
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez 

podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 

egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Opracuj wykaz problemów i zasobów (możliwości) podopiecznego oraz wykaz działań asystenta 

adekwatnych do problemów podopiecznego. Formularze do opracowania dokumentacji zamieszczone są 

w arkuszu egzaminacyjnym. 

Załóż podopiecznemu okład zimny z użyciem roztworu Altacetu na boczną powierzchnię prawego 

przedramienia, a następnie wykonaj unieruchomienie prawego przedramienia podopiecznego za pomocą 

temblaka z chusty trójkątnej. 

Czynności wykonaj na fantomie osoby dorosłej znajdującym się na stanowisku egzaminacyjnym, traktując 

go tak jak prawdziwego podopiecznego. Przekazuj niezbędne informacje podopiecznemu tak, by nie 

przeszkadzać innym zdającym. 

Przed przystąpieniem do wykonania czynności przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu Zespołu 

Nadzorującego gotowość do wykonania zadania. Po uzyskaniu zgody przystąp do wykonania czynności. 

Postępuj zgodnie z procedurami, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykorzystaj do wykonania zadania sprzęt, materiały i środki udostępnione na stanowisku egzaminacyjnym 

i w magazynie. 

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, a arkusz egzaminacyjny z wypełnioną dokumentacją 

pozostaw na ławce/stoliku. 

Czynność założenia okładu i unieruchomienia przedramienia wykonaj w czasie nie dłuższym niż 40 minut. 

Po tym czasie przewodniczący ZN poda komunikat czas minął oznaczający zakończenie procesu oceniania. 

 

Opis przypadku 

25-letni pan Mateusz Cisowiak z powodu mózgowego porażenia dziecięcego posiada orzeczenie 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zdiagnozowano u niego postać dyskinetyczną, objawiającą 

się zmiennym napięciem mięśni w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz ruchami mimowolnymi głowy. 

Pan Mateusz ma problemy z utrzymaniem pozycji pionowej ciała oraz z wykonywaniem ruchów 

precyzyjnych i utrzymaniem w rękach zwłaszcza drobnych przedmiotów. Cierpi na padaczkę, słabo widzi 

na lewe oko. Jest sprawny intelektualnie. Podopieczny nie chodzi samodzielnie, porusza się wyłącznie na 

wózku inwalidzkim. Korzysta z wózka z napędem elektrycznym. Wymaga asekuracji podczas zmiany 

pozycji ciała i przemieszczania na wózek oraz w toalecie, chociaż kontroluje funkcje pęcherza moczowego 

i zwieraczy odbytu. Dwa razy w tygodniu ma prowadzoną rehabilitację ruchową w domu pod kierunkiem 

fizjoterapeuty, a w pozostałe dni ma wykonywane ćwiczenia bierne kończyn z pomocą  domowników.  

Wymaga pomocy podczas ubierania, rozbierania, mycia, kąpieli, a także podczas spożywania posiłku, 

szczególnie podawanego w postaci płynnej. Z powodu dużej częstotliwości napadów padaczkowych 

wymaga stałej obecności innej osoby. Potrafi samodzielnie obsługiwać klawiaturę komputera. Dwa lata 

temu zdał maturę i zamierza studiować ekonomię.  

Pan Mateusz bardzo lubi przebywać w towarzystwie innych ludzi i rozmawiać, chociaż jego mowa nie jest 

płynna. Nie ma zbyt wielu znajomych, bo podczas nauki miał prowadzone nauczanie indywidualne w domu. 

Zna dobrze dwa języki obce. Uwielbia muzykę współczesną i zgromadził już sporą dyskografię. Na portalu 

społecznościowym ma grono znajomych o podobnych zainteresowaniach. 

Wczoraj, podczas ostatniego napadu padaczkowego doznał stłuczenia prawego przedramienia, na którym po 

zewnętrznej stronie powstał rozległy krwiak w rozmiarze ok. 4 cm x 10 cm. Lekarz nie stwierdził innych 

uszkodzeń ciała i zalecił wykonywanie zimnych okładów z roztworu Altacetu na stłuczenie oraz 
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unieruchomienie na jeden dzień prawej kończyny górnej za pomocą temblaka w celu ograniczenia 

odczuwania bólu pourazowego. 

Podopieczny mieszka wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. Rodzice pracują zawodowo, chociaż główną 

opiekę nad synem sprawuje matka. Relacje podopiecznego z rodzeństwem są dobre, w miarę możliwości 

opiekują się bratem. Wolny czas rodzina najczęściej spędza wspólnie, na własnej działce rekreacyjnej za 

miastem. Podczas nieobecności domowników pan Mateusz wymaga zapewnienia bezpieczeństwa, wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej. 

 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie będą podlegać 2 rezultaty: 

 wykaz problemów i zasobów (możliwości) podopiecznego,  

 wykaz działań asystenta adekwatnych do problemów podopiecznego 

oraz 

przebieg założenia podopiecznemu zimnego okładu z roztworu Altacetu na powierzchnię boczną prawego 

przedramienia i zastosowanie podopiecznemu unieruchomienia prawego przedramienia za pomocą temblaka 

z chusty trójkątnej. 
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Wykaz problemów i zasobów (możliwości) podopiecznego 

Problemy podopiecznego Zasoby (możliwości) podopiecznego 
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Wykaz działań asystenta adekwatnych do problemów podopiecznego 
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