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CZ  PISEMNA 

Z.11-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Który znak towarowy powinna bezwzgl dnie posiada  zabawka kupowana dla dziecka? 

Zadanie 2. 
Który z wymienionych sposobów ochrony przed kleszczami w czasie spaceru nale y zastosowa   
u 2-letniego dziecka? 

A. Za o y  ciemne ubrania. 
B. Za o y  krótkie spodenki. 
C. Przewozi  dziecko w wózku.  
D. Za o y  d ugi r kaw i d ugie spodnie. 

Zadanie 3. 
Które z by wyrzynaj  si  u dziecka jako pierwsze? 

A. Dolne siekacze. 
B. Górne siekacze. 
C. Dolne trzonowe. 
D. Górne trzonowe. 

Zadanie 4. 
Od kiedy nale y rozpocz  higien  jamy ustnej dziecka?     

A. Po pojawieniu si  k ów. 
B. Od pierwszych dni ycia dziecka. 
C. Po pojawieniu si  pierwszego z ba. 
D. Po pojawieniu si  z bów trzonowych. 

Zadanie 5. 
W co nale y ubra  6-miesi czne dziecko, które b dzie werandowane w s oneczny dzie , 
przy temperaturze powietrza ok. 5°C? 

A. W koszulk  i body. 
B. W kaftanik i pioszki. 
C. W sweterek i czapeczk . 
D. W kombinezon, czapk  i r kawiczki. 

 
 

 
 

A. B. C. D. 
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Zadanie 6. 
Któr  czynno  potrafi wykona  prawid owo rozwijaj ce si  6-miesi czne niemowl ? 

A. Sta  z podparciem. 
B. Sta  bez podparcia. 
C. Przekr ci  si  z brzuszka na plecy. 
D. Usi  z pozycji le cej bez pomocy. 

Zadanie 7. 
W których miesi cach ycia dziecko bez zaburze  rozwojowych zaczyna sta  z podparciem? 

A.   5 - 6  
B.   9 - 10  
C. 13 - 14 
D. 17 - 18 

Zadanie 8. 
U zdrowego noworodka, gdy zostanie po askotany po podeszwie stopy, zadzia a odruch Babi skiego, 
czyli 

A. palce stopy zacisn  si . 
B. kolana rozchyl  si  na zewn trz. 
C. nó ki roz o  si , a nast pnie przyci gn  do tu owia. 
D. ma e palce zegn  si  do rodka, a du y palec wygnie si  do góry. 

Zadanie 9. 
2-letni Piotru  ma 102 cm wzrostu. Wzrost ch opca w stosunku do przeci tnego dziecka w tym wieku 
jest 

A. ni szy o ok. 5 cm. 
B. ni szy o ok. 10 cm. 
C. wy szy o ok. 5 cm. 
D. wy szy o ok. 20 cm. 

Zadanie 10. 
Które z wymienionych chorób matki bezwzgl dnie wykluczaj  karmienie naturalne?  

A. Przezi bienie, katar, kaszel.  
B. Cukrzyca, nadci nienie t tnicze, choroba wie cowa. 
C. Narkomania, zaka enie wirusem HIV, nieleczona gru lica. 
D. Galaktozemia, choroba syropu klonowego, wrodzona nietolerancja glukozy. 
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Zadanie 11. 
Jakie mleko nale y podawa  dzieciom cierpi cym z powodu kolki lub maj cym problemy z trawieniem 
laktozy? 

A. Nast pne. 
B. Pocz tkowe. 
C. O obni onym pH. 
D. O podwy szonym pH. 

Zadanie 12. 
Zupy z dodatkiem wysokiej jako ci mas a nie nale y podawa  niemowl tom nietoleruj cym 

A. glutenu. 
B. glukozy. 
C. fruktozy. 
D. bia ka mleka krowiego.  

Zadanie 13. 
Od którego miesi ca ycia niemowl cia mo na w jego diecie uwzgl dnia  fasolk  szparagow   
i kapust ? 

A. Od 7-go miesi ca. 
B. Od 8-go miesi ca. 
C. Od 9-go miesi ca. 
D. Od 10-go miesi ca. 

Zadanie 14. 
Jak  konsystencj  powinny mie  potrawy przygotowywane dla 12-miesi cznego dziecka? 

