
Baza pytań do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu

Końcowego

Ortodoncja

Pytanie nr 1

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące profilaktyki ssania palca:

A. w celu wyeliminowania przedłużającego się nawyku ssania palca należy

stosować smoczki uspokajające.

B. istnieją dwa typy smoczków uspokajających.

C. u dzieci z uzębieniem mlecznym i starszych, eliminowanie nawyku ssania

palca powinno polegać na zmianie diety i wprowadzeniu pokarmów o

twardej konsystencji.

D. u małych dzieci można eliminować nawyk ssania przez reedukację i

ćwiczenia językowe.

E. u niemowląt i małych dzieci można stosować mankiety ograniczające

ruchy w stawie łokciowym.

Pytanie nr 2

Do czynników zewnątrzpochodnych, wpływających na powstawanie wad

zębowo-zgryzowych w wieku płodowym nie należą:

1) urazy zewnętrzne;

2) niedobór witaminy A;

3) zaburzone wydzielanie hormonów przedniego płata przysadki mózgowej;

4) zaburzone wydzielanie hormonów przytarczyc;

5) dorsalne ułożenie matki w trakcie snu w pierwszym trymestrze ciąży.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 2,3,4.

C. 1,2,5.

D. 4,5.

E. 3,5.



Pytanie nr 3

Pierwsze fizjologiczne podniesienie zwarcia następuje wskutek:

1) wyrzynania pierwszych zębów trzonowych mlecznych;

2) wyrzynania pierwszych trzonowców stałych;

3) wzrostu wyrostków zębodołowych;

4) wzrostu trzonu żuchwy;

5) wzrostu gałęzi żuchwy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 2,3.

C. 1,3,5.

D. 2,3,4.

E. 2,3,5.

Pytanie nr 4

Kiedy zanika migdałek gardłowy u dzieci?

A. około 10. roku życia.

B. około 11. roku życia.

C. około 12. roku życia.

D. około 13. roku życia.

E. około 14. roku życia.

Pytanie nr 5

Unikalna cecha łuków wykonanych ze stopów niklowo-tytanowych,

polegająca na tym, że łuki te w niskich temperaturach mogą być dowolnie

formowane a po podgrzaniu powracają do oryginalnego kształtu, to:

A. pseudosprężystość.

B. superelastyczność.

C. sztywność.



D. pamięć kształtu.

E. pamięć temperatury.

Pytanie nr 6

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące czepca z procą bródkową:

1) jest aparatem czynnym zewnątrzustnym;

2) jest aparatem biernym zewnątrzustnym;

3) służy do leczenia przodozgryzów, przodożuchwia i zgryzów otwartych;

4) może być stosowany jako jedyna metoda leczenia lub jako leczenie

wspomagające;

5) może być stosowany jako jedyna metoda leczenia, jako leczenie

wspomagające lub w postępowaniu retencyjnym;

6) jest stosowany tylko w uzębieniu mlecznym i mieszanym.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5,6.

B. 1,3,4,6.

C. 2,3,5.

D. 2,3,5,6.

E. 1,3,5.

Pytanie nr 7

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące pozycji spoczynkowej języka w

jamie ustnej:

1) pozycja spoczynkowa języka nie wpływa na powstawanie wad zgryzu;

2) doprzednie spoczynkowe ułożenie języka pomiędzy łukami zębowymi

może powodować powstanie zgryzu otwartego przedniego lub bocznego;

3) niskie ułożenie języka sprzyja wadom zgryzu klasy III;

4) niskie ułożenie spoczynkowe języka sprzyja powstawaniu zgryzu

krzyżowego;

5) wysokie spoczynkowe ułożenie języka sprzyja powstawaniu zgryzu

przewieszonego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 2,3.

C. 3,5.



D. 3,4,5.

E. 2,3,4,5.

Pytanie nr 8

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące budowy zamków

ortodontycznych:

A. posiadają szczelinę dla drutów o szerokości 0,028” i głębokości 0,022”.

B. posiadają szczelinę dla drutów o szerokości 0,028” i głębokości 0,018”

lub 0,022”.

C. szczelina na drut jest szeroka w wymiarze poprzecznym i szerokość jej

wynosi 0,018” lub 0,022”, a głębokość 0,028”.

D. szczelina na drut jest wąska i jej szerokość wynosi 0,018”, a głębokość

0,022”.

E. każdy zamek na odpowiedni ząb ma inną szerokość i głębokość.

Pytanie nr 9

Do zadań fazy prowadzenia w leczeniu ortodontycznym należy:

A. strzałkowe przesunięcie zębów w bocznym segmencie.

B. korekta linii środka.

C. kontrola szpar w segmencie przednim.

D. pionowe ustawienie zębów siecznych (intruzja, ekstruzja).

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 10

Optymalna siła do nachylenia większych zębów to:

A. 20-30 g.

B. 40-50 g.

C. 50-75 g.

D. 80-100 g.



E. 100-150 g.

Pytanie nr 11

Ektopia to:

A. przemieszczenie zębów poza jamę ustną.

B. ułożenie zawiązka zębowego poza wyrostkiem zębodołowym.

C. nieprawidłowe ustawienie zębów w łuku zębowym.

D. przemieszczenie zębów ze zmianą kolejności ich ustawienia.

E. zjawisko cofania się zęba górnego powyżej, a dolnego poniżej

płaszczyzny zgryzu.

Pytanie nr 12

Określenie „rozszczep wargi i wyrostka zębodołowego całkowity (do otworu

przysiecznego) obustronny” występuje w klasyfikacji rozszczepów:

A. wg Kernahana i Starka.

B. wg Bardacha, Perczyńskiej-Partyki.

C. wg Veau.

D. wg Hasuna.

E. wg Masztalerza.

Pytanie nr 13

Etap przemodelowywania kości, w którym następuje eliminacja mas

szklistych i resorpcja kości wyrostka w strefie ucisku, nazywa się etapem:

A. wczesnym.

B. przejściowym.

C. stabilizacji.

D. późnym.

E. eliminacji.

Pytanie nr 14



Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące kluczy okluzji wg Andrewsa:

1) guzek bliższy, podniebienny pierwszego stałego trzonowca górnego

znajduje się w bruździe środkowej pierwszego stałego trzonowca dolnego;

2) w zgryzie prawidłowym przydziąsłowa część długiej osi każdej korony

zęba odchylona jest mezjalnie wobec części korony zwróconej do

płaszczyzny zgryzowej;

3) torque koron siekaczy: brzeg sieczny siekaczy górnych znajduje się

językowo w stosunku do szyjki koron tych zębów;

4) trzonowce lub przedtrzonowce obrócone wokół osi długiej zajmują więcej

miejsca w łuku zębowym;

5) obrócone siekacze zajmują mniej miejsca w łuku niż w pozycji

prawidłowej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4,5.

B. 1,4,5.

C. 1,2,3.

D. 4,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 15

Po jakim czasie od zakończenia aktywnej fazy leczenia ortodontycznego

stabilizują się włókna elastyczne w przyzębiu?

A. 10 tygodniach.

B. 4 miesiącach.

C. 6 miesiącach.

D. 8 miesiącach.

E. 12 miesiącach.

Pytanie nr 16

Stop niklowo-tytanowy:

A. może występować w dwóch rodzajach struktury krystalicznej: martenzytu

- w temperaturach niskich i austenitu - w temperaturach wysokich.



B. może występować w dwóch rodzajach struktury krystalicznej: martenzytu

- w temperaturach wysokich i austenitu - w temperaturach niskich.

C. ma pamięć kształtu.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

Pytanie nr 17

Prawidłowa czynność mięśni narządu żucia wpływa na:

1) rozwój kości układu stomatognatycznego;

2) prawidłowe wzajemne położenie żuchwy i szczęki;

3) wielkość zębów;

4) harmonijny kształt łuków;

5) wielkość języka.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4.

B. 2,3,4.

C. 1,3,4.

D. 1,4,5.

E. 4, 5.

Pytanie nr 18

W którym momencie życia dziecka należy zacząć wprowadzać pokarm stały

w celu prawidłowego kształtowania narządu żucia?

A. od 3 m-ca życia.

B. po wyrznięciu się siecznych zębów mlecznych.

C. po wyrznięciu się kłów.

D. po wyrznięciu się trzonowych zębów mlecznych.

E. w trakcie wymiany uzębienia mlecznego na stałe.

Pytanie nr 19

Mezjalna relacja kłów w stosunku do linii przechodzącej przez dystalny



punkt brodawki przysiecznej i prostopadłej do linii szwu podniebiennego,

świadczy o:

A. występowaniu stłoczenia pierwotnego.

B. występowaniu stłoczenia wtórnego.

C. obustronnej mezjalizacji zębów bocznych.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

Pytanie nr 20

Odruch ssania, który w początkowym okresie życia jest czynnością

fizjologiczną, może w czasie jego przedłużenia doprowadzić do rozwoju wad

zgryzu. Wskaż kiedy odruch ssania powinien zanikać:

A. 6. m. ż.

B. 12. m. ż.

C. 18. m. ż.

D. 30. m. ż.

E. 4. r. ż.

Pytanie nr 21

Chrząstkozrost pomiędzy dwiema częściami żuchwy kostnieje w:

A. 1. roku życia.

B. 2. roku życia.

C. 3. roku życia.

D. 5. roku życia.

E. 8. roku życia.

Pytanie nr 22

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące dysplazji ektodermalnej :

1) charakterystyczne jest występowanie niedorozwoju środkowego i dolnego

odcinka twarzy przy hipoplazji wyrostków zębodołowych w wyniku braku



wielu zawiązków zębowych;

2) charakterystyczne jest występowanie wielu zębów zatrzymanych i

nadliczbowych;

3) brak jest wielu zawiązków zębów, późno rozwijające i wyrzynające się

zęby są małe i stożkowate;

4) w grupie A wyodrębnionej przez Freire-Maia i Pinheiro wymagane jest

stwierdzenie min. 3 objawów spośród: zaburzeń owłosienia,

nieprawidłowości uzębienia, dysplazji paznokci, zaburzeń potliwości;

5) w grupie A wyodrębnionej przez Freire-Maia i Pinheiro wymagane jest

stwierdzenie min. 2 objawów spośród: zaburzeń owłosienia,

nieprawidłowości uzębienia, dysplazji paznokci, zaburzeń potliwości;

6) inna nazwa zespołu to dyzostoza mutacyjna.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 3,5.

C. 1,2,3,4.

D. 1,3,4.

E. 1,5,6.

Pytanie nr 23

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące właściwości łuków stalowych:

A. wykazują dużą sztywność, małą elastyczność, odporność na ostre

zagięcia.

B. wykazują dużą sztywność, małą plastyczność, odporność na ostre

zagięcia.

C. w relacji łuk-zamek dają duże tarcie.

D. nie nadają się do lutowania i spawania.

E. żadne z wymienionych.

Pytanie nr 24

Objawami jakiego zespołu są:

·  niedorozwój stawu skroniowo-żuchwowego, szczęki i kości jarzmowej;

·  niedorozwój trzonu żuchwy i częsty brak gałęzi żuchwy;

·  asymetryczne ułożenie oczu;

·  rozszczep podniebienia pierwotnego?



A. zespołu Goldenhara.

B. dysostosis auriculomandibularis.

C. acrocephalosyndactylia.

D. dysostosis craniofacialis hereditaria.

E. zespołu Francois-Haustrate’a.

Pytanie nr 25

Wskaż efekt wywoływany przez aparat Herbsta:

A. dystalizacja zębów w szczęce.

B. mezjalizacja zębów w żuchwie.

C. bierne wyrzynanie dolnych zębów trzonowych.

D. wysunięcie żuchwy.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 26

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące łuków beta-tytanowych:

1) stosowane są do wczesnej kontroli torku oraz wyrównywania krzywej

Spee;

2) stosowane są do niwelacji drobnych stłoczeń oraz wczesnego

odrotowania zębów;

3) stosowane są do wyrównywania ustawienia zębów w fazie końcowej;

4) nie nadają się do formowania pętli i łuków fragmentarycznych;

5) stosowane są jako łuki intruzyjne, retrakcyjne.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 1,2,3,5.

C. 2,5.

D. 2,4.

E. tylko 4.



Pytanie nr 27

W którym okresie życia dziecka leczenie przy pomocy maski twarzowej jest

najkorzystniejsze?

