EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Układ graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Oznaczenie arkusza: MS.08-01-20.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: MS.08
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG
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Wypełnia egzaminator
–

Kod ośrodka

Numer PESEL zdającego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Rok

:

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska
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Egzaminatorze!
Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
 Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
 Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
 Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności
o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1: Wykaz problemów i zasobów (możliwości) podopiecznego
Zapisane (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności merytorycznej)
Problemy podopiecznego
1
2
3
4
5

mózgowe porażenie dziecięce/postać dyskinetyczna MPD, niepełnosprawność/orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/
umiarkowany stopnień niepełnosprawności, zmienne napięcia mięśni w obrębie kończyn górnych i dolnych, ruchy mimowolne głowy,
zaburzenia mowy/mowa nie jest płynna, krwiak na przedramieniu
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli jest zapisane co najmniej 2 problemy
ma problemy z wykonywaniem ruchów precyzyjnych/ma problem z utrzymaniem w rękach drobnych przedmiotów, osłabienie widzenia w
lewym oku
ma problemy z utrzymaniem pozycji pionowej ciała, nie chodzi samodzielnie/porusza się na wózku inwalidzkim, wymaga pomocy/
asekuracji w czasie zmiany pozycji ciała/przemieszczania na wózek
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli jest zapisane co najmniej 2 problemy
częste napady padaczkowe/padaczka, nie może pozostawać sam w pomieszczeniu, wymaga zapewnienia bezpieczeństwa, wymaga
rehabilitacji ruchowej
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli są zapisane co najmniej 2 problemy
wymaga pomocy podczas ubierania/rozbierania, mycia, kąpieli, w toalecie, spożywania posiłków/płynnych posiłków/przyjmowania
płynów
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli są zapisane co najmniej 3 problemy

6 nie ma wielu znajomych/brak bezpośredniego kontaktu ze znajomymi
Zasoby (możliwości) podopiecznego
7 ma grono znajomych na portalu internetowym/kontakty społeczne utrzymuje przez portal internetowy /społecznościowy
8

sprawny intelektualnie, samodzielnie obsługuje klawiaturę komputera, zna języki obce/2 języki obce, zdał maturę/planuje studiować
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli są zapisane co najmniej 2 zasoby (możliwości)

9 ma określone zainteresowania/lubi muzykę współczesną/gromadzi dyskografie muzyki współczesnej
10 ma dobre relacje z rodzeństwem/rodzeństwo w miarę możliwości opiekuje się bratem/ma opiekuńczą rodzinę/wspierająca rodzina
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Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Numer
stanowiska
Rezultat 2: Wykaz działań asystenta adekwatnych do problemów podopiecznego
Zapisane (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności merytorycznej)
1 asekurowanie/pomoc podczas przemieszczania na wózek/zmiany pozycji ciała w łóżku i na wózku/ochrona przed upadkiem
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2 pomoc/wspieranie podczas zmiany ubrania, podczas mycia/kąpieli, podczas spożywania posiłku/posiłku płynnego/przyjmowania płynów
3 niepozostawianie podopiecznego samego/monitorowanie napadów padaczkowych/udzielanie pomocy podczas napadów padaczkowych
4 wykonywanie ćwiczeń biernych podopiecznemu/pomoc w rehabilitacji ruchowej
5 wychodzenie na zewnątrz/na spacery z podopiecznym na wózku, nawiązanie kontaktu z wolontariuszami/ rówieśnikami/znajomymi
6 założenie okładu i unieruchomienie przedramienia podopiecznego
Przebieg 1. Założenie podopiecznemu zimnego okładu z roztworu Altacetu na powierzchnię boczną prawego przedramienia
Zdający ma na wykonanie okładu oraz założenia temblaka 35 minut. Po usłyszeniu komunikatu „czas minął” egzaminator kończy proces oceniania
Zdający:
1 poinformował podopiecznego o zamiarze wykonania zimnego okładu, zapytał o zgodę na wykonanie zabiegu
2 higienicznie umył/zdezynfekował ręce, założył jednorazowe rękawiczki ochronne
3 odsłonił prawe przedramię podopiecznego, nie odsłonił innych części ciała podopiecznego
4 podłożył pod przedramię warstwę ochronną (ręcznik/podkład)
5 zmoczył roztworem Altacetu jedną flanelę/gazik/gaziki, odcisnął nadmiar płynu
założył wilgotną warstwę na oznaczoną zmianę na bocznej powierzchni prawego przedramienia podopiecznego, położył warstwę suchą
tak, aby dokładnie pokryła warstwę wilgotną, nie zastosował folii do okładu
pokrył obie warstwy bandażem/opaską dzianą, w taki sposób, że okład nie przesuwa się, zamocował końcówkę bandaża zapinką,
7
przylepcem lub zawiązał
poinformował podopiecznego o pozostawieniu okładu na 2-3 godziny. Podczas wykonywanych czynności nie zamoczył ubrania
8
podopiecznemu
zużyte materiały umieścił w koszu na odpady, pozostałe przybory/materiały odniósł do magazynu
9
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający uporządkuje stanowisko po zakończeniu drugiego przebiegu

6
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Przebieg 2: Zastosowanie podopiecznemu unieruchomienia prawego przedramienia za pomocą temblaka z chusty trójkątnej
Zdający:
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1

poinformował podopiecznego o czynności i zapytał o zgodę
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeśli zdający poinformował i zapytał o zgodę wcześniej w dowolnym momencie

2 ułożył prawe przedramię pod kątem prostym w stosunku do prawego ramienia
3

rozłożył chustę trójkątną, podłożył jednym brzegiem pod prawe przedramię podopiecznego, tak aby prostokątny róg chusty znajdował się
od strony stawu łokciowego podopiecznego

4 założył spodni róg chusty na kark podopiecznego, oba wolne rogi zawiązał na karku podopiecznego
5 poprawił założenie chusty, tak aby nadgarstek prawej ręki podopiecznego znajdował się w chuście
6 prostokątny róg chusty na stawie łokciowym naciągnął, zabezpieczył agrafką/zawiązał końcówkę
7 odpady umieścił w koszu na odpady, zdezynfekował ręce

Egzaminator …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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