
Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.04 
Numer zadania: 01 

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*, 

– symbol cyfrowy zawodu, 

– oznaczenie kwalifikacji, 

– numer zadania, 

– numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu. 

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 część 

praktyczną egzaminu. 

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 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Z.04-01-14.01 
Czas trwania egzaminu:120 minut 
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           Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpoczęcia egzaminu Miejsce na naklejkę 

z numerem PESEL i z kodem 
ośrodka 



Zadanie egzaminacyjne 

Informacja o panu Marianie: 
90-letni pan Marian  przebywa na oddziale opiekuńczo – pielęgnacyjnym. Jest osłabiony po przebytym 

zapaleniu płuc. Nie może samodzielnie wykonywać czynności higieniczno pielęgnacyjnych.  
 

Na podstawie informacji o panu Marianie: 
 wymień pacjentowi pieluchomajtki, które są suche i czyste, ale uległy uszkodzeniu. Przez 

podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do oceny; 
 zmień piżamę pacjentowi leżącemu w łóżku. Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu 

ZNCP gotowość do oceny; 
 wykonaj całkowitą zmianę bielizny pościelowej choremu leżącemu w łóżku. Wcześniej, przez 

podniesienie ręki, zasygnalizuj gotowość do wykonania zabiegu. Wykonaj go po uzyskaniu zgody 
przewodniczącego ZNCP. 

Wykonanie czynności potwierdź w Karcie indywidualnej pielęgnacji pacjenta zamieszczonej w arkuszu 
egzaminacyjnym. 

Wszystkie czynności wykonaj w łóżku na fantomie osoby dorosłej. 

Materiały, przybory, środki i sprzęty niezbędne do wykonania zadania znajdują się w magazynie.  

Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy BHP oraz 
ergonomię pracy. 

Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 
 wymienione pieluchomajtki, 
 zmieniona piżama pacjentowi leżącemu w łóżku,  
 wypełniona Karta indywidualnej pielęgnacji pacjenta 

oraz  
 przebieg całkowitej zmiany bielizny pościelowej choremu leżącemu w łóżku. 
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Karta indywidualnej pielęgnacji pacjenta 

Nazwa oddziału: Opiekuńczo-Pielęgnacyjny    hist. choroby: 1234 
Nazwisko i Imię: Nowakowski Marian     PESEL: 24010108359  wiek: 90 lat 
 Rozpoznanie: zapalenie płuc 

DATA: ……………...…..  

Godzina Parafka 

Częściowa toaleta ciała w łóżku   

Całkowita toaleta ciała w łóżku   

Ubieranie   

Rozbieranie   

Całkowita zmiana bielizny pościelowej   

Częściowa zmiana bielizny pościelowej   

Zmiana piżamy   

Ścielenie łóżka   

Pomoc przy wstawaniu   

Zmiana pieluchomajtek   

Pomoc przy spożywaniu posiłków   

Karmienie   

Podanie basenu   

Podanie kaczki   

Pomoc przy zmianie pozycji   

CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE  
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