A. pełnego uzębienia mlecznego.

B. wczesnego uzębienia mieszanego.

C. późnego uzębienia mieszanego.

D. pełnego uzębienia stałego.

E. po skoku wzrostowym.

Pytanie nr 28

Duża sztywność, mała elastyczność, niewielkie tarcie w relacji zamek-łuk to

cechy drutu:

A. stalowego.

B. chromowo-kobaltowego.

C. M-NiTi.

D. A-NiTi.

E. TMA.

Pytanie nr 29

W przypadku ruchów ortopedycznych przy pomocy aparatu Headgear

zalecana wielkość sił przyłożona na stronę wynosi co najmniej:

A. 50 g.

B. 350 g.

C. 400 g.

D. 450 g.

E. 800 g.

Pytanie nr 30

Ile wynosi odległość międzykłowa po 11.-13. roku życia?



A. 20-22 mm.

B. 22-24 mm.

C. 24-26 mm.

D. 26-28 mm.

E. 28-30 mm.

Pytanie nr 31

Według badań Broadbenta wzrost twarzy postępuje:

A. do przodu.

B. do przodu i góry.

C. do przodu i dołu.

D. do tyłu i dołu.

E. do tyłu.

Pytanie nr 32

Która z wymienionych cech drutu stalowego i beta-tytanowego jest wspólna

dla obu stopów?

A. poziom sztywności.

B. możliwość lutowania i zgrzewania.

C. zawartość niklu.

D. generowanie małych sił.

E. zakres plastyczności.

Pytanie nr 33

Do leczenia której wady nie stosuje się równi pochyłej?

A. przodozgryzu całkowitego.

B. przodozgryzu częściowego.



C. przodozgryzu rzekomego.

D. zgryzu krzyżowego całkowitego.

E. zgryzu krzyżowego częściowego przedniego.

Pytanie nr 34

Okres do 7. tygodnia życia płodowego jest decydujący dla prawidłowego

zrośnięcia:

A. zawiązków nosa.

B. wargi górnej.

C. podniebienia pierwotnego.

D. wszystkich wymienionych.

E. żadnego z wymienionych.

Pytanie nr 35

Wskaż fałszywe zdanie dotyczące wykonywania wycisków u niemowląt z

rozszczepem podniebienia:

A. w tym celu stosuje się masy alginatowe.

B. niemowlę zawsze układa się na płasko w celu lepszej oceny rozległości

rozszczepu.

C. masę wyciskową na łyżce należy rozprowadzać bez nadmiaru.

D. na środku łyżki zaleca się położyć fragment gazy.

E. pobranie wycisku bez gazy niesie ryzyko zaklinowania czopa z masy

wyciskowej i konieczności jego usunięcia przez przewód nosowy.

Pytanie nr 36

Wskaż stwierdzenia prawidłowo określające wzrost samej kości szczęki

(przemieszczenie pierwotne):

1) szczęka przemieszcza się do dołu i przodu;

2) szczęka przemieszcza się do dołu i tyłu;

3) określa się je jako umiarkowaną rotację w kierunku zgodnym do ruchu

wskazówek zegara;

4) określa się je jako umiarkowaną rotację w kierunku przeciwnym do ruchu



wskazówek zegara;

5) zależy od wzrostu podstawy przedniego dołu czaszki.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 2,4.

C. 1,4,5.

D. 2,3,5.

E. 2,3.

Pytanie nr 37

Wskaż prawdziwe stwierdzenia opisujące wady dotylne:

1) cechą wspólną jest dotylna relacja dolnego łuku zębowego w stosunku do

łuku górnego;

2) cechą wspólną jest powiększenie nagryzu pionowego;

3) rysy twarzy nie zawsze są zmienione;

4) rozpatrywane są w stosunku do płaszczyzny strzałkowej;

5) wady te należą do najczęściej występujących, bo obserwowane są w

około 45% w stosunku do wszystkich wad zgryzu.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 1,3,4,5.

C. 1,2,3.

D. 1,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 38

Który z wymienionych stopów ortodontycznych posiada najmniejszy zakres

elastyczności?

A. stal chromowo-kobaltowa.

B. stal nierdzewna.

C. beta tytan (TMA).



D. stop niklowo-tytanowy.

E. stop niklowo-tytanowy z dodatkiem miedzi.

Pytanie nr 39

Do gabinetu zgłosiło się dziecko 7-letnie. Rodzice zaniepokoili się

obecnością diastemy. W badaniu stwierdzono: diastemę rozbieżną,

uzębienie mieszane: wyrznięte zęby 16,11, 21, 26, 36, 32, 31, 41, 42, 46

oraz obecność zębów 55, 54, 53, 52, 62, 63, 64, 65, 75, 74, 73, 83, 84, 85.

Obustronnie I klasa Angla. Przyczep wędzidła wargi górnej prawidłowy. Co

należy zalecić?

A. aparat stały cienkołukowy w łuku górnym w celu zamknięcia diastemy.

B. poszerzenie kompozytem zębów 11 i 21 w celu zamknięcia diastemy.

C. aparat czynnościowy w celu zamknięcia diastemy.

D. podcięcie wędzidła wargi górnej, ponieważ mimo prawidłowego

przyczepu wędzidło wargi górnej zawsze powoduje diastemę.

E. obserwację, ponieważ opisany stan jest fizjologiczny i nie wymaga

leczenia.

Pytanie nr 40

Do gabinetu zgłosiło się 14-letnie dziecko. W badaniu stwierdzono uzębienie

mieszane: wyrznięte zęby stałe, oprócz 13, oraz obecny ząb mleczny 53.

Rodzice podają, że ząb 23 wyrznął się około dwa lata temu. Co należy

zalecić?

A. diagnostykę w celu zaplanowania leczenia: pantomogram.

B. diagnostykę w celu zaplanowania leczenia: rezonans magnetyczny.

C. pilną ekstrakcję zęba 53.

D. tylko masaże dziąsła okolicy zęba 53.

E. obserwację, ponieważ opisany stan jest fizjologiczny i nie wymaga

leczenia.

Pytanie nr 41

Tyłożuchwie morfologiczne charakteryzuje się:

1) zahamowaniem doprzedniego wzrostu żuchwy;



2) wydłużeniem gałęzi żuchwy;

3) wydłużeniem dolnego odcinka twarzy;

4) cofnięciem bródki poza pole biometryczne;

5) skróconym trzonem żuchwy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3.

C. 1,3,4,5.

D. 2,3,4,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 42

Przedłużające się leczenie czepcem z procą bródkową może doprowadzić

do:

A. doprzedniego przemieszczenia krążka stawowego.

B. dotylnego przemieszczenia krążka stawowego.

C. zahamowania doprzedniego wzrostu szczęki.

D. zahamowania wzrostu szczęki na szerokość.

E. żadnego z wymienionych.

Pytanie nr 43

Wskazaniem do zalecenia dziecku ćwiczeń Škalouda jest/są:

A. hipotonia warg i policzków.

B. oddychanie przez nos.

C. wady doprzednie.

D. wady dotylne.

E. mioartropatie.

Pytanie nr 44

Które z wad zgryzu występują często w zespole Downa?



A. tyłozgryzy całkowite.

B. tyłozgryzy częściowe.

C. zgryzy przewieszone.

D. przodozgryzy.

E. zgryzy głębokie.

Pytanie nr 45

Który z rodzajów gipsu stosowany jest do osadzania modeli w artykulatorach

i sporządzania podstaw modeli?

A. gips wyciskowy.

B. gips modelowy.

C. gips odlewowy.

D. gips syntetyczny.

E. gips palony.

Pytanie nr 46

Wskaż, jakie właściwości posiadają łuki stalowe, szczególnie stal

nierdzewna (SS), stosowane w ortodoncji:

1) dają się lutować i spawać;

2) występuje duże tarcie w czasie przesuwania zębów;

3) nie można zmienić ich właściwości przez obróbkę termiczną;

4) łatwo się formują i zginają;

5) dają się formować, ale przy ostrych zagięciach jest możliwość złamania

drutu.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,5.

B. 1,2,4.

C. 2,3,5.

D. 1,4.

E. wszystkie wymienione.



Pytanie nr 47

Superelastycznych łuków niklowo-tytanowych nie należy stosować:

1) jako łuków początkowych przy znacznych stłoczeniach;

2) jako łuków początkowych przy niewielkich i średnich stłoczeniach;

3) przy zamykaniu luk poekstrakcyjnych przy stosowaniu wiązań typu

laceback - może dojść do nachylania zębów w kierunku luki;

4) podczas stosowania sprężynek otwartych do odzyskiwania miejsca dla

zaklinowanych zębów;

5) w fazie niwelacji w początkowych etapach leczenia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,5.

B. 1,2,5.

C. 3,4.

D. 2,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 48

Jaką wadę zgryzu charakteryzuje poniższy opis: II klasa na kłach, I klasa

Angle’a, zwiększony kąt twarzowy F (wg Schwarza), kąt SNB w normie,

punkt pogonion znajduje się w polu biometrycznym?

A. przodozgryz rzekomy.

B. tyłozgryz rzekomy.

C. tyłozgryz częściowy.

D. tyłożuchwie morfologiczne.

E. przodozgryz częściowy.

Pytanie nr 49

U dzieci z zespołem Pierre’a-Robina, aby umożliwić prawidłowy wzrost

narządu żucia, należy stosować:

A. karmienie naturalne.

B. butelkę Dreyfusa.



C. butelkę Müllera-Baltersa.

D. butelkę Duenna.

E. dowolne z wymienionych.

Pytanie nr 50

Wskaż zaburzenia, w których może wystąpić wrodzone powiększenie

języka:

1) hipertrofia mięśniowa;

2) hiperplazja gruczołowa;

3) naczyniak;

4) nadczynność tarczycy;

5) chłoniak.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3.

C. 1,2,3,4.

D. 1,2,3,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 51

Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje stadium D w rozwoju

jednokorzeniowych zębów stałych wg Demirijana?

A. zlewają się miejsca mineralizacji, formując guzki zębowe.

B. rozpoczyna się mineralizacja górnego poziomu krypty.

C. formowanie korony jest zakończone, aż do granicy szkliwno-cementowej.

D. zakończone jest formowanie szkliwa na powierzchni żucia.

E. ściany kanału korzeniowego mają równoległy przebieg.

Pytanie nr 52

Biorąc pod uwagę dojrzałość szkieletową, idealnym momentem na

rozpoczęcie leczenia czynnościowego wg. Baccettiego jest:



A. CVMS I.

B. CVMS II.

C. CVMS III.

D. CVMS IV.

E. CVMS V.

Pytanie nr 53

Czym charakteryzuje się zgryz otwarty całkowity?

A. zawsze zaburzoną wymową.

B. napiętymi wargami.

C. brakiem zmian w rysach twarzy.

D. prawidłową czynnością żucia.

E. skróconą wargą dolną.

Pytanie nr 54

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące trainerów:

1) są aparatami standardowymi wykonanymi z tworzyw elastycznych;

2) są aparatami standardowymi wykonanymi ze sztywnego akrylu;

3) przeciwwskazaniem do ich stosowania jest obecność przeszkód w

drogach oddechowych, np. alergicznego obrzęku błony śluzowej;

4) istotną wadę tych aparatów stanowi większy dyskomfort niż w przypadku

aparatu czynnościowego indywidualnego;

5) istotną zaletę tych aparatów stanowi większy komfort niż w przypadku

aparatu czynnościowego indywidualnego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4.

B. 1,3,4.

C. 1,3,5.

D. 2,3,5.

E. 2,4.



Pytanie nr 55

Które z wymienionych rodzajów gipsów są stosowane w ortodoncji?

1) gips wyciskowy - typu 1;

2) gips modelowy - typu 2;

3) gips odlewowy - typu 3;

4) gips odlewowy o zwiększonej wytrzymałości i małej ekspansji - typu 4;

5) gips syntetyczny - typu 4;

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4.

B. 2,3,5.

C. 2,3,4.

D. 1,3.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 56

Określ typ profilu wg Izarda oraz podtyp wg Schwarza przedstawiony na

schemacie:

A. profil twarzowy mezofrontalny, profil szczękowy prosty.

B. profil twarzowy transfrontalny, profil szczękowy prosty.

C. profil twarzowy transfrontalny, profil szczękowy skośny do tyłu.

D. profil twarzowy cisfrontalny, profil szczękowy skośny do tyłu.



E. profil twarzowy cisfrontalny, profil szczękowy skośny do przodu.

Pytanie nr 57

Które cechy świadczą o ostatecznym zakończeniu wzrostu twarzowej części

czaszki?