A. Rozwodnionej zupy. 
B. Homogenizowanej papki. 
C. Zmiksowanego przecieru. 
D. Drobno pokrojonych kawa ków. 

Zadanie 15. 
Dziecku choremu na angin  nale y podawa  

A. du  ilo  p ynów. 
B. ma  ilo  p ynów. 
C. du  ilo  po ywienia. 
D. ma  ilo  po ywienia. 
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Zadanie 16. 
Dziecko skar y si  na ból przy otwieraniu buzi i gryzieniu, jego skóra nad obrzmia  liniank  jest 
napi ta i blada. Na co najprawdopodobniej jest chore dziecko? 

A. Na odr . 
B. Na wink . 
C. Na ró yczk . 
D. Na szkarlatyn . 

Zadanie 17. 
Dziecko, u którego wyst puje krótka szpara powiekowa, opadaj ce powieki i fa dy nak tne, p aska 
rynienka nosowo-wargowa oraz niedorozwini ta szczeka prawdopodobnie cierpi na  

A. zespó  Aspergera. 
B. zespó  Tourette’a. 
C. zespó  Chediaka-Higashiego.  
D. alkoholowy zespó  p odowy FAS. 

Zadanie 18. 
W którym zespole genetycznym, spowodowanym trisomi  chromosomu 21 pary, wyst puje  
tzw. „bruzda ma pia”?  

A. Pataua. 
B. Downa. 
C. Edwardsa. 
D. Klinefeltera. 

Zadanie 19. 
Jakie plansze dydaktyczne nale y wybiera  do pracy z ma ymi dzie mi?   

A. Du e i kolorowe.  
B. Ma e i czarno-bia e. 
C. Du e z du  ilo ci  ma ych elementów. 
D. Ma e z du  ilo ci  drobnych elementów. 

Zadanie 20. 
Któr  metod  pracy z dzieckiem stosuje opiekunka, gdy pozwala dziecku roztopi  nieg w szklance  
i zach ca go do obserwacji powsta ej wody? 

A. Wyk adu. 
B. Badawcz . 
C. Poznawcz . 
D. Opowiadania. 
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Zadanie 21. 
Jak nazywa si  ma a, mi kka, szmaciana pi eczka, zwykle uszyta z pasków kolorowego materia u, któr  
pokazano na rysunku? 

A. Lotka. 
B. Ka ka. 
C. Zo ka. 
D. Rzutka. 

Zadanie 22. 
Praca metod  polisensoryczn  polega na 

A. poznawaniu wiata jednym zmys em. 
B. zabawie z wykorzystaniem masy solnej. 
C. poznawaniu wiata wszystkimi zmys ami. 
D. zabawie z wykorzystaniem kolorowego papieru. 

Zadanie 23. 
Zabaw , która polega na wrzucaniu pi ek do kosza, zalicza si  do grupy zabaw z elementami 

A. pl su i podskoków. 
B. krycia si  i tropienia. 
C. rzutu, chwytu i celowania. 
D. przej cia przez przeszkody. 

Zadanie 24. 
Jaki rodzaj zabawek pokazano na fotografii? 

A. Pierroty. 
B. Pacynki.  
C. Kukie ki. 
D. Marionetki. 

Zadanie 25. 
Która sfera rozwojowa jest usprawniana, gdy podczas pokazu teatru cieni dziecko obserwuje profile 
twarzy ludzkich lub cienie zwierz t? 

A. Kinestetyka. 
B. Sensomotoryka. 
C. Percepcja s uchowa. 
D. Percepcja wzrokowa. 
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Zadanie 26. 
Do której grupy zabaw nale  zabawy polegaj ce na odtwarzaniu przez dzieci ró nych czynno ci ludzi 
doros ych? 

A. W role. 
B. W s owa. 
C. Bie nych. 
D. Rzutnych. 

Zadanie 27. 
Jakie zabawy zapobiegaj  izolacji dziecka oraz integruj  ze sob  dzieci? 

A. Z ca  grup . 
B. Z przyborami. 
C. Indywidualne. 
D. Sensomotoryczne. 

Zadanie 28. 
Któr  metod  nale y zastosowa  w celu kszta towania samodzielno ci dziecka? 

