
Baza pytań do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu

Końcowego

Orzecznictwo

Pytanie nr 1

Kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby

oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich wykonują:

A. lekarze orzecznicy ZUS.

B. komisje lekarskie ZUS.

C. właściwi konsultanci wojewódzcy.

D. rzecznicy odpowiedzialności zawodowej funkcjonujący przy izbach

lekarskich.

E. sądy lekarskie.

Pytanie nr 2

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych „osoba fizyczna

podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych” to:

A. ubezpieczony.

B. płatnik.

C. Urząd Skarbowy.

D. Urząd Kontroli Skarbowej.

E. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pytanie nr 3

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest

pracownikiem zwolnionym od wykonywania pracy z koniecznością

osobistego sprawowania opieki:

1) nad chorym dzieckiem w wieku poniżej 14 lat;

2) nad dzieckiem do ukończenia 14 lat w razie nieprzewidzianego

zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;



3) nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana

jest nad innym członkiem rodziny;

4) nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana

jest nad chorym dzieckiem.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 1,4.

C. 2,3.

D. 2,4.

E. tylko 2.

Pytanie nr 4

Renta z tytułu okresowej niezdolności do pracy przyznawana jest przez

organ rentowy:

A. w przypadku trwałej niezdolności do pracy zawodowej.

B. na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika lub orzeczeniu

komisji lekarskiej.

C. na okres 6 miesięcy.

D. na okres 9 miesięcy.

E. na okres 12 miesięcy.

Pytanie nr 5

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobie ubezpieczonej od

pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli czasowa niezdolność

do pracy:

A. powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim

przewidzianym dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom ich

pobrania.

B. przypada w okresie ciąży.

C. spowodowana została wypadkiem w drodze do lub z pracy.

D. jest spowodowana nadużyciem alkoholu.



E. jest spowodowana gruźlicą.

Pytanie nr 6

Ile miesięcy wynosi maksymalny łączny czas (z uwzględnieniem jego

przedłużenia), na który ZUS może przyznać świadczenie rehabilitacyjne?

A. 3.

B. 6.

C. 12.

D. 18.

E. 24.

Pytanie nr 7

Dokształcanie lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach

instytutów naukowych w charakterze wolontariusza (w granicach do 1 roku):

A. nie stanowi okresu składkowego ani okresu nieskładkowego.

B. stanowi okres składkowy uwzględniany przy ustalaniu prawa do

emerytury i renty.

C. stanowi okres nieskładkowy uwzględniany przy ustalaniu prawa do

emerytury i renty.

D. nie jest możliwe, gdyż lekarz nie może wykonywać zawodu w charakterze

wolontariusza.

E. nie ma wpływu na ustalanie prawa do emerytury i renty.

Pytanie nr 8

Koszty funduszu wypadkowego ponosi:

A. pracownik.

B. pracodawca.

C. pracownik i pracodawca.

D. PZU.



E. KRUS.

Pytanie nr 9

Osoba, która uzyskała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

A. nie może podjąć zatrudnienia.

B. może być zatrudniona w formie telepracy.

C. zawsze jest niezdolna do pracy.

D. jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

E. nie wymaga pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Pytanie nr 10

Czy osoba ubezpieczona w ZUS może wykonywać pracę zarobkową w

okresie pobierania zasiłku chorobowego z tytułu orzeczonej czasowej

niezdolności do pracy?

A. tak, u innego pracodawcy.

B. tak, w wymiarze 1/2 etatu.

C. tak, w wymiarze 1/3 etatu.

D. nie, nie może wykonywać pracy zarobkowej.

E. tak, może.

Pytanie nr 11

Badania wstępne i okresowe są przeprowadzane na koszt:

A. pracownika i pracodawcy.

B. pracownika.

C. pracodawcy.

D. NFZ.

E. KRUS.

Pytanie nr 12



Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia

wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy

lub choroby zawodowej, jeżeli:

A. będąc w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu do

spowodowania wypadku.

B. uprzednio już raz skorzystał ze świadczenia z ubezpieczenia

wypadkowego.

