
Nazwa kwalifikacji: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepe nosprawnej 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.08 
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 4 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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CZ  PRAKTYCZNA 
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Czas trwania egzaminu:120 minut 
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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 

42-letni pan Pawe  Lato z niepe nosprawno ci  intelektualn  w stopniu umiarkowanym jest osob  samotn . 
Trzy miesi ce temu zmar a matka podopiecznego, która dotychczas opiekowa a si  nim. Pan Pawe  
utrzymuje si  z renty socjalnej w wysoko ci 682,67 z  i zasi ku piel gnacyjnego – 153,00 z . Jest osob  
ma o samodzieln  i wymaga pomocy w wykonywaniu czynno ci dnia codziennego. Pomimo zachowanej 
sprawno ci manualnej nie potrafi sporz dzi  posi ków, ani zadba  o porz dek w mieszkaniu. Ma k opoty  
z zachowaniem czysto ci. Problem sprawiaj  mu sprawy administracyjne i racjonalne wydatkowanie 
pieni dzy. Zapomina o sta ych op atach.  

Pan Pawe  jest w z ej kondycji psychicznej, czuje si  osamotniony. Nie ma znajomych, nie utrzymuje 
kontaktów z s siadami. Czas wolny sp dza ogl daj c telewizj . Prowadzi bierny tryb ycia, wyst puje  
u niego nadwaga.  

Lekarz rodzinny zaleci  podopiecznemu zwi kszenie aktywno ci ruchowej, spacery, gimnastyk  oraz 
zmian  nawyków ywieniowych: spo ywanie produktów pe noziarnistych, warzyw, owoców, chudego 
mi sa oraz ryb. 

Rozpoznaj problemy i potrzeby podopiecznego oraz sporz d  Plan wspó dzia ania z osob   
z niepe nosprawno ci . Do opracowania zadania wykorzystaj formularze zawarte w arkuszu 
egzaminacyjnym. 

Wykonaj cz ciow  zmian  bielizny po cielowej (poszewka, prze cierad o, podk ad p ócienny) bez 
podopiecznego w ó ku, wykorzystuj c materia y i przybory udost pnione na stanowisku egzaminacyjnym 
i w magazynie. Gotowo  wykonania zmiany bielizny po cielowej zasygnalizuj Przewodnicz cemu ZNCP 
przez podniesienie r ki i rozpocznij j  po uzyskaniu jego zgody. Podczas pracy przestrzegaj zasad 
i procedur wykonywania czynno ci oraz przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. Po uko czeniu zabiegu 
uporz dkuj stanowisko pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  2 rezultaty: 
− rozpoznane problemy i potrzeby osoby z niepe nosprawno ci ,  
− zapisany Plan wspó dzia ania z osob  z niepe nosprawno ci  

oraz 
− przebieg wykonania cz ciowej zmiany bielizny po cielowej (poszewka, prze cierad o, podk ad 

p ócienny) bez podopiecznego w ó ku. 
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Rozpoznane problemy i potrzeby osoby z niepe nosprawno ci  
Problem Potrzeba 
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Plan wspó dzia ania z osob  z niepe nosprawno ci  

Cele dzia a  asystenta  Wykaz dzia a  asystenta 
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