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EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2020 

ZASADY OCENIANIA 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  

do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 
Oznaczenie arkusza: MED.12-02-20.06-SG 
Oznaczenie kwalifikacji: MED.12 
Numer zadania: 02 
Wersja arkusza: SG 

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: Karta dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych 

Wpisane:  

1 w wierszu Optyka endoskopowa w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez zanurzenie; C: Tak; D: Nie;  E: Nie dotyczy       

2 w wierszu Zestaw kleszczyków w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez zanurzenie; C: Nie; D: Nie; E: parą wodną        

3 w wierszu Wziernik nosowy w kolumnie: A: Otolaryngologia; B: manualna przez zanurzenie; C: Tak; D: Nie; E: Nie dotyczy       

4 
w wierszu Napęd ortopedyczny bez nasadek w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez przecieranie; C: Nie; D: Nie; E: parą 
wodną  

      

5 w wierszu Kabel do stymulatora w kolumnie: A: Kardiochirurgia; B:  manualna przez przecieranie; C: Nie; D: Nie; E: tlenkiem etylenu       

6 w wierszu Maska krtaniowa w kolumnie: A: OIOM; B: manualna przez zanurzenie; C: Nie; D: Nie; E: parą wodną        

7 w wierszu Fartuch chirurgiczny w kolumnie : A: Blok Porodowy; B: Nie dotyczy; C: Tak; D: Nie; E: Nie dotyczy       

8 
w wierszu Instrument laparoskopowy kaniulowany w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: manualna przez zanurzenie; C: Nie; D: Nie; E: 
tlenkiem etylenu 

      

Rezultat 2: Etykieta  

Wpisane:  

1 w wierszu Nazwa oddziału: Blok Operacyjny       

2 w wierszu Nazwa zestawu: Zestaw kleszczyków       

3 w wierszu Data sterylizacji: data egzaminu (dd-mm-rr)       

4 w wierszu Data przydatności do użycia: Dwa  tygodnie od daty egzaminu (dd-mm-rr)       
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Egzaminator wpisuje T, 

jeżeli zdający spełnił 

kryterium albo N, jeżeli 

nie spełnił 
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Rezultat 3: Pakiet z Zestawem kleszczyków 

1 
Pakiet wykonany jest techniką skośną, zaklejony jest taśmą wskaźnikową lub taśmą neutralną oraz wskaźnikową, taśma przyklejona jest po 
obu stronach wystającej wypustki/rogu  papieru krepowanego 

      

2 Pakiet wykonany jest estetycznie w taki sposób, że papier krepowany nie jest pognieciony, nie jest rozerwany       

3 Do pakietu przyklejona jest Etykieta taśmą neutralną       

N
u

m
er

 

st
an

o
w

is
k
a 

Strona 4 z 5 



 

      

      

      

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a i pakietu z Zestawem kleszczyków 
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. 

Zdający:  

1 założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy       

2 
przystąpił do dezynfekcji rąk bez  biżuterii: pierścionków, bransoletki, innych ozdób, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając 
każdy etap pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał zewnętrzne części palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni z palcami 
złączonymi, zmienił ręce 

      

3 skompletował z przygotowanych na egzamin narzędzi Zestaw kleszczyków: pean - 1 szt., kocher - 1 szt.        

4 skontrolował czystość oglądając powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne obu narzędzi       

5 
naniósł środek konserwujący w obrębie przegubów obu narzędzi, następnie wykonał ruchy otwierania i zamykania obu narzędzi, narzędzia 
ułożył na tacy 

      

6 umieścił na tacy chemiczny wskaźnik zintegrowany/typ 5       

7 

umieścił tacę z Zestawem kleszczyków po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego, zawinął wewnętrzny arkusz zakrywając 
tacę z narzędziami, sformułował trójkąt 

      

8 pozostawił wypustkę/róg z pierwszej warstwy papieru krepowanego       

9 
wykonując drugą warstwę opakowania z papieru w innym kolorze, również sformułował trójkąt (jak w kryterium 7) oraz w ostatnim etapie 
pakowania pozostawił wypustkę/róg papieru 

      

10 
uporządkował stanowisko pracy: zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania chusteczkami nasączonymi środkiem 
dezynfekcyjnym, ułożył wszystkie materiały, z których korzystał, wyrzucił czepek do kosza z odpadami 
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Egzaminator …………………………………………………………………………….    .......................................................................... 

imię i nazwisko data i czytelny podpis 
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