C. podlegał ubezpieczeniu społecznemu przez okres krótszy niż 3 miesiące.

D. podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres krótszy niż 3 miesiące.

E. podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu przez okres krótszy niż 3

miesiące.

Pytanie nr 13

Osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny

obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką

wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną

sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról

społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w

przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne może

uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:

A. lekkim.

B. umiarkowanym.

C. średnim.

D. znacznym.

E. ciężkim.

Pytanie nr 14

Kontrolę wykonywania zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych przez

płatników składek przeprowadzają:

A. pracownicy.

B. pracodawcy.

C. izby lekarskie.



D. Inspektorzy Urzędu Skarbowego.

E. Inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pytanie nr 15

Druk zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu

choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki

nad chorym członkiem rodziny jest udostępniany lekarzom mającym

upoważnienie do wystawiania tych zaświadczeń wydane przez:

A. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

B. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

C. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

D. Narodowy Fundusz Zdrowia.

E. Ministerstwo Zdrowia.

Pytanie nr 16

W okresie ciąży wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

A. 60% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

B. 70% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

C. 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

D. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

E. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Pytanie nr 17

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem

przy pracy lub chorobą zawodową ustala:

A. lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS.

B. lekarz specjalista medycyny pracy.

C. zakładowy inspektor bhp.

D. dowolny lekarz.



E. konsylium lekarskie.

Pytanie nr 18

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z

powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, jednak nie dłużej niż

przez (z zastrzeżeniem niezdolności spowodowanej gruźlicą lub

występującej w trakcie ciąży):

A. 162 dni.

B. 172 dni.

C. 182 dni.

D. 192 dni.

E. 270 dni.

Pytanie nr 19

Świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby,

która w chwili śmierci pobierała świadczenie przedemerytalne to:

A. emerytura.

B. świadczenie przedemerytalne.

C. renta rodzinna.

D. renta pogrzebowa.

E. zasiłek rodzinny.

Pytanie nr 20

Lekarz orzecznik, który orzeka o niezdolności do pracy zarobkowej dla

celów rentowych jest organem:

A. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

B. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

C. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

D. Ministerstwa Zdrowia.



E. Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pytanie nr 21

Renta szkoleniowa może być przyznana ubezpieczonemu na okres

podstawowy a następnie przedłużona, jednak jej łączny czas nie może

przekroczyć:

A. 3 miesięcy.

B. 6 miesięcy.

C. 1 roku.

D. 2 lat.

E. 3 lat.

Pytanie nr 22

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z FUS renta z tytułu niezdolności

do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która legitymuje się

wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym oraz posiada

orzeczenie lekarskie o:

A. niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia, ale nie

później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia.

B. całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

C. całkowitej niezdolności do służby wojskowej.

D. całkowitej niezdolności do pracy, która powstała w okresie ubezpieczenia,

ale nie później niż w ciągu 36 miesięcy od ustania zatrudnienia.

E. znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pytanie nr 23

„Świadczenie dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku

chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub

rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy” to definicja:

A. zasiłku wyrównawczego.

B. renty szkoleniowej.



C. świadczenia rehabilitacyjnego.

D. zasiłku chorobowego.

E. renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pytanie nr 24

Zasiłek chorobowy przysługuje:

A. zarówno osobom ubezpieczonym, jak i nieubezpieczonym.

B. wszystkim osobom ubezpieczonym, niezależnie od momentu, w którym

stały się niezdolne do pracy wskutek choroby.

C. osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy wskutek

choroby w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

D. osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy wskutek

choroby w trakcie trwania ubezpieczenia rodzicielskiego.

E. osobom poniżej 18. r.ż.

Pytanie nr 25

Które z poniżej wymienionych dokumentów nie mają mocy wiążącej przy

orzekaniu o niezdolności do pracy przez lekarzy ZUS?

A. orzeczenia Wojskowych Komisji Lekarskich dotyczących ustalenia

istnienia związku pomiędzy stwierdzonymi zranieniami i kontuzjami a

działaniami wojennymi.

