
Nazwa kwalifikacji: wiadczenie us ug opieku czo-wspieraj cych osobie starszej 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.07 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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CZ  PRAKTYCZNA 
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Czas trwania egzaminu:120 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Podopieczny pan Jerzy ma 79 lat i od 3 lat jest wdowcem. Cierpi na nadci nienie t tnicze, jest pod opiek  
kardiologa. Musi systematycznie przyjmowa  leki, jednak czasami o tym zapomina. Wyst puje u niego 
równie  os abienie pami ci, wzroku i s uchu. Ma problemy z chodzeniem i porusza si  przy pomocy laski. 
Mieszka w bloku bez windy, na pierwszym pi trze. Mieszkanie jest dwupokojowe z kuchni  i azienk . 
Posiada CO, bie c  ciep  i zimn  wod . Wyposa one jest w podstawowy sprz t AGD i RTV. 
Podopieczny utrzymuje si  z  emerytury w wysoko ci 780 z . Wi ksz  cz  wiadczenia poch aniaj  
op aty. Nie zawsze wystarcza rodków finansowych na wykupienie leków. 

Podopieczny wymaga pomocy podczas wykonywania czynno ci dnia codziennego takich jak: gotowanie, 
pranie, prasowanie, robienie zakupów, sprz tanie, za atwianie spraw urz dowych. 

Potrzebuje pomocy podczas mycia i k pieli. Dzieci podopiecznego, dwie córki i syn, mieszkaj  daleko i nie 
mog  zaopiekowa  si  ojcem. Odwiedzaj  go kilka razy w roku. 

Podopieczny czuje si  samotny, ma obni ony nastrój, brakuje mu kontaktów spo ecznych. Pan Jerzy 
interesowa  si  polityk  i wydarzeniami na wiecie. Lubi  ogl da  telewizj , czyta  pras  oraz rozwi zywa  
krzy ówki. Obecnie twierdzi, e nic go nie interesuje. 

Wype nij Kart  oceny sytuacji zdrowotnej, spo ecznej i warunków ycia podopiecznego oraz opracuj plan 
opieki d ugoterminowej podopiecznego. Druki potrzebne do sporz dzenia dokumentów znajdziesz  
w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wykonaj u podopiecznego mycie pleców, natarcie i oklepanie klatki piersiowej oraz zmian  pi amy. 

Zadanie praktyczne wykonaj na fantomie osoby doros ej, wykorzystuj c sprz t, materia y i rodki 
udost pnione na stanowisku egzaminacyjnym i w magazynie. Po wykonaniu zadania uporz dkuj 
stanowisko pracy. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  2 rezultaty:  
wype niona Karta oceny sytuacji zdrowotnej, spo ecznej i warunków ycia podopiecznego, 
zapisany plan opieki d ugoterminowej podopiecznego 

oraz 
przebieg wykonania mycia pleców, natarcia i oklepania klatki piersiowej oraz zmiany pi amy. 
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Karta oceny sytuacji zdrowotnej, spo ecznej i warunków ycia podopiecznego 

Oceniany element Wynik oceny 

Sytuacja zdrowotna 
podopiecznego 

 

Sytuacja spo eczna 
podopiecznego 

 

Warunki ycia  
podopiecznego 

 

Potrzeby  
podopiecznego 
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Plan opieki d ugoterminowej podopiecznego 

Rozpoznany problem Planowane dzia ania 
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