
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 5 stron 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.10-01-19.01
Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Do kliniki weterynaryjnej trafiła suka Sara o wadze 25 kg na umówiony zabieg sterylizacji. Określ w ml 

dawki leków potrzebne do podania psu: 

 Medetomidyny oraz Butorfanolu do premedykacji, 

 Amoksycyliny po zabiegu. 

Lista leków oraz dawkowanie: 

 Medetomidyna w dawce 34,4 mikrograma/kg mc i.m. w preparacie Narcostart 1 mg/ml 

 Butorfanol w dawce 0,1 mg/kg mc i.m. w preparacie Butomidor 10 mg/ml 

 Amoksycylina w dawce 15 mg/kg mc s.c. co 48 godz. w preparacie Betamox L.A. 150 mg/ml 

Wypełnij Tabelę 1. Dawki leków do zabiegu sterylizacji. 

Rozpoznaj narzędzia przedstawione na ilustracjach od 1 do 10 i wypełnij Tabelę 2. Narzędzia chirurgiczne. 
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Na zlecenie lekarza weterynarii przygotuj dla właściciela psa zalecenia pooperacyjne. Uwzględnij zalecenia 

dietetyczne, konieczność zabezpieczenia rany, podanie antybiotyku oraz wyznacz termin zdjęcia szwów. 

Zakreśl właściwe zalecenie. 

Wypełnij Tabelę 3. Zalecenia pooperacyjne. 

Na fragmencie słoniny przeprowadź zabieg odkażenia skóry suki przed zabiegiem operacyjnym. Pośrodku 

kawałka słoniny narysowana jest przykładowa linia cięcia skóry podczas zabiegu.  

Gotowość do wykonania zabiegu odkażania zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez 

podniesienie ręki. 

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. 

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania uporządkuj 

stanowisko. 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 Dawki leków do zabiegu sterylizacji – Tabela 1 

 Narzędzia chirurgiczne – Tabela 2 

 Zalecenia pooperacyjne – Tabela 3 

oraz  

przebieg odkażania skóry przed zabiegiem sterylizacji. 

Tabela 1. Dawki leków do zabiegu sterylizacji 

Tabela 2. Narzędzia chirurgiczne 

Lp. Nazwa leku 

1. Narcostart 

2. Butomidor 

3. Betamox 

Numer Nazwa narzędzia 

1 
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Tabela 3. Zalecenia pooperacyjne 

Lp. Zalecenia 

1 
W dniu zabiegu (zakreśl właściwe zalecenie):  

głodówka                             dieta lekkostrawna     karmienie normalne 

2 
W dniu zabiegu (zakreśl właściwe zalecenie):  

nie poić                                    niewiele wody       woda do woli 

3 
W kolejnych dniach (zakreśl właściwe zalecenie):  

głodówka                                  dieta lekkostrawna      karmienie normalne 

4 
Aktywność ruchowa (zakreśl właściwe zalecenie): 

ograniczona do minimum               normalna         kontrolowana (np. spacery na smyczy) 

5 
Zabezpieczenie rany (zakreśl właściwe zalecenie): 

kołnierz    ubranko pooperacyjne  opatrunek 

6 
Toaleta rany (zakreśl właściwe zalecenie): 

brak    przemywać wodą utlenioną    przecierać alkoholem 

7 
Wizyta kontrolna i podanie antybiotyku: 

….................  dni po zabiegu 

8 
Zdjęcie szwów: 

….................  dni po zabiegu 
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