1) zamiana chrząstki na głowach żuchwy na kość (skostnienie strefy

wzrostowej);

2) zamiana chrząstki nosa na kość (skostnienie strefy wzrostowej);

3) ostateczne zarośnięcie szwu skroniowo-jarzmowego;

4) ostateczne zarośnięcie szwu podniebiennego;

5) wyrznięcie się zębów ósmych;

6) wyrznięcie się zębów ósmych dolnych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 1,4,5.

C. 1,4,6.

D. 2,4,5.

E. 2,4,6.

Pytanie nr 58

Z chrząstki Meckela powstają:

A. strzemiączko i kowadełko.

B. strzemiączko i młoteczek.

C. młoteczek i kowadełko.

D. skrzydła kości klinowej.

E. więzadło rylcowo-żuchwowe.

Pytanie nr 59

Ekstruzja jest to ruch zęba, w wyniku którego następuje:

A. równoległe przemieszczenie zęba.

B. przemieszczenie zęba wzdłuż jego osi w kierunku płaszczyzny zgryzu.



C. przemieszczenie zęba wzdłuż jego osi w kierunku podstawy kostnej.

D. obrót zęba wokół jego długiej osi.

E. przemieszczenie korzenia w stosunku do korony zęba.

Pytanie nr 60

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zęba przetrwałego:

1) ząb przetrwały to inaczej persistentio dentis;

2) ząb przetrwały to inaczej retentio dentis;

3) to ząb mleczny pozostały w jamie ustnej po czasie jego fizjologicznej

utraty;

4) to ząb stały pozostały w jamie ustnej po czasie jego fizjologicznej utraty;

5) najczęściej obserwuje się przetrwałe kły dolne i drugie zęby trzonowe

górne;

6) najczęściej obserwuje się przetrwałe mleczne kły górne i drugie zęby

trzonowe dolne;

7) przyczyną przetrwania może być brak zawiązka zęba mlecznego lub

nieprawidłowe jego ułożenie;

8) przyczyną przetrwania może być brak zawiązka zęba stałego lub

nieprawidłowe jego ułożenie.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5,7.

B. 2,4,6,8.

C. 1,4,6,7.

D. 1,3,6,8.

E. 2,3,5,7.

Pytanie nr 61

Ile wynosi przeciętna wysokość podniebienia wg Korkhausa?

A. 30%.

B. 37%.

C. 42%.

D. 48%.



E. 52%.

Pytanie nr 62

Zapadnięcie wargi górnej, pogłębiony fałd nosowo-wargowy, uwypuklenie

wargi dolnej i przesunięcie bródki w stronę wady występuje w:

A. zgryzie krzyżowym częściowym bocznym.

B. dewiacji żuchwy.

C. zgryzie krzyżowym częściowym przednim.

D. zgryzie krzyżowym całkowitym.

E. prawdziwe są odpowiedzi B,D.

Pytanie nr 63

Drugie fizjologiczne wysunięcie żuchwy jest wynikiem:

A. intensywnego wzrostu żuchwy w okresie płodowym.

B. intensywnego wzrostu żuchwy w pierwszych 4 miesiącach życia.

C. starcia guzków zębów mlecznych i wysunięcia żuchwy w okresie

poprzedzającym początek wymiany uzębienia.

D. późnego wzrostu żuchwy.

E. wyrzynania się stałych drugich zębów trzonowych.

Pytanie nr 64

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zespołu obojczykowo-

czaszkowego:

1) należy do symetrycznych zaburzeń I i II łuku skrzelowego;

2) występują liczne zęby nadliczbowe i zatrzymane;

3) kostnienie czaszki jest nieprawidłowe;

4) morfologia twarzy jest prawidłowa.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 2,3.

C. 2,4.



D. 1,3.

E. 1,2,4.

Pytanie nr 65

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące wskaźnika Izarda:

A. wskaźnik Izarda określa zależność szerokości dolnego łuku zębowego w

stosunku do szerokości górnotwarzowej.

B. wskaźnik powinien wynosić 20.

C. dopuszczalne odchylenie to ± 15.

D. wskaźnik Izarda stosuje się niezależnie od wieku i rodzaju uzębienia.

E. żadne z wymienionych.

Pytanie nr 66

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące rozwoju funkcji mowy u dzieci:

1) artykulacja musi być ściśle zsynchronizowana z oddechem;

2) w pierwszej kolejności dziecko wymawia spółgłoski wargowe (m, p, b),

przedniojęzykowe (t, d, l, n) i tylnojęzykowe (k, g);

3) w pierwszej kolejności dziecko wymawia spółgłoski syczące (s, z, c, dz);

4) najpóźniej pojawiają się spółgłoski szumiące (sz, cz, ź, dz, dź);

5) wymowa jest częścią ruchową mowy, przez co odchylenia we wcześniej

powstałych funkcjach np. połykaniu - mogą stanowić podłoże do

nieprawidłowości wymowy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 2,4.

B. 3,4.

C. 1,3,4,5.

D. 1,2,4,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 67

Stadium CVM-2 wg klasyfikacji Hassela i Farmana nazywane jest także

stadium:



A. początkowym.

B. akceleracji.

C. przejściowym.

D. spowolnienia.

E. dojrzałości.

Pytanie nr 68

Analiza wg Rees umożliwia ocenę:

A. korelacji długości łuku zębowego z sumą szerokości siekaczy.

B. płaszczyzny zgryzowej.

C. relacji między rozpiętością podstawy wierzchołkowej, a długością łuku

zębowego - analiza bazy apikalnej.

D. relacji między wysokością podniebienia a szerokością łuku zębowego.

E. obustronnej mezjalizacji zębów bocznych.

Pytanie nr 69

W metodzie rozsuwania szwu podniebiennego SPE aparat aktywowany jest

o:

A. 0,1-0,3 mm / dzień.

B. 0,2-0,4 mm / dzień.

C. 0,3-0,5 mm / dzień.

D. 1,0 mm / tydzień.

E. 2,0 mm / tydzień.

Pytanie nr 70

Wskaż prawdziwe stwierdzenia opisujące połykanie somatyczne powyżej 4.

roku życia:

1) może spowodować wady klasy III;

2) może wytworzyć zgryz otwarty, tyłozgryz lub zgryz krzyżowy;

3) dysfunkcja ta polega na połykaniu przy rozchylonych szczękach, podczas



gdy ustawiony doprzednio język z wysuniętym koniuszkiem leży pomiędzy

wałami dziąsłowymi;

4) żuchwa stabilizowana jest przez mięśnie mimiczne;

5) żuchwa stabilizowana jest przez mięśnie unoszące żuchwę;

6) jest fizjologiczne.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,4.

B. 2,3,4.

C. 1,3,5.

D. 5,6.

E. 2,3,5.

Pytanie nr 71

U dzieci aż 80% zaburzeń szczękowo-zgryzowo-zębowych jest

spowodowanych miejscowo działającymi czynnikami zewnątrzpochodnymi.

Przykładem takiego czynnika nie jest:

A. dysfunkcja.

B. parafunkcja.

C. zaburzenie hormonalne.

D. następstwo próchnicy.

E. uraz.

Pytanie nr 72

Twarz fizjonomiczna zawarta jest między punktami:

A. trichion i gnathion.

B. trichion i menton.

C. ophryon i pogonion.

D. ophryon i gnathion.

E. nasion i gnathion.



Pytanie nr 73

W momencie urodzenia u dziecka występuje:

A. prognacja zarodkowa.

B. progenia płodowa.

C. tyłozgryz rzekomy.

D. tyłożuchwie morfologiczne.

E. tyłożuchwie fizjologiczne.

Pytanie nr 74

Z górnej części pierwszego łuku skrzelowego wykształca się:

A. wyrostek szczękowy.

B. wyrostek żuchwowy.

C. główna część języka.

D. młoteczek.

E. kowadełko.

Pytanie nr 75

Który z wymienionych pomiarów cefalometrycznych pozwala na ocenę

przednio-tylnego położenia zębów siecznych?

A. kąt SNA.

B. kąt SNB.

C. kąt ANB.

D. kąt międzysieczny.

E. kąt 1-NA.

Pytanie nr 76

Idealny czas do rozpoczęcia leczenia czynnościowego, to stadium rozwoju:

A. CVMS I.



B. CVMS II.

C. CVMS III.

D. CVMS IV.

E. CVMS V.

Pytanie nr 77

Najbardziej intensywny wzrost występuje wg Björka, gdy na rtg nadgarstka:

A. nasada środkowego paliczka trzeciego palca ma taką samą szerokość

jak trzon.

B. nasada paliczka bliższego drugiego palca ma taką samą szerokość jak

trzon.

C. nasada kości promieniowej jest zrośnięta z trzonem.

D. kąty nasady paliczka środkowego trzeciego palca obejmują trzon.

E. następuje całkowite zrośnięcie się szczeliny nasady bliższego paliczka

trzeciego palca.

Pytanie nr 78

Wskaźnik nosowo-szczękowy Masztalerza wynosi:

A. 78 u chłopców i 80 u dziewcząt.

B. 80 u chłopców i 78 u dziewcząt.

C. 80 u chłopców i u dziewcząt.

D. 78 u chłopców i u dziewcząt.

E. 70 u chłopców i 60 u dziewcząt.

Pytanie nr 79

Opóźnione wyrzynanie lub zatrzymanie zębów stałych dotyczy najczęściej:

1) przyśrodkowych siekaczy górnych;

2) drugich górnych przedtrzonowców;

3) bocznych siekaczy dolnych;

4) pierwszych stałych trzonowców;



5) kłów.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,5.

B. 2,3.

C. 2,5.

D. 3,4.

E. 1,3.

Pytanie nr 80

Które z poniższych zdjęć rentgenowskich umożliwia ocenę wieku kostnego?

A. zdjęcie pantomograficzne.

B. zdjęcie czynnościowe wg Schüllera.

C. zdjęcie boczne czaszki.

D. zdjęcie zgryzowe szczęki.

E. zdjęcie wg projekcji Watersa.

Pytanie nr 81

Jakie są zalety aparatu Herbsta w porównaniu z aparatami

czynnościowymi?

A. działa przez 8 godzin na dobę i czas leczenia jest krótki (8-10 miesięcy).

B. działa przez 16 godzin na dobę i czas leczenia jest krótki (5-7 miesięcy).

C. działa przez 16 godzin na dobę i czas leczenia jest krótki (6-8 miesięcy).

D. działa przez 24 godziny na dobę i czas leczenia jest krótki (3-5 miesięcy).

E. działa przez 24 godziny na dobę i czas leczenia jest krótki (6-8 miesięcy).

Pytanie nr 82

Stwierdzone na cefalogramie bocznym skrócenie trzonu żuchwy, słabo

wykształcona bródka, zwiększony kąt żuchwy, wskazują na:

A. tyłożuchwie morfologiczne.



B. tyłozgryz całkowity.

C. zgryz otwarty całkowity.

D. tyłozgryz rzekomy.

E. przodożuchwie morfologiczne.

Pytanie nr 83

Zakończenie procesu wytwarzania podniebienia twardego ma miejsce w:

A. 6. tygodniu życia płodowego.

B. 7. tygodniu życia płodowego.

C. 8. tygodniu życia płodowego.

D. 12. tygodniu życia płodowego.

E. 18. tygodniu życia płodowego.

Pytanie nr 84

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące transpozycji:

A. jest to przemieszczenie zębów poza jamę ustną.

B. jest to ułożenie zawiązka zębowego poza wyrostkiem zębodołowym.

C. jest to przemieszczenie zębów ze zmianą kolejności ich ustawienia.

D. najczęściej dotyczy kłów dolnych.

E. prawdziwe są odpowiedzi C,D.

Pytanie nr 85

Do gabinetu zgłasza się pacjent w wieku 9 lat - rodzice zaniepokojeni są

kształtem zębów siecznych szczęki. W badaniu stwierdza się, że pomiędzy

koronami zębów 11, 21 występuje niewielki ząb o stożkowatym kształcie.

