
Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
Oznaczenie kwalifikacji: MED.03  
Numer zadania: 06 
Wersja arkusza: SG 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

 Czas trwania egzaminu: 120 minut.  MED.03-06-21.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

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 3 strony 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

Układ graficzny 
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Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2019 



Zadanie egzaminacyjne 

Informacje o pacjentce 

76-letnia Maria Jasińska od wczoraj jest pacjentką oddziału wewnętrznego szpitala miejskiego. Kilka lat temu 

rozpoznano u niej przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).  

Jest osobą leżącą w łóżku, podczas wysiłku zgłasza duszność. U pacjentki zaobserwowano często 

występujące kilkuminutowe napady męczącego kaszlu, kończące się odkrztuszaniem wydzieliny śluzowej. 

Jest zaniedbana higienicznie, ma długie i brudne paznokcie u stóp. Na powierzchni bocznej lewego 

podudzia  pojawił się czyrak. Lekarz zlecił wykonywanie pacjentce na czyrak okładów ciepłych 

(rozgrzewających)  

z użyciem 70 % alkoholu etylowego. Na powierzchni grzbietowej lewej ręki pacjentka ma założone wkłucie 

obwodowe (wenflon). 

Na fantomie osoby dorosłej leżącej w łóżku wykonaj: 

 mycie i oklepywanie pleców,  

 mycie kończyn dolnych z obcięciem paznokci u stóp, 

a następnie  

 zmień poszwę na kocu z pacjentką leżącą w łóżku, 

 załóż okład ciepły (rozgrzewający) na czyrak znajdujący się po stronie bocznej lewego podudzia.  

 

Wypełnij Kartę indywidualnej pielęgnacji pacjenta i potwierdź w niej wykonane zabiegi.  

Podpisy w odpowiednich miejscach na karcie złóż w postaci parafek (nieczytelnych podpisów – nie wpisuj  

swojego nazwiska). 

Po zakończeniu pracy arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 zmieniona poszwa na kocu pacjentce leżącej w łóżku, 

 Karta indywidualnej pielęgnacji pacjenta 

oraz 

przebieg mycia i oklepywania pleców, mycia kończyn dolnych z obcięciem paznokci u stóp, założenia 

okładu ciepłego (rozgrzewającego) na czyrak znajdujący się po stronie bocznej lewego podudzia 

pacjentce leżącej w łóżku. 
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Karta  

  
Imię i nazwisko: …………………………………………………..……...        Wiek: ……….. 
 
Oddział/placówka: ………………………………………………………. 
 
Data wykonania czynności:……………………………………………... 
  

 
Godzina Parafka 

 
Godzina Parafka 

 
    Założenie/zmiana pieluchomajtek 

    

     Zmiana koszuli nocnej/piżamy 
    

     
 

    

Słanie łóżka/prześcielenie łóżka     Golenie zarostu na twarzy 
    

Mycie krocza      
    

Mycie twarzy, szyi, uszu     Oklepywanie pleców 
    

Mycie kończyn górnych     
Założenie kompresu żelowego  
ciepłego 

    

Mycie klatki piersiowej     
Założenie kompresu żelowego  
zimnego 

    

Mycie brzucha      
    

Mycie pleców      
    

Mycie pośladków     Wymiana worka stomijnego 
    

Mycie kończyn dolnych     
Założenie czepca  
przeciwwszawiczego 

    

Zmiana poszewki/poszewek  
na poduszce/poduszkach 

    Zmiana prześcieradła 
    

Zmiana poszwy      
    

Obcinanie paznokci     Zmiana podkładu nieprzemakalnego 
    

Zastosowanie udogodnień     
Przesadzanie z łóżka na wózek  
inwalidzki 

    

Karmienie przez zgłębnik     Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
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