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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/informatorywyposazenie-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.

4

2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie higienistka stomatologiczna wyodrębniono jedną kwalifikację.
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia:
1) realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu
dentystycznego;
4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów
rehabilitujących jamę ustną;
5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna jest realizowane w szkole
policealnej o okresie nauczania 2 lat* , w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej lub stacjonarnej.
* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
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).

Kwalifikacja MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MED.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 1) dobiera środki ochrony indywidualnej
wykonywania zadań zawodowych
do planowanych zadań

adekwatnie

Przykładowe zadanie 1.
Które zdjęcie przedstawia rękawiczki przeznaczone do zastosowań medycznych z wymaganiami pełnej sterylności?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia 6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych
zdrowotnego
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok,
zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
Przykładowe zadanie 2.
Ilustracja przedstawia postępowanie bezpośrednio po urazie oka spowodowanym
A.
B.
C.
D.

oparzeniem ultrafioletem.
ukąszeniem przez owada.
uderzeniem tępym narzędziem.
działaniem substancji chemicznej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.2 MED.02.2 Podstawy higieny dentystycznej
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.2. Podstawy higieny dentystycznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
11) posługuje się językiem migowym

Uczeń (zdający):
3) porozumiewa się z pacjentem językiem migowym w stopniu
podstawowym

Przykładowe zadanie 3.
Higienistka przedstawiona na ilustracji przekazuje pacjentowi znakiem ideograficznym zalecaną częstotliwość mycia zębów
w ciągu dnia. Jak często zgodnie z jej zaleceniem pacjent powinien szczotkować zęby?
A.
B.
C.
D.

Dwa razy dziennie.
Trzy razy dziennie.
Po każdym spożyciu cukru.
Przed każdym głównym posiłkiem.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.2. Podstawy higieny dentystycznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
12) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki

Uczeń (zdający):
3) stosuje się do procedur w kontaktach z materiałami
skażonymi

Przykładowe zadanie 4.
Film przedstawia procedurę pakowania instrumentu w opakowanie papierowo-foliowe. Która czynność została pominięta przez
higienistkę stomatologiczną?

A.
B.
C.
D.

Zamknięcie torebki za pomocą zgrzewarki.
Napełnienie torebki do 2/3 objętości zamkniętego pakietu.
Umieszczenie wskaźnika chemicznego wewnątrz opakowania.
Oznakowanie datą sterylizacji oraz datą przydatności do użycia (sterylności).

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.3 MED.02.3 Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań
zawodowych
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.3. Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) współpracuje z lekarzem dentystą podczas zabiegów 2) aranżuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii
wykonywanych różnymi metodami
Przykładowe zadanie 5.
W której podstrefie działania zespołu stomatologicznego powinien być zapewniony dostęp do konsoli asystentki, materiałów,
instrumentarium i aparatury pomocniczej?
A.
B.
C.
D.

I
II
III
IV

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.3. Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) posługuje się urządzeniami do kontroli ciśnienia krwi i tętna

Uczeń (zdający):
3) stosuje aparaturę do kontroli ciśnienia krwi i tętna dostępne
w gabinecie dentystycznym

Przykładowe zadanie 6.
Przeprowadzając badanie ciśnienia krwi mankiet urządzenia pomiarowego należy założyć
A.
B.
C.
D.

poniżej stawu ramiennego w rzucie żyły ramiennej.
powyżej stawu łokciowego w rzucie żyły ramiennej.
poniżej stawu łokciowego w rzucie tętnicy ramiennej.
powyżej stawu łokciowego w rzucie tętnicy ramiennej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.4 MED.02.4. Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty
leczenia jamy ustnej
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.4. Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) rozróżnia aparaturę do diagnostyki i leczenia 2) określa funkcję urządzeń w realizacji świadczeń diagnostycznych
podtrzymującego
i profilaktyczno-leczniczych
Przykładowe zadanie 7.
Na ilustracji przedstawiono urządzenie służące do
A.
B.
C.
D.

