
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynno ci pomocniczych z zakresu us ug weterynaryjnych 
Oznaczenie kwalifikacji: R.10 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj badanie ogólne moczu pobranego od zwierz cia: 

wykonaj badanie moczu przy u yciu analizatora – wyniki odnotuj w Karcie: „Wynik badania 
moczu” – rozpocz cie badania zg o  przez podniesienie r ki; 
wykonaj badanie osadu moczu – wyniki odnotuj w Karcie: „Wynik badania osadu moczu”; 
u ywaj sformu owa : nie wyst puj , wyst puj  nieliczne, wyst puj  liczne; 
umyj oraz zdezynfekuj sprz t po zako czonej pracy. 

Zadanie wykonaj, maj c do dyspozycji mocz pobrany od zwierz cia, analizator do badania moczu  
z instrukcj  obs ugi, wirówk  laboratoryjn  z instrukcj  obs ugi, mikroskop, plansz  z wygl dem 
sk adników osadu moczu, przybory i rodki do mycia i dezynfekcji sprz tu laboratoryjnego. 

Karta: Wynik badania moczu 
barwa moczu – …..............…..................................... 

przejrzysto  – …...................…................................... 

ci ar w a ciwy / g sto  wzgl dna – ….....…................................................. 

odczyn – …...................…................................... 

bia ko – …..................….................................... 

barwniki krwi – …....................….................................. 

bilirubina / barwniki ó ciowe – …............….......................................... 

urobilinogen – …...........................…........................... 

glukoza – …...........................…........................... 

zwi zki ketonowe / ketony – …...........................…........................... 
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Karta: Wynik badania osadu moczu  
– uorganizowane sk adniki osadu 

komórki nab onka kanalików nerkowych – …………………………………… 

komórki nab onka dróg moczowych – …………………………………… 

krwinki bia e – …………………………………… 

krwinki czerwone – …………………………………… 

wa eczki: 

szkliste – …………………………………… 

ziarniste – …………………………………… 

t uszczowe – …………………………………… 

nab onkowe – …………………………………… 

– nieuorganizowane sk adniki osadu moczu - kryszta y 
szczawian wapnia – …………………………………… 

kwas moczowy – …………………………………… 

fosforany wapnia i magnezu – …………………………………… 

w glan wapnia – …………………………………… 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
odnotowane w odpowiednich kartach wyniki badania ogólnego moczu, 
wykonane badanie moczu na analizatorze, 
wykonane badanie osadu moczu 

oraz 
przebieg wykonania testu (przestrzeganie zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, zasad mycia  
i dezynfekcji sprz tu laboratoryjnego i zasad utylizacji materia u potencjalnie zaka nego). 
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