Należy rozpoznać:

A. dens invaginatus.

B. mesiodens.



C. dentes concreti.

D. macrodens.

E. dentes confusi.

Pytanie nr 86

Krótki trzon i gałęzie żuchwy, znaczne powiększenie nagryzu poziomego,

ptasi profil i zgryz przewieszony obustronny to cechy:

A. tyłożuchwia.

B. tyłozgryzu.

C. tyłozgryzu rzekomego.

D. makrognatii.

E. mikrogenii.

Pytanie nr 87

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zespołu obojczykowo-

czaszkowego:

A. należy do asymetrycznych zaburzeń I i II łuku skrzelowego.

B. rozwój umysłowy jest upośledzony.

C. występują liczne zęby nadliczbowe i zatrzymane.

D. kostnienie czaszki jest prawidłowe.

E. morfologia twarzy jest prawidłowa.

Pytanie nr 88

Jakie są przeciwwskazania do stosowania trainerów?

1) polipy w górnych drogach oddechowych;

2) alergiczny obrzęk błony śluzowej;

3) skrzywienie przegrody nosa;

4) hipotonia mięśnia okrężnego ust;

5) alergia na lateks.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.



B. 1,2,5.

C. 3,4.

D. 2,4.

E. 1,2,3.

Pytanie nr 89

Który z wymienionych rodzajów zakotwienia będzie zastosowany w

przypadku symetrycznego zamykania diastemy?

A. zakotwienie stacjonarne minimalne.

B. zakotwienie stacjonarne umiarkowane.

C. zakotwienie maksymalne.

D. zakotwienie wzajemne.

E. zakotwienie zewnątrzustne.

Pytanie nr 90

Siły zapewniające ortodontyczne działanie aparatu Headgear wynoszą:

A. 50-150 g na stronę.

B. 100-200 g na stronę.

C. 150-350 g na stronę.

D. 350-450 g na stronę.

E. 400-650 g na stronę.

Pytanie nr 91

Wady dotylne:

1) cechuje powiększenie nagryzu poziomego między zębami siecznymi;

2) cechuje przewaga mięśni wysuwających nad cofającymi;

3) cechuje cofnięcie i wywinięcie wargi dolnej;

4) cechuje seplenienie w przypadku szpary poziomej powyżej 3 mm;

5) stanowią około 12-14% wszystkich wad zgryzu.

Prawidłowa odpowiedź to:



A. 1,2.

B. 1,3.

C. 1,4.

D. 1,5.

E. 3,5.

Pytanie nr 92

Do gabinetu zgłasza się pacjent w wieku 10 lat - rodzice zaniepokojeni są

kształtem zębów siecznych szczęki. W badaniu stwierdzono, że w odcinku

przednim szczęki siekacz przyśrodkowy ma nadmiernie szeroką koronę z

pionową bruzdą na ścianie przedsionkowej, zakończoną zagłębieniem na

brzegu siecznym. Ząb 12 nie występuje, potwierdza to badanie

radiologiczne. Na tej podstawie można rozpoznać:

A. persistentio dentis.

B. mesiodens.

C. retentio dentis.

D. microdens.

E. dentes confusi.

Pytanie nr 93

Hipodoncja dotyczy najczęściej:

A. drugich zębów przedtrzonowych górnych.

B. drugich zębów przedtrzonowych dolnych.

C. trzecich zębów trzonowych.

D. zębów siecznych bocznych górnych.

E. zębów siecznych przyśrodkowych dolnych.

Pytanie nr 94

Która z kości twarzoczaszki rośnie najdłużej?

A. szczęka.



B. żuchwa.

C. kość jarzmowa.

D. kość podniebienna.

E. lemiesz.

Pytanie nr 95

Zagięcie pierwszego rzędu to:

A. artistik, sweep.

B. tip back.

C. inset i offset.

D. zagięcie pozwalające na kontrolę osi policzkowo-językowych zębów.

E. zagięcie utworzone w celu skracania wydłużonych siekaczy

przyśrodkowych.

Pytanie nr 96

Do gabinetu stomatologicznego zgłaszają się zaniepokojeni zmianami w

zgryzie dziecka rodzice 5-latka. Zgłaszają, że w ostatnim czasie żuchwa

dziecka urosła, a pomiędzy zębami pojawiły się szpary. W badaniu stwierdza

się: zgryz prosty w obrębie mlecznych siekaczy, palpacyjnie wyczuwalny

wyrostek zębodołowy za dolnymi drugimi zębami trzonowymi mlecznymi,

starcie koron zębów mlecznych, szpary między dolnymi bocznymi

siekaczami mlecznymi a mlecznymi dolnymi kłami po obu stronach łuku

zębowego oraz załamaną do przodu linię za trzonowcami mlecznymi. Co

należy zalecić?

A. pełną diagnostykę ortodontyczną, w tym telerentgenogram boczny

czaszki w zwarciu, w celu wykluczenia rozwijającej się progenii.

B. procę bródkową.

C. płytkę przedsionkową do ćwiczeń.

D. płytkę Schwarza górną z wałami bocznymi i śrubą trójkierunkową.

E. tylko obserwację, ponieważ opisany stan jest zjawiskiem fizjologicznym.



Pytanie nr 97

Infrapozycja to:

A. pozycja zęba lub grupy zębów, które przekraczają płaszczyznę zgryzową.

B. pozycja zęba lub grupy zębów, które nie dochodzą do płaszczyzny

zgryzu.

C. pozycja grupy zębów charakterystyczna dla pogłębionego nagryzu

pionowego.

D. pozycja grupy zębów charakterystyczna dla pogłębionego nagryzu

poziomego.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

Pytanie nr 98

Twarz fizjonomiczna, zawarta jest:

A. miedzy łukami brwiowymi a krawędzią trzonu żuchwy.

B. między punktami ophryon i gnathion.

C. między punktami nasion i gnathion.

D. między punktami trichion i gnathion.

E. żadne z wymienionych.

Pytanie nr 99

Która z wymienionych struktur nie wykształca się z I łuku skrzelowego?

A. wyrostek szczękowy.

B. wyrostek rylcowaty.

C. przedni brzusiec mięśnia dwubrzuścowego.

D. kowadełko.

E. młoteczek.

Pytanie nr 100

Płaszczyzna oczodołowa Simona przechodzi przez punkt:



A. nasion i jest prostopadła do płaszczyzny frankfurckiej i strzałkowej.

B. glabella i jest prostopadła do płaszczyzny frankfurckiej i strzałkowej.

C. orbitale i jest prostopadła do płaszczyzny Campera.

D. orbitale i jest prostopadła do płaszczyzny frankfurckiej i strzałkowej.

E. nasion i jest prostopadła do płaszczyzny Campera.

Pytanie nr 101

Optymalna siła ortodontyczna zastosowana podczas intruzji wynosi:

A. 15-25 g.

B. 30-50 g.

C. 50-75 g.

D. 100-150 g.

E. 150-300 g.

Pytanie nr 102

Pośród opisanych przez Andrewsa kluczy zgryzu prawidłowego autor nie

opisał:

A. wzajemnego położenia trzonowców: guzek dystalny policzkowy

pierwszego stałego trzonowca górnego kontaktuje z powierzchnią mezjalną

guzka przyśrodkowego, policzkowego pierwszego stałego trzonowca

dolnego.

B. nachylenia koron zębów wzdłuż łuku: przydziąsłowa część długiej osi

każdej korony zęba jest odchylona dystalnie wobec części korony zwróconej

do płaszczyzny zgryzowej.

C. nachylenia koron zębów w poprzek łuku zębowego (torque).

D. faktu, że trzonowce lub przedtrzonowce obrócone wokół długiej osi

zajmują więcej miejsca w łuku zębowym.

E. płaskiej krzywej Spee: jej głębokość nie powinna przekraczać 1,5 mm.

Pytanie nr 103



Kluczem okluzji wg Andrewsa nie jest:

A. nachylenie koron zębów wzdłuż łuku zębowego „tip”.

B. nachylenie koron w poprzek łuku zębowego „torque”.

C. stan, w którym trzonowce lub przedtrzonowce obrócone wokół długiej osi

zajmują więcej miejsca w łuku zębowym, natomiast obrócone siekacze

zajmują mniej miejsca niż w pozycji prawidłowej.

D. kontakt powierzchni stycznych - między sąsiadującymi zębami powinny

być zachowane punkty styczne.

E. głęboka krzywa Spee, min. 2,5 mm.

Pytanie nr 104

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące późnego wyrzynania się zębów

stałych:

1) określane jest łacińskim mianem dentitio praecox;

2) z przyczyn ogólnych może być spowodowane m.in. dziedzicznością,

niedoczynnością tarczycy i przysadki mózgowej, krzywicą;

3) z przyczyn miejscowych może być spowodowane urazami i torbielami

szczęk, wadami pozycji zębów, nadliczbowością oraz włókniakowatością

dziąseł;

4) rozpoznaje się je w przypadku pojawienia się zębów stałych w jamie

ustnej w 3 miesiące po przewidzianym terminie ich wyrznięcia;

5) rozpoznaje się je w przypadku pojawienia się zębów stałych w jamie

ustnej w rok lub dłużej po przewidzianym terminie ich wyrznięcia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4.

B. 1,2,3,5.

C. 2,3.

D. 2,3,4.

E. 2,3,5.

Pytanie nr 105

Wskaż prawdziwe zestawienie dotyczące klinicznego zastosowania różnych

typów regulatora funkcji Fränkla:

A. Fr I - leczenie tyłozgryzu z przechyleniem górnych siekaczy lub



nadzgryzem.

B. Fr II - leczenie przodozgryzu.

C. Fr IV - leczenie protruzji dwuszczękowej.

D. Fr III - leczenie tyłozgryzu z wychyleniem siekaczy.

E. Fr III - leczenie zgryzu otwartego.

Pytanie nr 106

Środek ciężkości dla zębów jednokorzeniowych znajduje się w okolicy:

A. 1/3 długości korzenia zęba od jego szyjki.

B. 1/2 długości korzenia zęba od jego szyjki.

C. szyjki zęba.

D. 1/3 korony zęba.

E. 1/2 korony zęba.

Pytanie nr 107

Z pierwszego łuku skrzelowego nie powstaje mięsień́:

A. okrężny ust.

B. żwacz.

C. skrzydłowy-boczny.

D. skroniowy.

E. żuchwowo-gnykowy.

Pytanie nr 108

Zatrzymanie których zębów stałych obserwuje się najczęściej po

przedwczesnej utracie zębów mlecznych, w wyniku samoistnej wędrówki

zębów oraz braku miejsca?

1) kła górnego;

2) kła dolnego;

3) pierwszego dolnego zęba przedtrzonowego;

4) drugiego dolnego zęba przedtrzonowego;



5) pierwszego górnego zęba przedtrzonowego;

6) drugiego górnego zęba przedtrzonowego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 1,4.

C. 2,4.

D. 2,5,6.

E. 4,5,6.

Pytanie nr 109

Do analizy przewidywanej ilości miejsca w strefach podparcia można

zastosować wskaźnik:

1) Moyersa;

2) Tanaki i Johnstona;

3) Dorschala;

4) Tonna;

5) Popovicha.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,3,4.

C. 1,3,5.

D. 1,2,3,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 110

W przypadku prawidłowego profilu warg schodek wargowy według

Korkhausa powinien być:

A. dodatni.

B. nasilony, dodatni.

C. prosty.

D. umiarkowany, ujemny.



E. nasilony, ujemny.

Pytanie nr 111

Na którym etapie rozwoju dochodzi do rozszczepu podniebienia

pierwotnego?

A. w okresie 1-3 tygodnia życia płodowego.

B. w okresie 4-7 tygodnia życia płodowego.

C. w okresie 7-12 tygodnia życia płodowego.

D. w okresie 12-15 tygodnia życia płodowego.

E. w okresie 12-20 tygodnia życia płodowego.

Pytanie nr 112

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące reinkluzji:

A. jest to niekolejne wyrzynanie zębów stałych.

B. oznacza inaczej przetrwałe zęby.

C. to powolny proces odsuwania się zębów od płaszczyzny zgryzowej.

D. to powolny proces biernego wyrzynania się zębów.

E. to przedwczesne wyrzynanie się zębów stałych.

Pytanie nr 113

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zgryzu głębokiego częściowego:

1) wadę tę cechuje nadmierny pionowy wzrost przedniej części wyrostka

zębodołowego szczęki i zahamowane we wzroście boczne wyrostki

zębodołowe szczęki i części zębodołowej żuchwy;

2) w ruchu wysunięcia żuchwy do kontaktu brzegów siecznych zębów

szczęki i żuchwy powstaje rozległa szpara pionowa między powierzchniami

żującymi zębów bocznych;

3) płaszczyzna zgryzu jest dwupoziomowa;

4) jeśli wada nie jest powikłana tyłozgryzem czy zgryzem przewieszonym -

rysy twarzy nie są zmienione;

5) zawsze występuje zmniejszenie kąta żuchwy i kąta podstaw szczęki.

