
Imię i nazwisko 

 

SPRAWDZIAN Z PRZEDMIOTU  

PODSTAWY ANATOMICZNO - DERMATOLOGICZNE W KOSMETYCE 

1. Brodawki zwykłe występujące na dłoniach wywołane są przez: 

a. Wirus opryszczki 

b. Bakterie brodawkowate 

c. Wirus brodawczaka ludzkiego 

d. Gronkowca złocistego 

 

2. Defekt polegający na wzmożonym rogowaceniu ujść mieszków włosowych na 

ramionach, wokół których występują drobne grudki, zrogowaciałe czopy to: 

a. Rogowiec 

b. Brodawki 

c. Liszaj płaski 

d. Rogowacenie okołomieszkowe 

 

3. Zanokcica to: 

a. występowanie kropkowatych lub linijnych odbarwień przesuwających się od nasady 

paznokcia ku jego wolnemu brzegowi 

b. ropne, zapalne zapalenie tkanek okołopaznokciowych 

c. pękanie wzdłuż bruzd podłużnych, wyszczerbienie wolnego brzegu lub 

rozwarstwienie się wolnego brzegu płytki 

d. żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

4. Na zdjęciu przedstawione jest schorzenie: 

a. Onycholiza 

b. Łuszczyca 

c. Zanokcica 

d. Grzybica  

 

5. Objawami łuszczycy paznokci są: 

a. Płytka paznokciowa jest krucha czasami istnieją wgłębienia jak na naparstku 

b. stan zapalny wału, który jest obrzęknięty, silnie zaczerwieniony 

c. Płytka staje się szara lub zielonkawa, występuje nieregularne bruzdowanie płytki aż 

do całkowitego jej spełznięcia 

d. „kwitnące paznokcie” 

 



6. Zdjęcie przestawia schorzenie zwane onycholizą 

objawiające się: 

a. Oddzielaniem się macierzy od wału paznokcia 

b. Oddzielaniem się płytki paznokcia od łożyska 

c. Oddzielaniem się płytki paznokcia od macierzy 

d. Oddzielaniem się płytki paznokcia od obrąbka 

naskórkowego 

 

7. Wymień 3 przyczyny wrastających paznokci: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

8. Metoda korekcji płytki paznokciowej stosowana, aby poszerzyć przestrzeń między 

płytka paznokciową a wałem paznokciowym za pomocą miękkiego materiału 

opatrunkowego to: 

a. Klamra 

b. Rurki suci-protektor 

c. Tamponada 

d. Kostka arkady 

 

9. Odciski to inaczej: 

a. Modzele  

b. Brodawki 

c. Nagniotki 

d. Żylaki 

 

10. Schorzenie w którym główka i kości śródstopia zaczynają wystawać na bok i tworzy 

się tzw. powiększony staw to: 

a. Paluch koślawy 

b. Hallux 

c. Modzel  

d. Odpowiedź A i B jest poprawna 

 

11. Skleroterapia to metoda: 

a. leczenia żylaków 

b. korekcji wrastających paznokci 

c. usuwania halluksów 

d. korekcji płastkostopia 

 



12.  Stopa atlety to  

a. inaczej zespół stopy cukrzycowej 

b. nadmierna potliwość stóp 

c. grzybica występująca u sportowców  

d. żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

13. Podaj 3 najważniejsze zasady podczas wykonywania pedicure u cukrzyka: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Choroba która objawia się zaczerwienieniem, zmacerowaniem i popękaniem 

naskórka, który łatwo się oddziela to: 

a. Grzybica międzypalcowa 

b. Zespół stopy cukrzycowej 

c. Odparzenia stóp 

d. Pękające pięty 

 

15. Na zdjęciu obok przedstawione są: 

a. Modzele 

b. Odciski 

c. Brodawki 

d. Nagniotki 

 

16. Hiperhydroza to: 

a. Nadmierne rogowacenie skóry stóp 

b. Zbyt intensywne nawilżenie skóry 

c. Nadmierna potliwość stóp 

d. Żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

17. Napary z szałwii i pokrzywy stosujemy wspomagająco przy: 

a. Pękających piętach 

b. Nadmiernej produkcji łoju na podeszwach stóp 

c. Nadmiernej potliwości dłoni 

d. Nadmiernym złuszczaniu naskórka na stopach 

 


