
Nazwa kwalifikacji: Asystowanie lekarzowi denty cie i utrzymanie gabinetu w gotowo ci do pracy 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.15 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL. 
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 6 stron 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  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PRAKTYCZNA 

Z.15-01-13.05 
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 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Na wizyt  w gabinecie protetycznym jest zapisany pacjent, w celu pobrania wycisku do wykonania protezy 
górnej. Pacjent b dzie pierwszym, ale nie jedynym pacjentem w dniu dzisiejszym. 
Przygotuj siebie i stanowisko egzaminacyjne (biurko i asystor) do rozpocz cia pracy. Dobierz i zastosuj 
odpowiednie rodki do dezynfekcji. Na biurku, przygotuj 1 l roztworu dezynfekcyjnego zgodnie z ulotk  
preparatu do dezynfekcji narz dzi. Wype nij metryczk  na pojemnik ze rodkiem dezynfekcyjnym. 
W oparciu o Polecenia otrzymane od lekarza oraz informacje w Karcie pacjenta, przygotuj asystor 
i potrzebne narz dzia do wykonania zabiegu. 
Na biurku u ó  wszystkie niezb dne materia y w tym tak e sprz t jednorazowy dla pacjenta. 
Przygotuj wszystko do wykonania wycisku i przez podniesienie r ki, zg o  gotowo  Przewodnicz cemu 
ZNCP.  
Na polecenie egzaminatora, w jego obecno ci przygotuj mas  i y k  wyciskow  z gotow  mas  wr cz 
egzaminatorowi. 
Odbierz od egzaminatora wycisk i przygotuj do transportu do pracowni protetycznej. 
Wykonaj polecenia lekarza.  
Prac  zako cz na etapie uporz dkowania stanowiska po pacjencie. Wszystkie materia y i narz dzia 
potencjalnie u yte w czasie zabiegu traktuj jako ska one. Przygotuj metryczki na worki z odpadami 
medycznymi.  
Wszystkie potrzebne druki do wype nienia znajduj  si  w  arkuszu egzaminacyjnym. 
Po sprz tni ciu, gotowy do transportu wycisk oraz  wype nion  w arkuszu egzaminacyjnym dokumentacj  
pozostaw na asystorze. 
Pozostaj ce materia y oraz narz dzia niewymagaj ce dezynfekcji w pojemniku z p ynem, po ó  na biurku.  
Podczas wykonywania zada  egzaminacyjnych przestrzegaj zasad organizacji i higieny pracy i ochrony 
rodowiska.  

Polecenia lekarza: 
− Prosz  o przygotowanie masy alginatowej do pobrania wycisku orientacyjnego. 
− y ka wyciskowa saneczkowa górna nr 2. 
− Prosz  wype ni  Kart  pacjenta. 
− Prosz  wype ni  Kart  laboratoryjn  do pracowni protetycznej. Do wykonania b dzie proteza 

cz ciowa górna osiadaj ca o nieograniczonej p ycie. Wykonanie wzornika zwarciowego za 
tydzie . 

− Prosz  umówi  pacjenta za 7 dni w celu pobrania zwarcia centralnego. 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
− zestaw narz dzi, materia ów, rodków ochrony indywidualnej do wykonania zabiegu; 
− uzupe niona dokumentacja; 
− stanowisko pracy uporz dkowane po zabiegu; 

oraz 
przebieg czynno ci zwi zanych z przygotowaniem stanowiska pracy; 
przebieg czynno ci zwi zanych z rozrobieniem masy wyciskowej i przygotowaniem wycisku do 
transportu. 
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Karta pacjenta 
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Metryczka na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym 

Informacja o terminie nast pnej wizyty: 

Fragment kalendarza rejestracji wizyt: miesi c ………….…………................. 
Uzupe nij rzeczywistymi datami z kalendarza z bie cego i nast pnego tygodnia. 

Nazwa rodka dezynfekcyjnego: …………………………………………..........................................................................………… 

………………..............………. : …………................................................................………………………………………….…..……..……. 

………………….............……. : ………................................................................………………………………………………………….….... 

……………………............…. : ………………………………………………………...................................................................……………… 

Sk ad roztworu dezynfekcyjnego: 

ilo  wody: ……………………........... 

ilo  preparatu dezynfekcyjnego: …….....…………….  

St enie w %: ……………………..  

Podpis osoby sporz dzaj cej roztwór: … Marta Wi niewska …  

Termin nast pnej wizyty 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

Pon  Pon  

Wt   Wt  

r 

 

 r  

Czw  Czw  

Pt  Pt  

Sob  Sob  

Niedz  Niedz  
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Karta laboratoryjna 

Metryczka na worek z odpadami medycznymi ska onymi 

Metryczka na worek z pozosta ymi odpadami medycznymi 

 .............................................................................................................................. ...........................................................  

 .............................................................................................................................. ...........................................................  

……………………………….………........…….........................… kod odpadu ………….........................….........……………................... 

Podpis osoby sporz dzaj cej metryczk :………….. Marta Wi niewska …… 

 .............................................................................................................................. ...........................................................  

 .............................................................................................................................. ...........................................................  

…………....………………….……………......................….....……… kod odpadu ……….........…............….........……………................... 

Podpis osoby sporz dzaj cej metryczk :………….. Marta Wi niewska …… 
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