
 
 

Oxford Knee Score 

Nazwisko i imię pacjenta:  

W ciągu ostatnich 4 tygodni ...... 

  

1. Jak opisał/a-byś ból, który zwykle odczuwasz w 

kolanie? 

a. żaden 

b. bardzo łagodny 

c. łagodny 

d. umiarkowany 

e. silny 

2. Czy miałeś/aś problemy braniem kąpieli z powodu 

bólu kolana? 

a. żaden problem 

b. bardzo mało kłopotów 

c. umiarkowane kłopoty 

d. bardzo duże trudności 

e. niemożliwe 

3. Czy miałeś/aś problemy z wsiadaniem i wysiadaniem 

z samochodu lub korzystaniem z transportu 

publicznego z powodu kolana (z kulą lub bez)? 

a. żaden problem 

b. bardzo mało kłopotów 

c. umiarkowane kłopoty 

d. bardzo duże trudności 

e. niemożliwe 

4. Jak długo jesteś w stanie chodzić, zanim pojawi się 

ból w kolanie? 

a. bez bólu > 60 minut 

b. 16-60 minut 

c. 5-15 minut 

d. tylko wokół domu 

e. wcale nie mogę chodzić 

 

5. Jak bolesne było dla Ciebie wstawanie od stołu po 

posiłku z powodu bólu kolana? 

a. w ogóle nie bolesne 

b. lekko bolesne 

c. umiarkowanie boli 

d. bardzo bolesne 

e. nie do zniesienia  

6. Czy utykasz podczas chodzenia z powodu kolana? 

a. rzadko/nigdy 

b. czasem lub tylko na początku chodzenia 

c. często, nie tylko na początku chodzenia 

d. większość czasu 

e. cały czas 

7. Czy mógłbyś uklęknąć i wstać później? 

a. tak, łatwo 

b. z małym trudem 

c. z umiarkowanym trudem 

d. z bardzo dużym trudem 

e. nie, jest to niemożliwe 

8. Czy niepokoi Cię ból kolana w nocy podczas spania w 

łóżku? 

a. ani trochę 

b. ból tylko 1 lub 2 noce 

c. niektóre noce 

d. większość nocy 

e. każda noc 

 

9. W jakim stopniu ból kolana zaburza Twoją zwykłą 

pracę (w tym prace domowe)? 

a. ani trochę 

b. troszkę 

c. miernie 

d. bardzo 

e. całkowicie 

10. Czy czułeś, że Twoje kolano może nagle „uciec” i 

spowodować, że upadniesz? 

a. rzadko lub nigdy 

b. czasem lub tylko na początku chodzenia 

c. często i nie na początku chodzenia 

d. większość czasu 

e. cały czas 

11. Czy możesz samodzielnie robić zakupy do domu? 

a. tak, łatwo 

b. z małym trudem 

c. z umiarkowanym trudem 

d. z bardzo dużym trudem 

e. nie, jest to niemożliwe 

12. Czy możesz zejść po schodach? 

a. tak, łatwo 

b. z małym trudem 

c. z umiarkowanym trudem 

d. z bardzo dużym trudem 

e. nie, jest to niemożliw

 