A. Pokazu. 
B. S own . 
C. Ogl dow . 
D. Do wiadcze . 

Zadanie 29. 
Które z wymienionych dzia a  najlepiej pomo e dziecku w adaptacji do nowych warunków  
w pierwszych dniach pobytu w obku?  

A. Skrócenie czasu pobytu.  
B. Wyd u enie czasu pobytu. 
C. Zapewnienie wi kszej liczby dzieci. 
D. Zapewnienie wi kszej liczby opiekunek. 

Zadanie 30. 
Które z wymienionych dzia a  powinna przede wszystkim zastosowa  opiekunka, aby z agodzi  l k 
dziecka przed okre lon  sytuacj  lub przedmiotem? 

A. Zabaw  ruchow . 
B. Bajk  terapeutyczn . 
C. Zabaw  konstrukcyjn . 
D. Psychoterapi  grupow . 
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Zadanie 31. 
Która z wymienionych cech powinna charakteryzowa  prac  wychowawcz  z dzieckiem? 

A. Dora no . 
B. Wybiórczo . 
C. Przypadkowo . 
D. Systematyczno . 

Zadanie 32. 
Który z elementów wspó pracy z rodzicami wp ywa korzystnie na proces wychowawczy dziecka?  

A. Ca kowite podporz dkowanie si  oczekiwaniom rodziców. 
B. W czenie wy cznie matki w proces wychowawczy dziecka. 
C. Stosowanie niejednolitego systemu wymaga  wobec dziecka. 
D. Uzgodnienie sposobów reagowania na okre lone zachowania dziecka. 

Zadanie 33. 
Któr  z wymienionych technik plastycznych stosuje opiekunka, gdy pozwala dzieciom zanurza   
w farbach ca e d onie? 

A. 5 palców. 
B. 10 palców.  
C. Decoupage. 
D. Formowania. 

Zadanie 34. 
Przygotowuj c razem z 3-letnimi dzie mi pomoce dydaktyczne nale y pami ta , aby nie stosowa  
materia ów 

A. du ych 
B. ostrych. 
C. suchych. 
D. mokrych. 

Zadanie 35. 
Któr  sfer  rozwojow  stymuluje opiekunka, podczas wykonywania z dzie mi upominków z materia ów 
plastycznych z okazji Dnia Matki? 

A. Kinestetyk . 
B. Motoryk  du . 
C. Motoryk  ma . 
D. Percepcj  s uchow . 
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Zadanie 36. 
Jakie zainteresowania mo na rozwija  u dziecka przez wprowadzenie do zaj  materia u przyrodniczego 
do tworzenia ró nych kompozycji zwi zanych z tematyk  zaj ? 

A. Muzyk  i rytmik . 
B. Plastyk  i technik . 
C. Zabawami ruchowymi. 
D. Zabawami matematycznymi. 

Zadanie 37.   
Przy przygotowaniu ilustracji na tablic  dydaktyczn  opiekunka mo e zastosowa  ciekaw  technik  
frottage, polegaj c  na 

A. malowaniu palcami. 
B. rysowaniu wiec  po pergaminie. 
C. nakrapianiu kartki przy u yciu szczoteczki do z bów. 
D. odbijaniu na papierze faktury dowolnych przedmiotów. 

Zadanie 38.   
Który sposób wizualizacji utworu muzycznego najpe niej pomo e dziecku okre li  jego nastrój 
i kolorystyk ? 

A. Tupanie. 
B. Klaskanie. 
C. Malowanie.  
D. Jod owanie. 

Zadanie 39. 
Opiekunka, która bawi si  z dzie mi w opowie ci pantomimiczne, pozwala na przedstawienie zadania 
za pomoc  

A. ruchu. 
B. piewu. 
C. krzyku. 
D. recytacji. 

Zadanie 40. 
W jaki sposób mo na uatrakcyjni  zabawy muzyczne, aby rozwija y poczucie rytmu u dzieci?  

A. Przez piew. 
B. Przez zabawy porz dkowe. 
C. Przez zabawy pantomimiczne. 
D. Przez gr  na instrumentach perkusyjnych. 
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