
PYTANIA KONKURSOWE 

LUTY 2018 r. 

Proszę wskazać jedną prawidłową odpowiedź na poniższe pytania: 

13. Zgodnie z personalizmem ontologicznym kryterium bycia osobą jest: 

a) Kryterium świadomego odczuwania bólu 

b) Kryterium świadomego brania odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo 

c) Kryterium implantacji 

d) Kryterium przynależności do gatunku ludzkiego 

e) Brak prawidłowej odpowiedzi 

 

14. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym pobranie tkanek ze zwłok do 

przeszczepów jest możliwe: 

a) Na podstawie zgody domniemanej zmarłego 

b) Tylko, jeśli zmarły wyraził taką wolę 

c) Tylko za zgodą rodziny zmarłego 

d) Tylko na podstawie pisemnej zgody zmarłego 

e) Brak prawidłowej odpowiedzi 

 

15. Ścisłe określenie uporczywej terapii zależy od stanu chorego i przewidywanego 

przebiegu choroby.  Według J. Umistowskiego uporczywą terapią może stać się: 

a) chemioterapia 

b) stosowanie respiratora 

c) tlenoterapia 

d) kardiostymulacja 

e) prawidłowa odpowiedź a, b, c i d 

 

16. Zasada podwójnego skutku głosi, że działanie może spowodować zarówno 

zamierzony przez nas skutek dobry, jak i niezamierzony skutek zły. Aby czyn był 

moralnie usprawiedliwiony, spełnione muszą być następujące warunki:  

a) Możemy podjąć działanie, którego naturalny skutek będzie dobry, nie możemy – 

kiedy będzie zły 

b) Nie możemy podjąć działania jeśli zamierzony skutek zły przewyższałby zamierzony 

skutek dobry 

c) Skutek uboczny, zły jest przewidywany, ale nie jest przez nas chciany, mimo to 

dopuszczamy go, bo nie możemy go uniknąć 

d) Prawidłowa odpowiedź a, b i c 

e) Prawidłowa odpowiedź a i b 



17. Eutanazją nie jest: 

a) Uśmiercanie z litości 

b) Nie podejmowanie interwencji w agonii 

c) Brak stosowania proporcjonalnych środków leczniczych u pacjenta w stanie 

wegetatywnym 

d) Prawidłowa odpowiedź a i c 

e) Brak prawidłowej odpowiedzi 

 

18. Która z zasad myślenia redukuje bycie osobą do aktualnych aktów świadomości?  

a) zasada św. Tomasza z Akwinu 

b) zasada G. Berkeleya 

c) zasada Kartezjusza 

d) esse est percipere aut percipi– być to spostrzegać, lub podlegać spostrzeżeniom 

e) agere sequitur esse - nasze działania są następstwem i przejawem naszego istnienia 

 

19. W projekcie przygotowanym na Międzynarodową Konferencję dotyczącą demografii 

i rozwoju w Kairze w 1994 roku: 

a) dążono do wprowadzenia aborcji na życzenie i uznanie jej jako metody planowania 

rodziny 

b) chciano pogłębić zasadę świętości życia ludzkiego 

c) dążono do wprowadzenia tzw. prawa do zdrowej reprodukcji, czyli selekcji 

eugenicznej 

d) dążono do odrzucenia dotychczasowych form rodziny i podważenia praw rodziców 

e) prawidłowa odpowiedź a, c, d 

 

 

 