B. orzeczenia lekarzy medycyny pracy.

C. prawomocne ustalenia dotyczące uznania zdarzeń jako wypadki przy

pracy.

D. ustalenia starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego.

E. decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzająca chorobę

zawodową.

Pytanie nr 26

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych osobie ubezpieczonej ubiegającej się o przyznanie

świadczenia społecznego przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania



orzeczenia lekarza orzecznika ZUS prawo wniesienia sprzeciwu do:

A. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

B. Komisji Lekarskiej ZUS.

C. Prezesa ZUS.

D. Dyrektora Oddziału ZUS.

E. Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pytanie nr 27

Ustawa o systemie ubezpieczenia społecznego z 13.X.1998 r. wyróżnia w

ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych cztery fundusze. Który fundusz

nie jest wymieniony w tej Ustawie?

A. chorobowy.

B. rentowy.

C. bezrobocia.

D. wypadkowy.

E. emerytalny.

Pytanie nr 28

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek

macierzyński podlegają obowiązkowo:

A. wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu.

B. wyłącznie ubezpieczeniu rentowemu.

C. wyłącznie ubezpieczeniu rodzicielskiemu.

D. ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

E. nie podlegają obowiązkowo żadnemu ubezpieczeniu.

Pytanie nr 29

Renta z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Rentowego ZUS

przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia następujące warunki:

1) jest niezdolna do pracy;



2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność powstała w okresie ubezpieczenia, ale nie później niż w

ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. tylko 2.

C. tylko 3.

D. 1,2.

E. 1,2,3.

Pytanie nr 30

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w okresie ciąży

wynosi:

A. 60% podstawy wymiaru zasiłku.

B. 70% podstawy wymiaru zasiłku.

C. 80% podstawy wymiaru zasiłku.

D. 90% podstawy wymiaru zasiłku.

E. 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Pytanie nr 31

Niezdolność do pracy, przypadającą w okresie ciąży, określa się z

zastosowaniem kodu literowego:

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

Pytanie nr 32

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia



społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy nie

przysługuje za okres pierwszych 5 dni czasowej niezdolności do pracy

spowodowanej:

A. wypadkiem w drodze do i z pracy.

B. chorobą zakaźną.

C. przedawkowaniem środków psychotropowych.

D. nadużyciem alkoholu.

E. gruźlicą.

Pytanie nr 33

Która z poniższych instytucji wydaje upoważnienia lekarzom, lekarzom

dentystom, felczerom lub starszym felczerom do wystawiania zaświadczeń

lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w

szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe

świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki

nad członkiem rodziny?

A. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

B. Ministerstwo Obrony Narodowej.

C. Narodowy Fundusz Zdrowia.

D. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

E. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pytanie nr 34

Osoba ubezpieczona wykonująca w okresie orzeczonej czasowej

niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystująca zwolnienie od

pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku

chorobowego:

A. za cały okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

B. za pierwsze 2 dni orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

C. za pierwsze 3 dni orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.



D. za pierwsze 5 dni orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

E. za 7 dni orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Pytanie nr 35

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie o

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności

osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem

rodziny wystawia się:

A. na podstawie karty informacyjnej z sanatorium.

B. po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby

ubezpieczonej lub chorego członka rodziny.

C. na podstawie zaświadczenia z Pogotowia Ratunkowego.

D. na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.

E. na podstawie karty informacyjnej ze szpitala.

Pytanie nr 36

Na ile dni poprzedzających dzień, w którym przeprowadzono badanie

lekarskie, którego wyniki wykazały, że ubezpieczony w tym okresie

niewątpliwie był niezdolny do pracy, może być wystawione zaświadczenie

lekarskie o czasowej niezdolności do pracy?

A. 1 dzień.

B. 2 dni.

C. 3 dni.

D. 4 dni.

E. 5 dni.

Pytanie nr 37

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20

lat, warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego

do przyznania renty uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął

okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:



A. jeden rok.

B. dwa lata.

C. trzy lata.

D. cztery lata.

E. pięć lat.

Pytanie nr 38

Jeżeli czasowa niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze

do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej to

miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

A. 50% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

B. 70% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

C. 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

D. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

E. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Pytanie nr 39

Która z niżej wymienionych instytucji wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby

zawodowej lub decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia?

A. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

B. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

C. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

D. Ministerstwo Zdrowia.

E. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pytanie nr 40

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu

choroby lub pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i

całodobowe świadczenia zdrowotne informacje o okolicznościach mających



wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość podaje się z

zastosowaniem kodów literowych. Kod C oznacza niezdolność do pracy:

A. spowodowaną gruźlicą.

B. spowodowaną udarem mózgu.

C. powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni - spowodowaną tą samą

chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.

D. spowodowaną nadużyciem alkoholu.

E. przypadającą w okresie ciąży.

Pytanie nr 41

Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego wydane przez

lekarza orzecznika ZUS stanowi podstawę do przyznania osobie

ubezpieczonej ubiegającej się o przyznanie świadczenia rentowego,

spełniającej inne warunki określone w Ustawie o emeryturach i rentach z

FUS:

A. renty z tytułu niezdolności do pracy.

B. zasiłku chorobowego.

C. dodatku pielęgnacyjnego.

D. renty szkoleniowej.

E. rehabilitacji zawodowej.

Pytanie nr 42

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego, jeżeli czasowa niezdolność do pracy powstała wskutek

wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby

zawodowej to miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

A. 50% podstawy wymiaru.

B. 70% podstawy wymiaru.

C. 80% podstawy wymiaru.

D. 90% podstawy wymiaru.



E. 100% podstawy wymiaru.

Pytanie nr 43

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby

zawodowej przysługuje osobie ubezpieczonej w ZUS, na podstawie

orzeczenia lekarza orzecznika o:

A. niepełnosprawności w stopniu znacznym.

B. czasowej niezdolności do pracy.

C. stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu.

D. niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

E. całkowitej niezdolności do pracy.

Pytanie nr 44

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w zaświadczeniu lekarskim o

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w

stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o okolicznościach

mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość

podaje się z zastosowaniem kodów literowych. Niezdolność do pracy

spowodowaną nadużyciem alkoholu oznacza się:

A. kodem A.

B. kodem B.

C. kodem C.

D. kodem D.

E. kodem E.

Pytanie nr 45

Czy osoba, która uległa wypadkowi przy pracy musi legitymować się

minimalnym okresem zatrudnienia, by móc starać się o przyznanie renty z

tytułu niezdolności do pracy lub odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

A. nie, nie musi mieć stażu pracy.

B. tak, co najmniej 1-miesięcznym.



C. tak, co najmniej 3-miesięcznym.

D. tak, co najmniej 6-miesięcznym.

E. tak, co najmniej 12-miesięcznym.

Pytanie nr 46

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby

ubezpieczonej posiadającej wymagany okres ubezpieczenia stanowi

podstawę do wydania decyzji przyznającej:

A. rentę wypadkową.

B. rentę szkoleniową.

C. zasiłek pielęgnacyjny.

D. zasiłek chorobowy.

E. rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Pytanie nr 47

Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej

niezdolności do pracy jest wydawane przez:

A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

B. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

C. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

D. Narodowy Fundusz Zdrowia.

E. Ministerstwo Zdrowia.

Pytanie nr 48

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i

macierzyństwa w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do

pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki

zdrowotnej wpisuje się numer statystyczny choroby ustalony według:

A. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.



B. Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności.

C. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonalnej.

D. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów

Zdrowotnych.

