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1. WSTĘP 

Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.): 

• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania 

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu 

• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej 

i części praktycznej egzaminu. 

Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą 

wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia 

w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej 

podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. 

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. 

Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części 

pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 

rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami 

oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-

wyposazenie-osrodkow/informatory). 

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1 

W zawodzie 

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

MED.13 

2.2 Zadania zawodowe 

Absolwent wykonywania 

rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychos

psychicznego i 
podopiecznego oraz j

-letnim
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3. 

Kwalifikacja MED.13 

3.1.1 MED.13.1.  pracy 

: 

Kryterium weryfikacji 
): ): 

higieny pracy 

 pracodawcy 
w 

A. Pracownik. 
B. Pracodawca. 
C. Inspektor bhp. 
D. Specjalista bhp. 

3.1.2 

MED.13.2. 
Kryterium weryfikacji 

o 
 zadanie 2. 

A. Dietetykiem. 
B. 
C. 
D. 

a: B 

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane 
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).
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: 

Kryterium weryfikacji 

2) dobiera programy komputerowe do przygotowania
i 

A. Action. 
B. Access. 
C. Word Pad. 
D. Power Point. 

Kryterium weryfikacji 

europejskiej i krajowej 

A. PKN 
B. DIN 
C. EN 
D. PN 
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3.1.3

Kryterium weryfikacji 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej 2) opisuje sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej

A. Logogramy.
B. Piktogramy.
C. Alfabet Lorm a.
D. Alfabet palcowy.

MED.13.3. 
Kryterium weryfikacji 

3) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej w 3) stosuje

aktywnego  Z tego co 
 ... ? 

Moralizowanie.
Podpowiadanie.
Parafrazowanie. 

D 
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Kryterium weryfikacji 

4) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych 3) buduje

Terapeuta 

A. 
B. 
C. 
D. 

3.1.4 
sfery 

Kryterium weryfikacji 

opiekunem prawnym o
z podopiecznym 

informacje poprzez odpowiednie ukierunkowanie rozmowy? 

A. Jawny. 
B. Ukryty. 
C. 
D. Skategoryzowany. 
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Kryterium weryfikacji 

7) rozpoznaje zaburzenia w zakresie zdrowia fizycznego,

9. 

A. 
B. atak epilepsji. 
C. 
D. 

Kryterium weryfikacji 

A. Transcendencji. 
B. 
C. Szacunku i uznania. 
D. 

Kryterium weryfikacji 

podopiecznego 

A. cele terapeutyczne. 
B. 
C. 
D. 
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3.1.5 

Kryterium weryfikacji 

podopiecznego na podstawie diagnozy 
4) planuje proces terapeutyczny na podstawie informacji
zawartych w diagnozie 

U podopiecznej zdiagnozowano 

A.  oddechowe i biegi na czas. 
B. 
C. 
D. 

MED.13.5. 
Kryterium weryfikacji 

3) dobiera metody, techniki terapii dla podopiecznego
w 

terapii -

A. 
B. 
C. 
D. 

: D 

Kryterium weryfikacji 

i 

A. 
B. 
C. 
D. 

: C 
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Kryterium weryfikacji 

7) planuje przebieg

edukacji prozdrowotnej 

Dla 
i 

A. Schultza. 
B. Jacobsona. 
C. 
D. 

3.1.6 MED.13.6. 

Kryterium weryfikacji 

indywidualnej i grupowej terapii pracowniach 

Przed 

A. 
B. 
C. 
D. 

Kryterium weryfikacji 

2) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do rodzaje i sposoby motywowania podopiecznego 

nie potrafi 

A. 
B. 
C. 

D. 
podopiecznej na jego wykonanie. 
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Kryterium weryfikacji 

metod i technik 
1) opisuje

terapii 

A. 
B. Haftowanie. 
C. Cerowanie. 
D. Tkanie. 

Kryterium weryfikacji 

plastycznej, organizacji czasu wolnego, informatycznej, 
ergoterapii) 

-ponga, aparat fotograficzny i 

A. silwoterapii. 
B. chromoterapii. 
C. organizacji czasu wolnego. 
D. 

13











3.1.7 MED.13.7. Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii 

Kryterium weryfikacji 

1) rozpoznaje rodzaje dokumentacji prowadzonej w pracy
terapeutycznej 

Radosny 

A. 
B. 
C. ecznej. 
D. 

Kryterium weryfikacji 

2) ocenia efekty pracy z podopiecznym na podstawie

specyfiki pracy z podopiecznym oraz rodzaju prowadzonej 
znej 

z 
pracy z podopiecznym oraz rodzaju prowadzonej 

W celu przeprowadzenia 

A. 
B. realizacji indywidualnego programu rehabilitacji. 
C. realizacji indywidualnego planu terapeutycznego. 
D. 

Kryterium weryfikacji 

Efekty terapeutyczne 
na podstawie  

A. 
B. 
C. obserwacji podopiecznego. 
D. wywiadu z podopiecznym. 
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3.1.8 