Prawidłowa odpowiedź to:



A. wszystkie wymienione.

B. 1,2,4.

C. 2,3,4.

D. 2,5.

E. 2,3,5.

Pytanie nr 114

Pozorna klasa Angle'a:

A. dotyczy zębów mlecznych i określa zaburzenie zgryzowe w płaszczyźnie

przednio-tylnej.

B. to nasilenie odchylenia przednio-tylnego o szerokość zęba

przedtrzonowego, np. klasa II 1/2.

C. występuje w przypadku mezjalizacji pierwszych zębów trzonowych

stałych w wyniku zbyt wczesnej utraty zębów mlecznych.

D. określa pozycje wałów dziąsłowych łuku górnego w stosunku do łuku

dolnego u niemowlaka.

E. to żadne z powyższych.

Pytanie nr 115

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące płyty aktywnej Schwarza:

1) jest aparatem czynnym;

2) przez dodanie sprężynek protruzyjnych płyta Schwarza staje się

aparatem mechaniczno-czynnościowym;

3) w płycie najczęściej stosowana jest centralnie ulokowana śruba Fischera,

w linii pierwszych zębów przedtrzonowych;

4) w płycie najczęściej stosowana jest centralnie ulokowana śruba Fischera,

w linii pierwszych zębów trzonowych;

5) skok śruby Fischera daje poszerzenie 1 mm;

6) najczęściej zaleca się pacjentom noszenie aparatu przez nie mniej niż 14

godzin na dobę.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,6.

B. 1,4,6.



C. 1,2,3,6.

D. 1,2,5,6.

E. 2,5,6.

Pytanie nr 116

Wysokość ułożenia łuku wargowego w aparacie zdejmowanym zależy od

projektu leczenia. Im bliżej brzegu siecznego przebiega łuk tym większe

spowoduje:

A. cofnięcie zębów siecznych.

B. przechylenie zębów siecznych.

C. wychylenie zębów siecznych.

D. rotację zębów siecznych.

E. cofnięcie kłów.

Pytanie nr 117

Które czynniki przemawiają za zastosowaniem ekstrakcji zębów podczas

leczenia ortodontycznego?

1) głęboki nagryz;

2) wychylenie zębów;

3) anteriorotacja żuchwy;

4) posteriorotacja żuchwy;

5) zmniejszenie kąta międzysiecznego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,3,5.

C. 2,4,5.

D. 1,4.

E. 1,2,4,5.

Pytanie nr 118

Który wskaźnik służy do oceny szerokości łuku zębowego?



A. Littla.

B. Masztalerza.

C. Moyersa.

D. Droschla.

E. Ponta.

Pytanie nr 119

Wskaż oceniane podczas analizy rysów twarzy cechy prawidłowych warg:

1) w pozycji spoczynkowej żuchwy lub podczas uśmiechu brzegi sieczne

zębów siecznych górnych powinny być widoczne spod wargi górnej w

zakresie około 2 mm;

2) w pozycji spoczynkowej warga dolna powinna pokrywać około 3/4

siecznej części powierzchni wargowej koron zębów siecznych górnych;

3) schodek wargowy wg Korkhausa powinien być dodatni;

4) kąt nosowo-wargowy średnio wynosi 109,8° i nie zależy od wieku ani płci;

5) w prawidłowych warunkach odległość od punktu subnasale do stomion

stanowi trzecią część odcinka szczękowego a odległość stomion gnathion

stanowi 2/3 wysokości odcinka szczękowego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 1,4,5.

C. 1,2,4,5.

D. 2,3,5.

E. 1,4.

Pytanie nr 120

Dystopia to:

A. nieprawidłowe ustawienie zębów w łuku zębowym.

B. ustawienie zębów poza łukiem zębowym.

C. ustawienie zębów poza jamą ustną.

D. przemieszczenie zębów ze zmianą kolejności ich ustawienia.



E. zjawisko cofania się zęba górnego powyżej, a dolnego poniżej

płaszczyzny zgryzu.

Pytanie nr 121

Zmiana nachylenia szczeliny zamka w kierunku mezjodystalnym w technice

łuku prostego umożliwiła wprowadzenie zagięcia rzędu:

A. 1° offset.

B. 1° inset.

C. 2° angulacja.

D. 2° tork.

E. 3° tork.

Pytanie nr 122

Do stałych aparatów czynnościowych nie należy:

A. aparat Herbsta.

B. stała płaszczyzna nagryzowa.

C. aparat Malu.

D. korona z dolewaną płaszczyzną kierunkową.

E. aparat Nance.

Pytanie nr 123

Przyczyną powstawania zgryzu częściowego otwartego może być:

1) infantylny typ połykania;

2) ssanie smoczka;

3) pionowe ułożenie ssanego kciuka;

4) obgryzanie paznokci;

5) nawykowe podpieranie bródki ręką.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4.

B. 2,3.

C. 3,4,5.



D. tylko 4.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 124

Śrubą umożliwiającą poszerzenie szczęki w trzech kierunkach jest śruba:

A. Fischera.

B. Bertoniego.

C. Przylipiaka.

D. Beuchelspachera.

E. Hyrax.

Pytanie nr 125

Zakres swobodnego otwierania ust u młodzieży i dorosłych, mierzony od

brzegów zębów siecznych górnych do zębów siecznych dolnych w linii

pośrodkowej, wynosi:

A. 7-10 mm.

B. 10-14 mm.

C. 20-32 mm.

D. 40-52 mm.

E. 54-62 mm.

Pytanie nr 126

Typy gipsów wykorzystywanych w ortodoncji to:

A. wyciskowy, modelowy, odlewowy o zmniejszonej wytrzymałości i dużej

ekspansji.

B. wyciskowy, modelowy, syntetyczny.

C. modelowy, odlewowy o zmniejszonej wytrzymałości i dużej ekspansji,

odlewowy o zwiększonej wytrzymałości i małej ekspansji.

D. syntetyczny, wyciskowy, odlewowy o zwiększonej wytrzymałości i małej



ekspansji.

E. modelowy, odlewowy, syntetyczny.

Pytanie nr 127

Technika Edgewise wyróżnia 5 faz leczenia wg Hasunda:

1) faza niwelacji;

2) faza kontrakcji;

3) faza retencji;

4) faza wyrównania;

5) faza prowadzenia.

Wskaż prawidłową kolejność tych faz:

A. 1,2,3,4,5.

B. 1,3,2,5,4.

C. 1,5,2,4,3.

D. 4,1,5,2,3.

E. 1,5,4,2,3.

Pytanie nr 128

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące pourodzeniowego rozwoju

narządu żucia:

1) dziecko rodzi się z fizjologicznym tyłożuchwiem;

2) karmienie naturalne jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na

doprzedni wzrost żuchwy, która do 8. miesiąca życia powinna „dogonić” we

wzroście szczękę;

3) po wyrznięciu się górnych i dolnych siekaczy mlecznych nagryz jest

głęboki, korony zębów górnych całkowicie pokrywają korony zębów dolnych;

4) w pełnym uzębieniu mlecznym brak jest krzywej Spee;

5) u dziecka 3-letniego łuk zębowy w szczęce ma kształt elipsy a w żuchwie

paraboli;

6) w rozwoju uzębienia mlecznego bez szpar wg Bauma mezjalne

przesunięcie pierwszych stałych trzonowców dolnych występuje wraz z

wymianą drugich mlecznych zębów trzonowych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4.

B. 1,3,4,5.



C. 1,2,4,5,6.

D. 3,4,6.

E. 1,3,4,6.

Pytanie nr 129

Dorsalne ułożenie głowy dziecka podczas snu, może doprowadzić do:

A. zmiany położenia żuchwy i języka do przodu.

B. zwiększenia przewagi mięśni wysuwających żuchwę, co wpływa na staw

skroniowo-żuchwowy.

C. zmiany położenia żuchwy i języka do tyłu.

D. zmniejszenia wymiaru szpary spoczynkowej, co doprowadza do

rozchylenia ust i utworzenia zgryzu otwartego.

E. prawdziwe są odpowiedzi C,D.

Pytanie nr 130

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące przejściowego zwiększenia

ruchomości zębów podczas leczenia ortodontycznego:

1) zazwyczaj prowadzi do utraty dotkniętego nią zęba, nawet przy

zachowaniu idealnej higieny;

2) zwykle nie przekracza II lub III stopnia rozchwiania;

3) w pierwszej kolejności należy zwiększyć siłę działającą na dany ząb

poprzez podniesienie zwarcia na dotkniętym zwiększoną ruchomością zębie

materiałem kompozytowym lub glasjonomerowym;

4) rzadko przyczyną patologicznej ruchomości zęba może być resorpcja

korzenia zęba, zwłaszcza replantowanego lub wyrzniętego ektopowo;

5) każdy przypadek patologicznej ruchomości zęba powinien skłaniać do

podjęcia diagnostyki radiologicznej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,4.

B. 2,3,4,5.

C. 2,3,5.

D. 2,4,5.

E. 1,4,5.



Pytanie nr 131

Który z aparatów czynnościowych jest stosowany w leczeniu zgryzu

otwartego?

A. aparat Fränkla - typ I.

B. aparat Fränkla - typ II.

C. aparat Fränkla - typ IV.

D. bionator Baltersa - typ podstawowy.

E. bionator Baltersa - typ odwrotny.

Pytanie nr 132

Aparat Hassa jest stosowany w celu:

A. rozsunięcia szwu podniebiennego.

B. poszerzenia przedniej części górnego łuku zębowego.

C. utrzymania przestrzeni po utracie mlecznych zębów trzonowych.

D. wzmocnienia zakotwienia zębów trzonowych szczęki.

E. wzmocnienia zakotwienia zębów trzonowych żuchwy.

Pytanie nr 133

Centrum oporu zębów wielokorzeniowych znajduje się:

A. w nieskończoności.

B. w miejscu przyłożenia siły.

C. w odległości około 1/3 długości korzenia od szyjki zęba.

D. w odległości około 1/3 długości korzenia od wierzchołków korzeni.

E. w okolicy furkacji.

Pytanie nr 134

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące techniki łuku prostego:



A. dogięcie pierwszego rzędu to in-set i off-set.

B. dogięcie trzeciego rzędu to inaczej tork.

C. zagięcia trzeciego rzędu zostały wbudowane w zamek przez nachylenie

szczeliny zamka w kierunku zgryzowo-dziąsłowym w stosunku do jego

podstawy lub przez nachylenie całego zamka.

D. wartości dogięć I, II i III rzędu wbudowane zostały w zamki użyte w

technice straight-wire.

E. element pierwszego rzędu uzyskany zostaje przez nachylenie szczeliny

zamka w stosunku do jego podstawy w kierunku mezjodystalnym.

Pytanie nr 135

Przerost migdałków podniebiennych może prowadzić do powstania:

A. zgryzu krzyżowego.

B. przodozgryzu.

C. tyłozgryzu.

D. zgryzu głębokiego.

E. zgryzu otwartego.

Pytanie nr 136

Wysunięcie wargi dolnej, wygładzona bruzda wargowo-bródkowa oraz

wysunięta bródka to cechy:

A. przodozgryzu rzekomego.

B. przodozgryzu częściowego.

C. przodozgryzu całkowitego.

D. progenii.

E. mikrogenii.

Pytanie nr 137

Płytka przedsionkowa Schӧnherra stosowana jest do ćwiczeń mięśniowych,

a także w leczeniu:



A. zgryzów otwartych i przodozgryzów.

B. zgryzów krzyżowych i przodozgryzów.

C. zgryzów otwartych i tyłozgryzów.

D. tylko przodozgryzów.

E. tylko tyłozgryzów.

Pytanie nr 138

Tyłozgryz rzekomy cechuje:

A. cofnięcie wargi dolnej.

B. wysunięcie okolicy wargi górnej.

C. II klasa Angle’a i I klasa kłowa.

D. zwiększenie kąta SNB.

E. zmniejszenie kąta SNB.

Pytanie nr 139

Jak nazywa się śruba wielosekcyjna znajdująca zastosowanie w płytach

dolnych w przypadku stłoczeń zębów siecznych, jeżeli jest możliwa ich

protruzja?

