
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 

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 
Oznaczenie kwalifikacji: R.10 
Numer zadania: 01 

R.10-01-18.01 
Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj czynności pomocnicze podczas operacji sterylizacji (ovariohysterectomii) suki w wieku 3 lat 

o wadze 16 kg. 

1) Na zlecenie lekarza weterynarii przygotuj stolik narzędziowy do operacji sterylizacji suki. Wykorzystaj 

sprzęt i materiały znajdujące się w szafce lekarskiej oraz narzędzia ze sterylizatora. Gotowość do 

wykonania zadania zgłoś przez podniesienie ręki.   

2) Przygotuj narzędzia i materiały potrzebne do założenia zwierzęciu kateteru dożylnego do żyły 

odpromieniowej – połóż je na tacy, na swoim stanowisku pracy. 

3) Korzystając z ulotek leków, oblicz ilość leków potrzebną do premedykacji suki drogą i.m. – wypełnij 

tabelę Leki zastosowane podczas premedykacji. 

4) Pod rysunkami przedstawiającymi rodzaje szwów chirurgicznych zastosowanych podczas zabiegu 

sterylizacji, wpisz nazwy szwów oraz  określ na jakie piętra rany operacyjnej mogą one być założone – 

wypełnij dokument Szwy chirurgiczne zastosowane podczas operacji sterylizacji. 

5) Odpowiedz na pytania, zadane przez właściciela suki podczas odbierania jej po operacji, zaznaczając 

odpowiedź znakiem X w kolumnach TAK lub NIE – formularza Pytania zadane przez właściciela 

zwierzęcia po operacji sterylizacji. 

Szafka lekarska z wyposażeniem, sterylizator wraz z wyjałowionymi narzędziami, ulotki leków oraz środki 

ochrony indywidualnej znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym. Dokumenty i tabele do wypełnienia 

znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.  

UWAGA: Przyjmij, że asystent techniczny to operujący lekarz weterynarii przygotowany do zabiegu. 

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad aseptyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 stolik narzędziowy przygotowany do zabiegu, 

 narzędzia i materiały potrzebne do założenia zwierzęciu kateteru dożylnego, 

 tabela Leki zastosowane podczas premedykacji, 

 Szwy chirurgiczne zastosowane podczas operacji sterylizacji, 

 Pytania zadane przez właściciela zwierzęcia po operacji sterylizacji 

oraz 

przebieg przygotowania stolika narzędziowego. 

Strona 2 z 4
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Leki zastosowane podczas premedykacji 

 

 

Szwy chirurgiczne zastosowane podczas operacji sterylizacji suki 

 
 

Nazwa szwu  ..............................................................................................................................  

W operacji sterylizacji szew zakłada się na  .............................................................................  

 

 

 
 

Nazwa szwu  ..............................................................................................................................  

W operacji sterylizacji szew zakłada się na  .............................................................................  

Nazwa leku Nazwa substancji czynnej Ilość zastosowanego leku 
Ilość zastosowanej  
substancji czynnej 

Cepetor 
      

Butomidor 
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Pytania zadane przez właściciela zwierzęcia po operacji sterylizacji 
 

Pytania zadane przez właściciela zwierzęcia po operacji. TAK NIE 

Czy mogę w ciągu najbliższych dwóch godzin nakarmić psa? 
    

Czy mogę po 6 godzinach od operacji podać psu wodę do picia? 
    

Czy mam psu zapewnić spokój i ciepło? 
    

Czy mój pies może przez najbliższy czas wymiotować? 
    

Czy mogę za 5 dni psu ściągnąć ubranko pooperacyjne? 
    

Czy mam codziennie zaglądać pod ubranko i kontrolować ranę? 
    

Czy mogę na własną rękę podawać psu leki przeciwbólowe? 
    

Czy mogę w najbliższym czasie biegać z psem? 
    

Czy mogę za tydzień psa wykąpać? 
    

Czy mam za 10 dni przyjść na wizytę kontrolną i wyciągnięcie szwów? 
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