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EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2020 

ZASADY OCENIANIA 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  

do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
Oznaczenie arkusza: MED.03-01-20.06-SD 
Oznaczenie kwalifikacji: MED.03 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SD 

Wypełnia egzaminator 

Kod egzaminatora 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

      

        

Dzień  Miesiąc  Rok 

Numer 
stanowiska 

Numer PESEL zdającego* 

              

              

              

              

              

              

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

  :   

      –      Kod ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2019 



Egzaminatorze! 

 Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny. 

 Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny. 

 Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony  

w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami  

zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie 

pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka 

może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym. 

 Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności  

o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego. 
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny  

Rezultat 1: Zestaw do wykonania całkowitej zmiany bielizny pościelowej 
Uwaga: Oceny należy dokonać po podniesieniu ręki przez zdającego i uzyskaniu zgody PZN 

Na stanowisku do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych znajdują się:        

1 
na wózku zabiegowym lub tacy ułożona pościel, w kolejności od dołu: poszwa, podkład płócienny, prześcieradło, poszewka, poszewka na 
„jasiek” 

      

2 jednorazowe rękawiczki ochronne       

3 myjka jednorazowa       

4 ochronny fartuch foliowy       

5 wózek/pojemnik na odpady medyczne       

6 wózek/pojemnik na brudną bieliznę       

Rezultat 2: Karta indywidualnej pielęgnacji pacjenta 

Wpisane  

1 Imię i nazwisko: Danuta Trybalska          Wiek: 63        

2 Oddział/placówka: chirurgiczny       

3 Data wykonania czynności zgodna z datą egzaminu          

4 Godzina wykonania czynności mieści się w czasie trwania egzaminu oraz parafka w pozycji: wymiana worka stomijnego       

5 Godzina wykonania czynności mieści się w czasie trwania egzaminu oraz parafka w pozycji: zmiana koszuli nocnej/piżamy       

6 
Godzina wykonania czynności mieści się w czasie trwania egzaminu oraz parafka w pozycji: założenie okładu zimnego 
Kryterium nie należy uznawać za spełnione, jeżeli jest wpisana godzina i/lub parafka przy innym zabiegu przeciwzapalnym 
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Egzaminator wpisuje T, 

jeżeli zdający spełnił 

kryterium albo N, jeżeli 

nie spełnił 
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Przebieg 1: Wymiana jednoczęściowego worka stomijnego pacjentce leżacej w łóżku        

Zdający:  

1 poinformował pacjentkę o planowanej wymianie worka stomijnego. Zapytał o zgodę na wykonanie czynności        

2 osłonił łóżko parawanem, umył higienicznie ręce/zdezynfekował ręce, nalał wodę do miski sprawdzając temperaturę wody       

3 założył rękawiczki jednorazowe i fartuch ochronny       

4 odsłonił brzuch pacjentki nie odsłaniając jej krocza. Zabezpieczył dolne warstwy pościeli przed zabrudzeniem/zamoczeniem       

5 
odkleił z fantomu worek stomijny ruchem z góry na dół i wyrzucił go do pojemnika na odpady medyczne (zakaźne), wytarł skórę wokół 
stomii 

      

6 umył wodą i mydłem okolicę stomii, a następnie osuszył skórę wokół stomii       

7 przyłożył miarkę do stomii, wyciął otwór w płytce nowego worka stomijnego       

8 przykleił worek od dołu ku górze pozostawiając otwór stomii wewnątrz otworu płytki       

9 pociągnął worek, sprawdzając, czy jest on dobrze przyklejony, okrył pacjentkę       

10 
zdjął rękawiczki i wyrzucił do wózka/pojemnika na odpady medyczne (zakaźne), zdezynfekował ręce 
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający zdezynfekował ręce najpóźniej przed rozpoczęciem zakładania okładu zimnego 

      

N
u

m
er

 

st
an

o
w

is
k
a 

Strona 4 z 6 



 

      

      

      

Przebieg 2: Zmiana koszuli nocnej pacjentce leżacej w łóżku      

Zdający:  

1 
poinformował pacjentkę o zamiarze wykonania zmiany koszuli nocnej, zapytał o zgodę na wykonanie czynności 
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający wcześniej, w dowolnym momencie, poinformował pacjentkę i zapytał o zgodę 
na wykonanie czynności 

      

2 założył rękawiczki jednorazowe        

3 rozpiął guziki/rozwiązał troki, zdjął koszulę nocną zaczynając od lewego rękawa       

4 brudną koszulę nocną wrzucił do kosza na brudną bieliznę       

5 założył czystą koszulę pacjentce rozpoczynając od prawego rękawa        

6 zapiął guziki/zawiązał troki w czystej koszuli nocnej       

7 wygładził koszulę na plecach oraz pod pośladkami pacjentki       

8 
dbał o zachowanie intymności pacjentki podczas wykonywanych czynności, zapytał o jej wygodę  
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający zapyta o wygodę po założeniu okładu zimnego 

      

9 
wyrzucił rękawiczki i fartuch ochronny do pojemnika na odpady medyczne  
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający fartuch ochronny zdejmie i wyrzuci po założeniu okładu zimnego 
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Przebieg 3: Założenie okładu zimnego (wysychającego) z roztworu Altacetu na powierzchnię grzbietową prawej ręki  

Zdający: 

1 
poinformował pacjentkę o planowanym założeniu okładu zimnego, zapytał o zgodę na wykonanie czynności 
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający wcześniej poinformował pacjentkę i zapytał o zgodę na wykonanie czynności 

      

2 założył nową parę rękawic jednorazowych       

3 podłożył pod prawą rękę podkład/serwetę jednorazową/ręcznik       

4 zmoczył flanelkę/gazik/gaziki roztworem Altacetu wyciskając nadmiar płynu do miski nerkowatej/miseczki       

5 położył mokrą flanelkę/gazik/gaziki na powierzchnię grzbietową ręki, na niej umieścił suchą flanelkę/gazik/gaziki       

6 zadbał o to, by warstwa sucha okładu pokrywała w całości warstwę mokrą       

7 umocował warstwy okładu bandażem dzianym tak, aby nie przesuwały się        

8 zabezpieczył końcówkę bandaża zapinką/plastrem/przylepcem lub zawiązał przecięte końce opaski/bandaża       

9 poinformował pacjentkę, że za 2-3 godziny zmieni/zdejmie okład/że okład pozostanie na kończynie przez 2-3 godziny       

10 
zdjął rękawiczki i wyrzucił do pojemnika na odpady medyczne (zakaźne), zdezynfekował miskę nerkowatą/miseczkę, tacę/wózek 
zabiegowy i ręce 
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Egzaminator …………………………………………………………………………….    .......................................................................... 

imię i nazwisko data i czytelny podpis 
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