A. śruba Przylipiaka.

B. śruba Bertoniego.

C. śruba Fischera.

D. śruba Beutelspachera.

E. śruba Schwarza.

Pytanie nr 140

W płytce Schwarza wały boczne pokrywające powierzchnie żujące zębów

bocznych górnych stosowane są w leczeniu:

1) nadzgryzu;

2) zgryzów krzyżowych;

3) zgryzów otwartych;



4) zgryzu przewieszonego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. tylko 2.

C. 2,3.

D. tylko 1.

E. 1,2,4.

Pytanie nr 141

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące pomiaru WITS (wg Jacobsona):

A. jest to kąt zawarty pomiędzy liniami NA i NB.

B. jest określony przez rzut punktów A i B na płaszczyznę zgryzową OcP

(przechodzącą przez punkt przedni znajdujący się w połowie wysokości

nagryzu zębów siecznych i punkt tylny - dystalny guzek ostatniego

całkowicie wyrzniętego zęba trzonowego).

C. jest procentowym wskaźnikiem określającym zależność pomiędzy

środkową a dolną przednią wysokością twarzy.

D. jest określony przez rzut punktów A i B na płaszczyznę zgryzową FOL

(przechodzącą przez największą liczbę guzków zębów przedtrzonowych i

trzonowych lub zębów trzonowych mlecznych).

E. jest to kąt utworzony w miejscu przecięcia przedłużonej linii A-B z SpP.

Pytanie nr 142

Następstwem przerostu migdałków podniebiennych może/mogą być:

A. przodozgryz albo przodożuchwie.

B. tyłozgryz lub tyłożuchwie.

C. zgryz krzyżowy boczny.

D. nadzgryz.

E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.



Pytanie nr 143

Tarcza przedsionkowa pojedyncza pełna stosowana jest do:

1) eliminacji nawyków ustnych;

2) leczenia zgryzów otwartych;

3) leczenia zgryzu przewieszonego;

4) leczenia tyłozgryzów;

5) leczenia wad doprzednich.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 2,3,4.

C. 1,2,4.

D. 2,4,5.

E. 3,4,5.

Pytanie nr 144

W stosunku do płaszczyzny poziomej rozpatrywane są następujące

zaburzenia szczękowo-zgryzowe:

1) zgryz otwarty częściowy przedni;

2) zgryz głęboki całkowity;

3) przodozgryz całkowity;

4) tyłożuchwie morfologiczne;

5) przodozgryz rzekomy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 2,3.

C. 3,4.

D. 3,4,5.

E. 3,5.

Pytanie nr 145

Płytka przedsionkowa indywidualna akrylowa wg Hotza i Norda stosowana

jest głównie do leczenia:

A. tyłozgryzu z przechyleniem górnych siekaczy.



B. przodozgryzu.

C. zgryzu krzyżowego częściowego bocznego.

D. zgryzu przewieszonego.

E. tyłozgryzu z wychyleniem górnych siekaczy.

Pytanie nr 146

Wskaż najczęściej występującą wadę zgryzu:

A. tyłozgryz.

B. przodozgryz.

C. zgryz krzyżowy.

D. zgryz przewieszony.

E. zgryz głęboki.

Pytanie nr 147

Przez wprowadzenie czterech stopni działania biologicznego Schwarz

dostarczył danych do oceny wielkości stosowanych w leczeniu sił. I stopień

działania biologicznego są to siły:

1) podprogowe;

2) do 15 g/cm ;

3) przekraczające ciśnienie kapilarne krwi;

4) 20-50 g/cm ;

5) doprowadzające do zgniecenia tkanek przyzębia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4.

B. 1,2.

C. tylko 3.

D. 3,4.

E. tylko 5.

Pytanie nr 148

2

2



Płytka Schwartza ze śrubą centralną, aktywnym łukiem wargowym i

klamrami Adamsa na pierwsze stałe zęby trzonowe to aparat:

A. czynnościowy.

B. profilaktyczny.

C. retencyjny.

D. czynny.

E. czynno-czynnościowy.

Pytanie nr 149

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące wskaźnika Tonna:

A. wykazuje zależność pomiędzy sumą szerokości zębów siecznych stałych

górnych a sumą szerokości zębów trzonowych dolnych.

B. określa właściwe szerokości łuków zębowych w zależności od szerokości

czterech zębów siecznych górnych.

C. określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów

stałych szczęki i żuchwy.

D. wykazuje zależność pomiędzy sumą szerokości zębów siecznych stałych

górnych a sumą szerokości zębów siecznych stałych dolnych.

E. określa zależność szerokości górnego łuku zębowego w stosunku do

szerokości górnotwarzowej.

Pytanie nr 150

W analizie symetrii poprzecznej górnego łuku zębowego stosowana jest linia

szwu podniebiennego pokrywająca się z linią strzałkową pośrodkową. Linię

tę wyznacza się przez:

1) punkt przedni znajdujący się pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi;

2) punkt przedni znajdujący się pośrodku brodawki przysiecznej;

3) punkt przedni znajdujący się na przecięciu drugich fałdów podniebiennych

ze szwem podniebiennym;

4) punkt tylny leżący na granicy twardego i miękkiego podniebienia

pomiędzy dołkami podniebiennymi na szwie podniebiennym;

5) punkt tylny wyznaczony przez linię tuberalną.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4.



B. 2,4.

C. 2,5.

D. 3,4.

E. 1,5.

Pytanie nr 151

Utrzymywacz przestrzeni to aparat:

A. czynny, stosowany do odtworzenia miejsca dla niewyrzniętych zębów

przedtrzonowych.

B. bierny, stosowany po przedwczesnym usunięciu zęba mlecznego.

C. czynnościowy, który odtwarza czynność żucia po utracie zębów

mlecznych.

D. czynny, stosowany po utracie zębów mlecznych.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i D.

Pytanie nr 152

Płytka przedsionkowa standardowa poliamidowa Schönherra w rozmiarze

trzecim stosowana jest u dzieci w wieku:

A. 3 - 5 lat.

B. 5 - 7 lat.

C. 7 - 9 lat.

D. 9 - 11 lat.

E. 11-13 lat.

Pytanie nr 153

Które aparaty służą do rozsuwania szwu podniebiennego w uzębieniu

stałym?

A. aparat Biedermanna, aparat Haasa, aparat Isaacsona, aparat

Derichsweilera według Karłowskiej.



B. aparat Haasa, aparat Derichsweilera, aparat Nance, headgear.

C. aparat Haasa, aparat Herbsta, aparat Nance, maska Delaire'a.

D. aparat Biedermanna, aparat Herbsta, Jones-Jig, maska Delaire'a.

E. aparat Derichsweilera według Karłowskiej, aparat Haasa, aparat Herbsta,

Lip- Bumper.

Pytanie nr 154

Do leczenia której wady stosuje się równię prostą?

A. tyłozgryzu całkowitego.

B. tyłozgryzu rzekomego.

C. zgryzu otwartego całkowitego.

D. zgryzu krzyżowego częściowego przedniego.

E. wady, w której test czynnościowy cofania żuchwy jest ujemny.

Pytanie nr 155

Miniimplant ortodontyczny umiejscowiony w wyrostku zębodołowym żuchwy

jest przykładem zakotwienia:

A. wewnątrzustnego, pozazębowego, maksymalnego.

B. wewnątrzustnego, zębowego, wzajemnego.

C. wewnątrzustnego, międzyszczękowego, maksymalnego.

D. zewnątrzustnego, zębowego, umiarkowanego.

E. zewnątrzustnego, pozazębowego, minimalnego.

Pytanie nr 156

W którym z wymienionych zespołów wad wrodzonych występuje hipoplazja

żuchwy?

A. zespół obojczykowo-czaszkowy.

B. zespół Treachera Collinsa.

C. zespół Crouzona.



D. zespół Aperta.

E. dysplazja ektodermalna.

Pytanie nr 157

Z dolnej części pierwszego łuku skrzelowego powstaje/ą:

A. wyrostek szczękowy.

B. mięśnie żwacze.

C. kość gnykowa.

D. mięśnie mimiczne.

E. wyrostek rylcowaty.

Pytanie nr 158

Które z podanych stwierdzeń dotyczących aparatu Quad-Helix są

prawdziwe?

1) aparat jest cementowany na pierwszych zębach przedtrzonowych

górnych i pierwszych zębach trzonowych górnych stałych;

2) we wczesnym uzębieniu mieszanym wywierany jest efekt ortopedyczny i

ortodontyczny;

3) w skład korpusu aparatu wchodzą cztery okrągłe zamknięte pętelki;

4) ramiona boczne sięgają do podniebiennych powierzchni siekaczy

górnych;

5) łuk zębowy może być poszerzany asymetrycznie.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,4.

C. 1,2,5.

D. 2,3,4.

E. 2,3,5.

Pytanie nr 159

W aparacie czynnym, zewnątrzustnym typu Headgear wyróżnia się

następujące wyciągi:



A. wysoki (ciemieniowo-potyliczny), prosty (kombinowany), niski (karkowy).

B. wysoki (kombinowany), prosty (ciemieniowo-potyliczny), niski (karkowy).

C. wysoki (ciemieniowo-potyliczny), prosty (karkowy), niski (kombinowany).

D. wysoki (karkowy), prosty (kombinowany), niski (ciemieniowo-potyliczny).

E. wysoki (karkowy), prosty (ciemieniowo-potyliczny), niski (kombinowany).

Pytanie nr 160

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące reinkluzji:

A. jest to powolny proces odsuwania się zęba od płaszczyzny zgryzu.

B. zaburzenie dotyczy zębów trzonowych mlecznych lub rzadko pierwszych

zębów trzonowych stałych.

C. przyczyny nie są w pełni wyjaśnione.

D. różnicowanie między zębem zatrzymanym a zanurzonym polega na tym,

że ten ostatni jest połączony ze światłem jamy ustnej kanałem wyścielonym

nabłonkiem.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 161

Który z wymienionych pomiarów cefalometrycznych służy ocenie wysokości

twarzy?

A. kąt SNPg.

B. kąt ANB.

C. kąt międzysieczny.

D. indeks.

E. linia NSL.

Pytanie nr 162

Pomiar WITS wg Jacobsona pozwala określić:

A. przednią wysokość twarzy.



B. tylną wysokość twarzy.

C. przednio-tylne położenie szczęki w stosunku do żuchwy.

D. przednio-tylne położenie szczęki w stosunku do podstawy czaszki.

E. kierunek rotacji żuchwy.

Pytanie nr 163

Istnieją dwie metody rozsuwania szwu podniebiennego: RPE (rapid palatal

expansion) i SPE (slow palatal expansion). Wskaż prawdziwe stwierdzenia

dotyczące RPE:

1) pozwala aktywować aparat 0,5-1 mm dziennie;

2) pozwala aktywować aparat 1 mm na tydzień;

3) aktywne leczenie trwa około 3 miesięcy;

4) aktywne leczenie trwa 2-3 tygodnie;

5) tempo otwierania szwu jest bardziej fizjologiczne, zbliżone do tempa

tworzenia się nowej kości.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,4,5.

B. 2,3,5.

C. 2,4.

D. 1,4.

E. 1,3.

Pytanie nr 164

Sprężyny łączące płyty aparatu wygięte w kształt sinusoidy są

charakterystyczne dla:

1) aparatu Karłowskiej typu A przeznaczonego do leczenia tyłozgryzu i

tyłożuchwia, gdzie sinusoidy przebiegają od przedniej dolnej części aparatu

w okolicy kłów do tylnej górnej w okolicy pierwszych zębów trzonowych;

2) aparatu Karłowskiej typu B przeznaczonego do leczenia przodozgryzu i

przodożuchwia, gdzie sinusoidy przebiegają od przedniej górnej części

aparatu w okolicy kłów do tylnej dolnej w okolicy pierwszych zębów

trzonowych;

3) aparatu Karłowskiej typu A przeznaczonego do leczenia przodozgryzu i

przodożuchwia, gdzie sinusoidy przebiegają od przedniej dolnej części

aparatu w okolicy kłów do tylnej górnej w okolicy pierwszych zębów



trzonowych;

4) aparatu Karłowskiej typu B przeznaczonego do leczenia tyłozgryzu i

tyłożuchwia, gdzie sinusoidy przebiegają od przedniej górnej części aparatu

w okolicy kłów do tylnej dolnej w okolicy pierwszych zębów trzonowych;

5) aparatu Karłowskiej typu A przeznaczonego do leczenia tyłozgryzu i

tyłożuchwia, gdzie sinusoidy przebiegają od przedniej górnej części aparatu

w okolicy kłów do tylnej dolnej w okolicy pierwszych zębów trzonowych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,4.

