazosyna. Preparat ten charakteryzuje się: 
 

A. łagodnym początkiem działania i wydłużonym czasem działania 
hipotensyjnego. 
B. mniej wyrażonymi działaniami niepożądanymi w porównaniu do starszych 

leków, takich jak prazosyna. 
C. korzystnym wpływem na profil lipidowy i zmniejszeniem oporności na insulinę. 
D. dobrą tolerancją przez chorych, możliwością stosowania w jednej dawce 

dobowej. 
E. wszystkie zamieszczone powyżej odpowiedzi są prawidłowe. 
 

Nr 38. Choremu podawano lek we wlewie dożylnym przez 8 h ze stałą 

prędkością 15mg/h, t0,5β wynosił 2 h. Oblicz MAT: 
 

A. 2 h. B. 3 h. C. 4 h. D. 8 h. E. 11 h. 
 

Nr 39. Jaka ilość leku pozostanie w organizmie po 20 h jeżeli t0,5 wynosi 5 h, a 

pacjent otrzymał dożylnie 1 ampułkę zawierającą 1 g/2 ml? 
 

A. 31,2 mg leku.      D. 68,7 mg leku. 
B. 42,5 mg leku.      E. 200 mg leku. 
C. 62,5 mg leku. 
 

Nr 40. W leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego stosuje się: 

1) olsalazynę; 2) sulfazalazynę; 3) loperamid; 4) metoklopramid; 5) prednizolon. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,5. B. 1,2. C. 3,4. D. 2,3. E. wszystkie wymienione. 
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Nr 41. Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów prowadzi do: 
1) stymulacji układu odpornościowego; 
2) hipoglikemii; 
3) nasilenia syntezy endogennych glikokortykosteroidów; 
4) zahamowania syntezy endogennych glikokortykosteroidów; 
5) osteoporozy, cukrzycy posterydowej. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,3. B. 1,3. C. 1,2,4. D. 3,5. E. 4,5. 
 

Nr 42. W leczeniu choroby Alzheimera najczęściej stosujemy: 
 

A. selegilinę, vit. E.     D. piracetam lub pirytynol. 
B. donepezil lub rywastygminę.   E. fluoksetynę lub citalopram. 
C. klozapinę lub olanzapinę. 
 

Nr 43. Przy doborze właściwego opakowania dla określonej postaci leku należy 
wziąć pod uwagę wpływ warunków przechowywania produktów leczniczych, to jest:  

1) ochronę przed zanieczyszczeniami innymi substancjami i zanieczysz-
czeniami mechanicznymi; 

2) ochronę przed utratą masy; 
3) ochronę przed zawilgoceniem i pochłanianiem substancji powodujących 

przyspieszony rozkład chemiczny substancji czynnej; 
4) pokojową temperaturę, w celu zabezpieczenia substancji leczniczej 

przed przyspieszonym rozkładem; 
5) ochronę przed dostępem światła, jeśli jest  to substancja szczególnie 

wrażliwa na światło. 
Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,3,4. B. 1,2,3,4. C. 2,4,5. D. 1,2,3,5. E. 2,3,4. 
 

Nr 44. Monografie ogólne postaci leku (FP VII) uwzględniają badanie szybkości 
uwalniania substancji leczniczych w przypadku: 

1) tabletek;       4) maści; 
2) kapsułek;       5) zawiesin. 
3) systemów przezskórnych; 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2,4. B. 1,2,3. C. 1,2,5. D. 1,2. E. 1,2,4,5. 
 

Nr 45. Termin izofania w odniesieniu do insuliny izofanowej: 
1) określa występowanie głównych składników preparatu w ilościach 

stechiometrycznie równych; 
2) oznacza, że w zawiesinie, po wytworzeniu kompleksów insulinowo-

protaminowo-cynkowych i ich krystalizacji, nie ma wolnych cząsteczek 
insuliny, protaminy lub jonów cynku; 

3) oznacza, że jest to analog insuliny ludzkiej o długotrwałym działaniu; 
4) oznacza insulinę o szybkim okresie działania; 
5) żadne z tych określeń nie jest prawdziwe. 

Prawidłowa odpowiedź to: 
 

A. 1,2. B. 1,3. C. tylko 5. D. 2,4. E. tylko 4. 
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Nr 46. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Uwalnianie substancji czynnych z postaci 

leków o przedłużonym uwalnianiu, obejmuje badanie: 
 

A. jednej wartości granicznej.    D. w różnych płynach do uwalniania. 
B. w dwóch punktach czasowych.   E. w różnych temperaturach. 
C. w trzech lub więcej punktach czasowych. 
 

Nr 47. Ile g farmakopealnego kwasu mlekowego (90%) należy użyć do 

przygotowania 60 g 0,5% roztworu?  
 

A. 0,30 g. B. 0,33 g. C. 3,03 g. D. 3,3 g. E. 3.33 g. 
 

Nr 48. Acemannan – polisacharyd o działaniu immunostymulującym występuje  

w roślinach z gatunku: 
 

A. Althaea officinalis L.    D. Abies alba Mill. 
B. Aconitum napellus L.    E. Acorus calamus L. 
C. Alöe vera L. 
 

Nr 49. Związki warunkujące wpływ oleju z wątroby rekina na układ 

odpornościowy to: 
 

A. alkany. B. aminokwasy. C. alkoksyglicerole. D. antocyjany. E. alkaloidy. 
 

Nr 50. Działanie zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego – inotropowe 

dodatnie, wykazuje związki czynne: 
 

A. naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L). 
B. dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L). 
C. nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L). 
D. babki lancetowatej (Plantago lanceolata L). 
E. skrzypu polnego (Equisetum arvense L). 
 

            Dziękujemy! 