Efekt Kryterium weryfikacji 

 (ze zawodowych w zakresie: 

A. 
 przedstawiono na ilustracji? 

A. Felting needles. 
B. Sewing needles. 
C. Surgical needles. 
D. Embroidery needles. 

A. Chirurgische Nadeln. 
B. Nadeln zum Filzen. 
C. Sticknadeln. 
D. 
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obcy zawodowy 
Efekt Kryterium weryfikacji 

e proste wypowiedzi pisemne 
w 

b) rozumie proste

2) znajduje lone informacje 

A. 
Na podstawie informacji o problemach zdrowotnych podopiecznego, 
stwierdzono u podopiecznego. 

A. 
B. 
C. 
D. 

At the age of 23, John lost both his lower limbs in the accident. 
Currently, he has problems with movement, he uses a wheelchair.  

Na podstawie informacji 
stwierdzono u podopiecznego. 

A. 
B. 
C. 
A. 

Im Alter von 23 Jahren verlor Hans bei einem Unfall beide unteren 

 im Rollstuhl. 

3.1.9 

MED.13. 9. Kompetencje 
Efekt Kryterium weryfikacji 

6) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 2)  rodzaje stresu i sytuacji trudnych 

A. Konfliktu. 
B. Deprywacji. 
C. 
D. 

: C 
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3.1.10 

MED.13.10. 
Kryterium weryfikacji 

? 

wyznaczenie 

A. B. C. D. 
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3.2 
praktyczna egzaminu z kwalifikacji MED.13 

modelu d i trwa 180 minut. 

Opis przypadku pani Dagmary Nowakowskiej 
29-letnia Dagmara Nowakowska jest 
Ojciec pani 

na
we  jej 

(01-U) 
-wychowawczym  podstawowym 

konkretno-obrazowe. Wszystko co r
o 

aniem, nazywaniem i zdania w 

zamieszkania. 
u 

w 
 doborem 

Ma 
i i

ter
w 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie pod ezultaty: 
charakterystyka funkcjonowania Dagmary Nowakowskiej, 
indywidualna karta terapii 

poznawczych i emocjonalnych oraz kompetencji 
scenariusz Dagmary Nowakowskiej. 
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Charakterystyka funkcjonowania Dagmary Nowakowskiej 

Problemy 

Sfera poznawcza 

Problemy 

19



Sfera emocjonalna 

Problemy 

Sfera 

Problemy 
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Indywidualna karta terapii 

(co najmniej 6) (co najmniej 6) 
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i 
(co najmniej 6) 

(co najmniej 6) 
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Procesy poznawcze 

(co najmniej 3) (co najmniej 5) 
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Procesy emocjonalne 

(co najmniej 4) (co najmniej 4) 

25



(co najmniej 5) (co najmniej 5) 
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(co najmniej 3) (co najmniej 3) 
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praktycznych w pracowni gospodarstwa domowego 
dla Dagmary Nowakowskiej 

1. 

2. Czas trwania

3. Temat treningu

4. Problemy podopiecznej,

przeprowadzenia 

praktycznych  
(co najmniej 3) 

5. Cel

6. Cele
(co najmniej 4)

7. 
dydaktyczne 
(co najmniej 4) 
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Przebieg treningu 

 BHP (co najmniej 3) 
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Przewidywane efekty treningu (co najmniej 4) 

weryfikacji: 

Kryteria weryfikacji 

5) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa

3) przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami
eny pracy i ochrony 

MED.13.4. Rozpoznawanie 
i 

Kryteria weryfikacji 

problemy i zasoby podopiecznego, jego rodziny 
i 

podopiecznego 
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Kryteria weryfikacji 

podopiecznego 
1) wyznacza cele terapeutyczne dla podopiecznego
3) dobiera metody, techniki terapii dla podopiecznego

w odniesieniu do jego stanu

i utycznych 

z 

podopiecznego lub grupy terapeutycznej 

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji 

opracowywania diagnozy terapeutycznej podopiecznego na podstawie dokumentacji podopiecznego; 

ukacji 
prozdrowotnej; 

konstruowania kwestionariusza do przeprowadzenia wywiadu z podopiecznym; 

konstruowania arkusza obserwacji podopiecznego; 
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