C. 2,3.

D. 3,4.

E. 2,5.

Pytanie nr 165

Stłoczenia wtórne są wynikiem:

A. późnego wzrostu żuchwy.

B. wyrzynania się dolnych zębów mądrości.

C. dysproporcji między ilością materiału zębowego w stosunku do wielkości

podstaw kostnych.

D. przedwczesnej utraty zębów trzonowych mlecznych.

E. makrodoncji w górnym łuku zębowym.

Pytanie nr 166

Wskaźnik Moyersa:

A. określa zależność pomiędzy sumą szerokości zębów siecznych stałych

górnych SI a sumą szerokości zębów siecznych stałych dolnych si.

B. określa przewidywalną ilość miejsca dla zębów przedtrzonowych i kłów

(stref podparcia) na podstawie sumy szerokości zębów siecznych dolnych

stałych.

C. określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów

stałych szczęki i żuchwy.



D. służy do określenia długości obwodu łuku zębowego w stosunku do sumy

mezjodystalnej 12 zębów stałych w szczęce i żuchwie.

E. określa zależność szerokości górnego łuku zębowego w stosunku do

szerokości górnotwarzowej.

Pytanie nr 167

Śruba Hyrax pozwala na poszerzenie szczęki:

A. 15-20 mm.

B. 7-15 mm.

C. 1-7 mm.

D. 0,2 mm na miesiąc.

E. śruba ta nie jest stosowana do poszerzania szczęki.

Pytanie nr 168

Wskaż reguły stosowania aktywatorów w wadach dotylnych:

1) pobiera się zgryz konstrukcyjny;

2) zawsze aktywny jest górny łuk wargowy;

3) płaszczyzny wiodące tworzy się usuwając masę akrylową po przedniej

stronie zębów bocznych szczęki, a w żuchwie od tylnej strony zębów;

4) płaszczyzny wiodące tworzy się usuwając masę akrylową spod tylnych

ścian zębów szczęki, a w żuchwie masę usuwa się z przednich ścian zębów

dolnych bocznych;

5) łuk wargowy służy tylko do odsuwania wargi górnej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,3.

C. 1,4.

D. 1,4,5.

E. 1,2.

Pytanie nr 169

Wynik pomiaru wskaźnika Boltona (overall ratio) rzędu 94,5% wskazuje na:



A. średnio nasilone stłoczenie dolnych zębów siecznych.

B. zwiększoną wysokość twarzy.

C. zmniejszoną przednią szerokość górnego łuku zębowego.

D. zmniejszoną tylną szerokość górnego łuku zębowego.

E. nadmiar materiału zębowego w dolnym łuku zębowym.

Pytanie nr 170

Wskaż aparat ortodontyczny służący do rozsuwania szwu podniebiennego:

A. aparat Haasa.

B. aparat Karłowskiej typ A.

C. aparat Karłowskiej typ B.

D. aparat Herbsta.

E. aparat Hawleya.

Pytanie nr 171

Zagięcia drugiego rzędu:

A. odpowiadają policzkowo-językowym przesunięciom poszczególnych

zębów.

B. w skrócie nazywane są in-set lub off-set.

C. są to zagięcia w płaszczyźnie pionowej.

D. są to zagięcia pozwalające na kontrolę osi policzkowo-językowej zębów.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B.

Pytanie nr 172

Wskaźnik Boltona określa:

A. przewidywaną ilość miejsca dla stref podparcia na podstawie sumy

szerokości stałych zębów siecznych dolnych.

B. przewidywaną ilość miejsca dla stref podparcia na podstawie sumy



szerokości stałych zębów siecznych górnych.

C. przewidywaną ilość miejsca dla stref podparcia na podstawie sumy

szerokości mlecznych zębów siecznych górnych.

D. zależność między sumą szerokości zębów siecznych stałych górnych i

dolnych.

E. zależność między sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych

szczęki i żuchwy.

Pytanie nr 173

Wskaż aparaty wewnątrzustne, które mogą być stosowane w leczeniu wad

doprzednich:

A. równia pochyła, aparat Frankla typ IV, aparat Karłowskiej typu B, kinektor

Stockfisha, zasłonowy bionator Baltersa, otwarty aktywator Klammta.

B. proca bródkowa, aparat Frankla typ III, płytka podniebienna z wałem

skośnym, kinektor Stockfisha, otwarty aktywator Klammta.

C. równia pochyła, aparat Frankla typ III, aparat Karłowskiej typu B, otwarty

aktywator Klammta, odwrotny bionator Baltersa.

D. aparat Herbsta, headgear, płytka przedsionkowa, aparat Frankla typ I,

odwrotny bionator Baltersa.

E. headgear, aparat Frankla typ II, aktywator Klammta, aparat Metzeldera,

Twin-Block.

Pytanie nr 174

Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące leczenia maską twarzową:

1) jest to aparat zewnątrzustny do wysuwania szczęki;

2) najkorzystniejsze działanie obserwuje się w okresie, gdy wszystkie zęby

stałe są już wyrznięte;

3) wskazaniem do leczenia maską jest przodozgryz rzekomy;

4) czas noszenia wyciągów to 6 do 8 godzin na dobę;

5) wyciągi mogą być zaczepiane o elementy aparatu stałego.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 2,4.

B. 3,4.

C. 3,5.



D. 4,5.

E. 1,5.

Pytanie nr 175

Balters opisuje trzy typy swoich aparatów. Bionator zasłonowy stosowany

jest do leczenia:

A. tyłozgryzów.

B. zgryzów krzyżowych.

C. zgryzów otwartych.

D. przodozgryzów.

E. zwężeń.

Pytanie nr 176

U dziecka 5-letniego z bocznym przemieszczeniem żuchwy, leczeniem z

wyboru będą:

1) monoblok Andresena;

2) płytka przedsionkowa;

3) ćwiczenia Skalouda;

4) równia ze skrzydełkami;

5) selektywne opiłowanie zębów trzonowych mlecznych.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 2,3.

C. 3,4.

D. 4,5.

E. tylko 5.

Pytanie nr 177

Który z kątów analizy Schwarza umożliwia określenie położenia twarzowej

części czaszki względem mózgowej części czaszki w wymiarze przednio-

tylnym?



A. kąt F.

B. kąt AB.

C. kąt I.

D. kąt H.

E. kąt G.

Pytanie nr 178

Do parafunkcji zalicza się:

1) ssanie palca;

2) ssanie smoczka;

3) zgrzytanie zębami;

4) infantylne połykanie;

5) oddychanie konstytucjonalne.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,4.

C. 1,4,5.

D. 2,4,5.

E. 3,4,5.

Pytanie nr 179

Twarz fizjonomiczna dzieli się na trzy odcinki - czołowy, nosowy, szczękowy.

Odcinek czołowy znajduje się pomiędzy punktami:

A. trichion - ophryon.

B. ophryon - subnasale.

C. subnasale - gnathion.

D. trichion - subnasale.

E. ophryon - gnathion.

Pytanie nr 180



U 5-letniego dziecka ze zgryzem krzyżowym częściowym przednim,

dodatnim testem czynnościowym i obecnymi szparami między siekaczami

mlecznymi, należy zastosować́:

A. przedsionkową częściową tarczę Krausa.

B. płytkę przedsionkową Hotza.

C. płytkę podniebienną z wałem skoś́nym.

D. równię nakładkową.

E. aparat Karłowskiej typ A.

Pytanie nr 181

Wskaż cechy uzębienia 3-latka:

1) łuki zębowe mają kształt półkolisty;

2) linia za zębami trzonowymi mlecznymi jest załamana do przodu;

3) na zębach trzonowych występuje I klasa Angle’a;

4) obecne jest 20 zębów;

5) pogłębiony przebieg płaszczyzny zgryzu.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4.

B. 1,2,4.

C. 1,3,4,5.

D. 1,4.

E. 1,4,5.

Pytanie nr 182

Do aparatów sprężynowych zaliczane się:

A. aparat Bimlera, kinektor Stockfischa, aparat Karłowskiej.

B. aparat Bimlera, aparat Metzeldera, aparat Karłowskiej.

C. kinektor Stockfischa, aparat Frankla typ I, aparat Schwarza.

D. bionator Baltersa, aparat Frankla typ I, aparat Bimlera.

E. aparat Wunderera, bionator Baltersa, aparat Karłowskiej.



Pytanie nr 183

Do zaburzeń asymetrycznych I i II łuku skrzelowego należą:

1) zespół Goldenhara;

2) zespół Crouzona;

3) zespół Aperta;

4) zespół obojczykowo-czaszkowy;

5) połowiczy przerost twarzy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 2,3.

C. 4,5.

D. 1,5.

E. 1,4,5.

Pytanie nr 184

Do aparatów czynnościowych nie zalicza się:

A. aktywatora Andresena.

B. aktywatora Klammta.

C. aparatu Wunderera.

D. aparatu Lehmana.

E. aparatu Schwarza.

Pytanie nr 185

Termin translacja oznacza:

A. przemieszczenie zęba wzdłuż jego osi podłużnej w kierunku płaszczyzny

zgryzu.

B. równoległe przemieszczenie zęba.

C. przemieszczenie zęba wzdłuż jego osi długiej w kierunku podstawy

kostnej.



D. ruch, w którym oś podłużna zęba przed i po leczeniu tworzy wzajemnie

pewien kąt.

E. przemieszczenie korzenia w stosunku do korony zęba w kierunku

policzkowo-językowym.

Pytanie nr 186

Do opisu morfologii zespołu twarzowo-szczękowego ortopedzi szczękowi

wykorzystują wiele punktów, linii i płaszczyzn stosowanych w antropometrii.

Do punktów parzystych zalicza się:

A. ophryon.

B. subspinale.

C. prosthion.

D. tragion.

E. trichion.

Pytanie nr 187

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące ekstrakcji zębów w regulacji

zgryzu:

1) usuwa się zęby mniej wartościowe (z licznymi wypełnieniami, leczone

kanałowo);

2) w zgryzie przewieszonym nie należy usuwać zębów w łuku górnym;

3) zmniejszony kąt nosowo-wargowy przemawia za decyzją o ekstrakcjach;

4) zmniejszony kąt międzysieczny przemawia za decyzją o ekstrakcjach;

5) w przypadku utraty kła mlecznego zaleca się usunięcie drugiego kła

mlecznego w przeciwnym łuku, po tej samej stronie.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 1,2.

C. 1,2,3.

D. 1,3,4.

E. 1,4,5.

Pytanie nr 188



W analizie profilu wg Rickettsa linia estetyczna jest wyznaczona przez

punkty:

A. subnasale i pogonion.

B. labrale superius i pogonion.

C. columella i subnasale.

D. columella i pogonion.

E. pronasale i pogonion.

Pytanie nr 189

Wskaż cechy szkieletowej wady zgryzu klasy III:

1) klasy I w obrębie zębów trzonowych;

2) wychylenie górnych zębów siecznych;

3) przechylenie dolnych zębów siecznych;

4) pogłębiony nagryz pionowy;

5) pogłębiona bruzda wargowo-bródkowa.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 2,3,4.

C. 2,3.

D. 1,5.

E. 3,5.

Pytanie nr 190

Wada rozwojowa, która powstaje, jeśli w 8. tygodniu życia płodowego część

głowowa zarodka nie oddali się od części ogonowej, to:

A. dyzostoza żuchwowo-twarzowa.

B. zespół Cruzona.

C. sekwencja Pierre’a Robina.

D. zespół Ellisa van Crevelda.

E. dyzostoza czaszkowo-twarzowa.



Pytanie nr 191

Przyczyną stłoczeń trzeciorzędowych jest:

A. przedwczesna utrata mlecznych trzonowców.

B. przedwczesna utrata mlecznych kłów.

C. przedwczesna utrata mlecznych siekaczy.

D. późny wzrost żuchwy.

E. dysproporcja między zbyt dużymi zębami w stosunku do podstaw

kostnych.

Pytanie nr 192

Do niesymetrycznych zaburzeń genetycznie uwarunkowanych należy:

A. zespół Crouzona.

B. zespół Pierre’a Robina.

C. zespół Aperta.

D. zespół Goldenhara.

E. każdy z powyższych.

Pytanie nr 193

Wspólne cechy dysplazji obojczykowo-czaszkowej i dysplazji żuchwowo-

twarzowej to:

1) zaliczanie tych zespołów do symetrycznych zaburzeń I i II łuku

skrzelowego;

2) zaliczanie tych zespołów do niesymetrycznych zaburzeń I i II łuku

skrzelowego;

3) występowanie zębów nadliczbowych;

4) przodozgryz rzekomy;

5) występowanie nieprawidłowości w rozwoju szczęki i żuchwy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,5.