E. wykazu chorób zawodowych.

Pytanie nr 49

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa osoba wystawiająca

zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy z

powodu choroby przekazuje terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych:

A. oryginał zaświadczenia lekarskiego.

B. pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego.

C. wyniki badań dodatkowych pacjenta.

D. historię choroby pacjenta.

E. drugą kopię zaświadczenia lekarskiego.

Pytanie nr 50

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zaświadczeniu lekarskim o

czasowej niezdolności do pracy numer statystyczny choroby ustalony

według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i

Problemów Zdrowotnych wpisuje się na:

A. drugiej kopii zaświadczenia.

B. oryginale i drugiej kopii zaświadczenia.

C. oryginale i pierwszej kopii zaświadczenia.

D. pierwszej kopii zaświadczenia.

E. oryginale zaświadczenia.

Pytanie nr 51



Lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS nie wydają orzeczeń o:

A. niezdolności do samodzielnej egzystencji.

B. stopniu niepełnosprawności.

C. procentowym uszczerbku na zdrowiu.

D. całkowitej niezdolności do pracy.

E. częściowej niezdolności do pracy.

Pytanie nr 52

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa zaświadczenie lekarskie o

czasowej niezdolności do pracy na okres wcześniejszy niż 3 dni

poprzedzające dzień badania osoby ubezpieczonej może być wystawione

przez:

A. lekarza rzeczoznawcę KRUS.

B. lekarza orzecznika ZUS.

C. lekarza psychiatrę.

D. dyrektora szpitala.

E. kierownika przychodni.

Pytanie nr 53

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników podstawowy okres

zasiłkowy wynosi 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu tego okresu zasiłkowego

osoba ubezpieczona jest nadal niezdolna do pracy, ale w wyniku dalszego

leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy

przedłuża się, nie dłużej jednak niż na okres:

A. 60 dni.

B. 120 dni.

C. 180 dni.

D. 240 dni.

E. 360 dni.



Pytanie nr 54

Ubezpieczenie społeczne różni się od innych systemów świadczeniowych

również zakresem przedmiotowym. Pokrywa ono szczególnego rodzaju

potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe, określane mianem ryzyka

ubezpieczeniowego. Wskaż prawidłowo sformułowane ryzyko wraz z

odpowiednią charakterystyką:

A. czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku, która jest

niestopniowalna, z przysługującym zasiłkiem chorobowym.

B. niezdolność do samodzielnej egzystencji daje podstawy do renty

inwalidzkiej.

C. niestopniowalna długotrwała niezdolność do pracy z powodu następstw

choroby lub wypadku z przysługującym jednorazowym odszkodowaniem.

D. wypadki komunikacyjne i przysługujące z tego tytułu renty chorobowe i

zasiłki wyrównawcze.

E. starość, czyli wiek emerytalny, świadczeniem z tego tytułu jest renta.

Pytanie nr 55

Dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają:

A. pracownicy.

B. osoby, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami

emerytalnym i rentowymi obowiązkowo.

C. osoby wykonujące pracę nakładczą.

D. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

E. osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Pytanie nr 56

Zaświadczenia lekarskie przechowywane są przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych przez okres:

A. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.

B. 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.



C. 4 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.

D. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.

E. 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono.

Pytanie nr 57

Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa z ubezpieczenia

wypadkowego dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy nie może być

niższa niż:

A. 50% podstawy jej wymiaru.

B. 60% podstawy jej wymiaru.

C. 70% podstawy jej wymiaru.

D. 80% podstawy jej wymiaru.

E. 90% podstawy jej wymiaru.

Pytanie nr 58

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania

pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym niż

dziecko chorym członkiem rodziny przez okres nie dłuższy niż:

A. 14 dni w roku kalendarzowym.

B. 20 dni w roku kalendarzowym.

C. 30 dni w roku kalendarzowym.

D. 60 dni w roku kalendarzowym.

E. 90 dni w roku kalendarzowym.

Pytanie nr 59

W zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie

umieszcza się kodu:

A. A i C.

B. B i D.

C. A i D.



D. D i E.

E. A i E.

Pytanie nr 60

Zasiłek chorobowy, zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje:

A. ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w

czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

B. ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal

niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują

odzyskanie zdolności do pracy.

C. ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością

do pracy.

D. ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w

okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

E. ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu

konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat

14.

Pytanie nr 61

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi,

zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje:

A. pracownikom.

B. duchownym zatrudnionym w jednostkach oświatowych.

C. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność.

D. osobom, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami

emerytalnym i rentowym obowiązkowo.

E. osobie przebywającej na urlopie wychowawczym.


