
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 4 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 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie informacji o podopiecznej zawartych w opisie przypadku rozpoznaj problemy podopiecznej  

i zaplanuj adekwatne do rozpoznanych problemów działania. Formularz do wypełnienia znajduje się  

w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wykonaj mycie głowy podopiecznej leżącej w łóżku. Gotowość do wykonania zabiegu zasygnalizuj 

Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Zabieg wykonaj na fantomie, traktując go jak autentyczną 

podopieczną. Mycie głowy podopiecznej wykonaj w czasie nie dłuższym niż 35 minut. Po upływie tego 

czasu przewodniczący ZN przerwie Ci wykonanie zadania słowami czas minął. 

Do wykonania zadania wykorzystaj materiały i przybory udostępnione na stanowisku egzaminacyjnym  

i w magazynie. Podczas pracy przestrzegaj zasad i procedur wykonywania czynności oraz przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Po wykonaniu czynności uporządkuj stanowisko pracy. 

Po zakończonym egzaminie arkusz egzaminacyjny należy pozostawić na swoim stoliku. 

Opis przypadku 

W domu pomocy społecznej od 3 tygodni przebywa 48-letnia pani Beata Nowak z rozpoznanym 

stwardnieniem rozsianym i nadciśnieniem tętniczym. 

     Podopieczna jest wdową, w placówce zamieszkała z powodu pogorszenia stanu zdrowia i niewydolności 

opiekuńczej rodziny. Ma córkę, która z matką utrzymuje sporadyczne kontakty.  

Obecnie u pani Beaty występują zaburzenia koordynacji ruchowej i osłabienie siły mięśniowej kończyn 

dolnych. Niewyraźna mowa ogranicza kontakty ze współmieszkańcami. Ból gałki ocznej, zaburzenia ostrości 

widzenia i zawroty głowy sprzyjają częstym upadkom. W związku z tym podopieczna porusza się na wózku 

inwalidzkim, choć obecnie woli większą część dnia spędzać w łóżku. Często ma obniżony nastrój, narzeka na 

zmęczenie, płacze. Nie potrafi zaakceptować sytuacji związanej z postępem choroby i miejscem pobytu. 

Niechętnie uczestniczy w zleconych ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Nadmierny wysiłek fizyczny oraz stres 

nasilają u niej spastyczność mięśni. 

U pani Beaty występuje napadowe nietrzymanie moczu. Jest zaopatrzona w pieluchomajtki. Występuje u niej 

ryzyko powstania odleżyn. 

Drżenie rąk utrudnia podopiecznej wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych i czynności 

samoobsługowych. 

  

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 rozpoznane problemy podopiecznej, 

 planowane działania opiekuna adekwatne do rozpoznanych problemów  

oraz 

przebieg mycia głowy podopiecznej leżącej w łóżku. 
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