B. 2,5.



C. 1,3.

D. 1,4.

E. 2,3.

Pytanie nr 194

U 4-letniego dziecka z hipotonią mięśni warg, tyłozgryzem z wychyleniem

siekaczy i nawykowym ustnym torem oddychania należy zastosować:

A. równię pochyłą.

B. czepiec z procą bródkową.

C. aparat Klammta.

D. bionator Baltersa.

E. płytkę przedsionkową.

Pytanie nr 195

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące gipsu typu 3:

1) to inaczej gips modelowy, jego szczególną odmianą jest gips

ortodontyczny;

2) to inaczej gips odlewowy, jego szczególną odmianą jest gips

ortodontyczny;

3) cechuje go duża porowatość i mała dokładność;

4) cechuje go mała porowatość i duża dokładność;

5) cechuje go duża podatność na ścieranie i mała stabilność wymiarów.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 2,3,5.

C. 2,4,5.

D. 2,4.

E. 1,4.

Pytanie nr 196

Wskaż właściwości stopów tytanowo-molibdenowych:

1) dają się lutować i spawać;



2) nie dają się lutować i spawać;

3) dają się formować i zginać, ale przy ostrych zagięciach mogą się złamać;

4) wykazują stosunkowo małe tarcie;

5) wykazują bardzo duże tarcie.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,4.

B. 2,3,4.

C. 1,3,5.

D. 2,3,5.

E. 2,5.

Pytanie nr 197

„Aparat przeznaczony do leczenia przodożuchwia. Blok aparatu jest

przecięty wzdłuż płaszczyzny zgryzu. (…) Zgryz konstrukcyjny pobiera się w

maksymalnym cofnięciu i znacznym podniesieniu”. Powyższy opis dotyczy:

A. aparatu Wunderera.

B. aparatu Metzeldera.

C. aparatu Ostrowskiego.

D. aparatu Lehmana.

E. bionatora Baltersa.

Pytanie nr 198

„Powstaje wtedy, gdy punkt przyłożenia siły leży apikalnie względem

centrum oporu zęba, a centrum obrotu znajduje się dokoronowo. W celu

uzyskania wyłącznie tego ruchu stosunek momentu siły do siły działającej na

ząb musi wynosić co najmniej 12/1”. Powyższy opis dotyczy:

A. niekontrolowanego nachylenia zęba.

B. kontrolowanego nachylenia zęba.

C. przesunięcia korzenia, czyli torku.

D. translacji zęba (przesunięcie równoległe).



E. żadnego z wymienionych.

Pytanie nr 199

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zgryzu przewieszonego:

A. występuje rozszerzenie łuku zębowego szczęki.

B. może występować zwężenie łuku zębowego żuchwy.

C. może występować z wychyleniem siekaczy górnych lub ich

przechyleniem.

D. w rysach twarzy zaznacza się dysproporcja szerokości górnej i dolnej

twarzy.

E. żadne z wymienionych.

Pytanie nr 200

W stosunku do płaszczyzny poziomej rozpoznaje się:

A. pionowe zaburzenia szczękowo-zgryzowe.

B. poziome zaburzenia szczękowo-zgryzowe.

C. asymetrie w łukach zębowych.

D. tyłozgryzy.

E. żadne z wymienionych.

Pytanie nr 201

Postępowaniem z wyboru w przypadku leczenia diastemy rzekomej jest:

A. frenuloplastyka wędzidełka wargi górnej.

B. ekstrakcja zęba dodatkowego.

C. obserwacja.

D. czekanie z interwencją do okresu wyrzynania się górnych kłów.

E. konsultacja periodontologiczna.

Pytanie nr 202



Wskaż cechy charakterystyczne łuków ortodontycznych ze stali nierdzewnej:

1) łatwość kształtowania, duża plastyczność;

2) duże tarcie w relacji łuk-zamek;

3) można je lutować i spawać;

4) można je stosować do korekty krzywej Spee (poprzez wprowadzenie

sweepu);

5) stanowią źródło małych, długo działających sił.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.

B. 2,4.

C. 1,3,4.

D. 2,3,5.

E. tylko 3.

Pytanie nr 203

Teoretycznie „czystą” dystalizację zębów trzonowych szczęki z

wykorzystaniem Headgear (wyciągu zewnątrzustnego) można osiągnąć przy

zastosowaniu:

A. wyciągu wysokiego i krótkich ramion zewnętrznych przebiegających

równolegle do płaszczyzny zgryzu.

B. wyciągu kombinowanego i krótkich ramion zewnętrznych odgiętych do

góry.

C. wyciągu niskiego i długich ramion zewnętrznych odgiętych do dołu.

D. wyciągu niskiego i długich ramion zewnętrznych odgiętych do góry.

E. wyciągu wysokiego i długich ramion zewnętrznych przebiegających

równolegle do płaszczyzny zgryzu.

Pytanie nr 204

Które z wymienionych przyczyn mogą doprowadzić do powstania wady

dotylnej?

1) ssanie palca;

2) przetrwały niemowlęcy typ połykania;

3) ustny tor oddychania;

4) sztuczne karmienie;

5) dysfunkcja szczelności warg, w której połykanie odbywa się z czubkiem



języka dotykającym wargi górnej;

6) dysfunkcja szczelności warg, w której połykanie odbywa się z czubkiem

języka dotykającym wargi dolnej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4,6.

B. 1,2,3,4,5.

C. 1,3,5.

D. 1,3,4,6.

E. 1,2,3,4.

Pytanie nr 205

Wskaż właściwości łuków niklowo-tytanowych:

1) pamięć kształtu;

2) duża sprężystość;

3) możliwość lutowania;

4) źródło małych, długodziałających sił;

5) możliwość kształtowania.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,4.

C. 2,3,4.

D. 2,4,5.

E. 1,3,5.

Pytanie nr 206

Które z wymienionych punktów są nieparzystymi punktami kostnymi?

1) Glabella;

2) Zygion;

3) Subspinale;

4) Prosthion;

5) Porion.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.



B. 2,3,4.

C. 1,2,4.

D. 2,4,5.

E. 1,3,4.

Pytanie nr 207

Istniejąca przez dłuższy czas wada postawy może sprzyjać powstawaniu

wadliwego zgryzu, w tym:

A. bocznego przemieszczenia żuchwy.

B. przodozgryzu.

C. tyłozgryzu.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

Pytanie nr 208

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące siły tarcia występującej podczas

leczenia ortodontycznego:

A. jest ona zdeterminowana przez dwa czynniki: współczynnik tarcia i siłę

nacisku.

B. współczynnik tarcia jest stały dla danego materiału, a zmienić go może

wpływ środowiska.

C. na siłę nacisku składa się siła kontaktu obu powierzchni, powiększona o

siłę ligaturowania, sztywność drutu i rozmiary kanału zamka.

D. aby uzyskać redukcję tarcia podczas leczenia ortodontycznego należy

używać łuków sztywnych o gładkich powierzchniach i dużej średnicy.

E. tarcie podczas leczenia ortodontycznego można zmniejszyć poprzez

zastosowanie ligatur o niskim współczynniku tarcia lub zamków

samoligaturujących.

Pytanie nr 209

Który z przedstawionych opisów dotyczy torku?



A. centrum rotacji leży w nieskończoności, a siła działa poprzez środek

ciężkości. Stosunek M/F wynosi 10/1.

B. centrum rotacji leży przy wierzchołku korzenia. W tym przypadku

stosunek momentu siły do siły wynosi w granicach od M/F = 4/1 do M/F =

7/1.

C. powstaje wtedy, gdy punkt przyłożenia siły leży apikalnie względem

centrum oporu zęba, a centrum obrotu znajduje się dokoronowo. W celu

uzyskania wyłącznie tego ruchu stosunek momentu siły do siły działającej na

ząb musi wynosić co najmniej 12/1 przesunięcia korzenia, czyli torku.

D. centrum rotacji leży przy szyjce zęba. W tym przypadku stosunek

momentu siły do siły wynosi w granicach od M/F = 10/1 do M/F = 12/1.

E. powstaje wtedy, gdy punkt przyłożenia siły leży koronowo względem

centrum oporu zęba, a centrum obrotu znajduje się apikalnie. W celu

uzyskania wyłącznie tego ruchu stosunek momentu siły do siły działającej na

ząb musi wynosić co najmniej 15/1.

Pytanie nr 210

Zastosowanie wiertła pilotowego przed wkręceniem mikroimplantu zalecane

jest w sytuacji, gdy warstwa kortykalna jest grubsza niż:

A. 1 mm.

B. 1,5 mm.

C. 2 mm.

D. 3 mm.

E. nie zaleca się stosowania wiertła pilotowego przy wkręcaniu

mikroimplantu.

Pytanie nr 211

Do zaburzeń w stosunku do trzech płaszczyzn przestrzennych zalicza się:

1) zgryz otwarty częściowy przedni;

2) microgenia;

3) macrogenia;

4) zgryz głęboki całkowity;

5) micrognathia.

A. 1,2.



B. 2,3,5.

C. 1,4.

D. 2,3,4.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 212

Wg Jaruzelskiej trzecie podniesienie zwarcia ma miejsce po osiągnięciu

płaszczyzny zgryzu przez:

A. przyśrodkowe siekacze mleczne.

B. pierwsze zęby trzonowe mleczne.

C. drugie zęby trzonowe mleczne.

D. pierwsze zęby trzonowe stałe.

E. drugie zęby trzonowe stałe.

Pytanie nr 213

Rezerwa boczna dla łuku górnego oraz łuku dolnego wynosi:

A. 2 mm na każdą stronę w szczęce oraz 1,5 mm na każdą stronę w

żuchwie.

B. 2,5 mm na każdą stronę w szczęce oraz 1,5 mm na każdą stronę w

żuchwie.

C. 2,5 mm na każdą stronę w żuchwie oraz 1,5 mm na każdą stronę w

szczęce.

D. 2 mm na każdą stronę w żuchwie oraz 2,5 mm na każdą stronę w

szczęce.

E. 2 mm na każdą stronę w żuchwie oraz 1,5 mm na każdą stronę w

szczęce.

Pytanie nr 214

Łuków superelastycznych NiTi nie należy używać:

1) podczas zmniejszania nagryzu poziomego;



2) w celu zakończenia wyrównywania i kontroli nagryzu pionowego;

3) jako łuków początkowych;

4) podczas zamykania luk poekstrakcyjnych;

5) podczas stosowania sprężynek otwartych do odzyskiwania miejsca.

A. 1,2,3.

B. 1,4.

C. 2,3,4.

D. 1,2,4,5.

E. 3,4,5.

Pytanie nr 215

Istnieją dwie metody rozsuwania szwu podniebiennego: RPE (rapid palatal

expansion) i SPE (slow palatal expansion). Wskaż prawdziwe stwierdzenia

dotyczące SPE:

1) pozwala aktywować aparat 0,5-1 mm dziennie;

2) pozwala aktywować aparat 1 mm na tydzień;

3) aktywne leczenie trwa około 3 miesięcy;

4) aktywne leczenie trwa 2-3 tygodnie;

5) tempo otwierania szwu jest bardziej fizjologiczne, zbliżone do tempa

tworzenia się nowej kości.

A. 1,4,5.

B. 2,3,5.

C. 2,4.

D. 1,4.

E. 1,3.

Pytanie nr 216

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące klejenia zaczepów

ortodontycznych:

A. u pacjentów bezpośrednio po zabiegu wybielania zębów może wystąpić

niższa siła wiązania do wybielanej powierzchni szkliwa.

B. nie zaleca się stosowania adhezji chemicznej i powlekania podstawy

zamka czynnikiem silanowym, który zwiększa siłę wiązania zamka do tkanek



zęba.

C. siła wiązania elementów aparatu stałego do gładkiej powierzchni

uzupełnienia porcelanowego jest bardzo mała.

D. zaleca się wytrawianie powierzchni porcelanowej 37% kwasem

ortofosforowym oraz silanizację w celu zwiększenia siły wiązania.

E. nowo wykonane wypełnienia kompozytowe nie wymagają silanizacji w

celu zwiększenia siły wiązania.


