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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 

Oznaczenie kwalifikacji: R.10 
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Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający  
 
 

 

R.10-01-21.01-SG 

Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

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 2 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 
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Strona 2 z 2 

Zadanie egzaminacyjne 

 

Wykonaj czynności przygotowujące do operacji cesarskiego cięcia u psa o wadze 15kg: 
1. Przygotuj stolik narzędziowy z zachowaniem zasad aseptyki – na stoliku umieść to, co zawiera „Wykaz 

narzędzi i materiałów do operacji cesarskiego cięcia u psa”. 

2. Policz ilość poszczególnych narzędzi chirurgicznych, znajdujących się na tacce z narzędziami – wpisz ich 

ilość do „Wykazu narzędzi i materiałów do operacji cesarskiego cięcia u psa” 

3. Przygotuj: 

a.  narzędzia i materiały potrzebne do założenia pacjentowi kateteru dożylnego (wenflonu) o rozmiarze 

0,8 do żyły odpromieniowej,  

b. zestaw do podania pacjentowi kroplówki w trakcie operacji,  

c. produkty i materiały potrzebne do przygotowania i odkażenia pola operacyjnego. 

 

Zadanie wykonaj mając do dyspozycji stanowisko egzaminacyjne wyposażone w niezbędny sprzęt i materiały. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

- przygotowane na stoliku narzędziowym narzędzia i materiały; 

- wykaz narzędzi i materiałów do operacji cesarskiego cięcia u psa; 

- przygotowane narzędzia i materiały do założenia pacjentowi kateteru dożylnego (wenflonu), zestaw do 

podania kroplówki;  

- produkty i materiały potrzebne do odkażenia i przygotowania pola operacyjnego 

oraz  

przebieg przygotowywania narzędzi i materiałów zgodnie z zasadami aseptyki oraz przepisami bhp. 

 

Wykaz narzędzi i materiałów do operacji cesarskiego cięcia u psa: 

Nazwa materiału/narzędzia Liczba sztuk 
ostrze chirurgiczne 1 
nić chirurgiczna wchłanialna 3-0 1 
nić chirurgiczna niewchłanialna 2-0 2 
nić chirurgiczna wchłanialna 0 2 
rękawice chirurgiczne sterylne 6,5 1 
serweta operacyjna 1 
gaziki jałowe  min. 10 
tacka z narzędziami chirurgicznymi: 1 
kleszczyki naczyniowe Peana  

kleszczyki naczyniowe Kochera  
kleszczyki okienkowe   
igłotrzymacz   

pęseta anatomiczna  
pęseta chirurgiczna  
spinak do serwet Backhausa   

nożyczki chirurgiczne  

trzonek do skalpela  

nożyczki typ Lister  
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