pomiaru długości kanału zęba.
znoszenia nadwrażliwości zębów.
wizualizacji efektów leczenia stomatologicznego.
wykrywania próchnicy dzięki zjawisku fluorescencji.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.4. Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
rozpoznaje
aparaturę,
narzędzia, materiały stosowane
5) posługuje się aparaturą, narzędziami i materiałami
w
gabinecie
dentystycznym
w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia
Przykładowe zadanie 8.
Materiałem, w którym zastosowano specjalny wypełniacz S-PRG w postaci wstępnie przereagowanych cząsteczek szkła
zapewniających pobieranie i uwalnianie różnych bioaktywnych jonów, w tym fluorkowych, ze środowiska jamy ustnej do tkanek
zębów jest
A.
B.
C.
D.

giomer.
ormocer.
gutaperka.
amalgamat.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.4. Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2)
dobiera
aparaturę,
narzędzia, materiały do zabiegów
5) posługuje się aparaturą, narzędziami i materiałami
podstawowych i specjalistycznych
w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia
Przykładowe zadanie 9.
Który zestaw narzędzi i materiałów należy przygotować do opracowania oraz polerowania wypełnienia ubytków klasy III i IV
według Blacka?
A.
B.
C.
D.

Turbina, wiertło diamentowe typu szczelinowiec, kątnica, gumka, krążek, pasta polerska.
Kalka zgryzowa, turbina, wiertła stalowe, kątnica, gumka polerska, krążek ścierny, pasta polerska.
Turbina, wiertła diamentowe, kątnica, gumka polerska, krążek ścierny, pasta polerska, frez stalowy.
Kalka zgryzowa, turbina, płomyki diamentowe, kątnica, gumka, krążek z mandrylką, pasta polerska, ssak.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.5 MED.02.5. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.5. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) sporządza dokumentację medyczną zgodnie z przepisami 2) rozróżnia wzory dokumentacji medycznej obowiązujące
w gabinecie dentystycznym
prawa
Przykładowe zadanie 10.
Diagram zębowy, w którym zęby stałe ponumerowane są kolejno cyframi arabskimi, zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
zaczynając od górnego prawego trzonowca trzeciego, oznaczony jest systemem
A.
B.
C.
D.

Viohla.
łacińskim.
Haderupa.
amerykańskim.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.5. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) sporządza dokumentację medyczną zgodnie z przepisami 2) rozróżnia wzory dokumentacji medycznej obowiązujące w
gabinecie dentystycznym
prawa
Przykładowe zadanie 11.
Do zewnętrznej dokumentacji medycznej w stomatologii nie należy
A.
B.
C.
D.

opinia lekarska.
zaświadczenie lekarskie.
historia zdrowia i choroby.
skierowanie do specjalisty.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.6 MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę
ustną
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) opisuje stany patologiczne narządu żucia

Uczeń (zdający):
2) posługuje się prawidłową terminologią do opisania patologii
narządu żucia

Przykładowe zadanie 12.
„Ząb nadliczbowy umiejscowiony w linii pośrodkowej pomiędzy zębami siecznymi szczęki. Kształt zęba pośrodkowego stożkowy,
wyrzyna się podniebiennie między zębami siecznymi, powodując ich stłoczenie.” Opis badania klinicznego pacjenta wskazuje
na nieprawidłowość zębową zwaną
A.
B.
C.
D.

typodont.
hipodens.
oligodens.
mesiodens.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) opisuje stany patologiczne narządu żucia

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje stany chorobowe tkanek i układów w obrębie
głowy i szyi na modelach i w badaniu klinicznym

Przykładowe zadanie 13.
Na ilustracji przedstawiono stan patologiczny narządu żucia nazywany
A.
B.
C.
D.

diastemą.
stłoczeniem.
tyłozgryzem.
tyłożuchwiem.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje techniki diagnozowania na potrzeby leczenia 2) przedstawia wskaźniki higieny jamy ustnej, próchnicy i chorób
stomatologicznego
przyzębia w ramach zadań higienistki stomatologicznej
Przykładowe zadanie 14.
Tabela przedstawia wartości kodów wskaźnika
A.
B.
C.
D.

API
OHI
PUW
CPITN

Odpowiedź prawidłowa: D

0
1
2
3
4
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KODY WSKAŹNIKA ...
- stan prawidłowy
- krwawienie podczas sondowania BOP
- obecność kamienia dziąsłowego podi naddziąsłowego
- jatrogenne podrażnienia brzeżne
- obecność kieszonek płytkich do 5 mm
- obecność kieszonek głębokich od 6 mm

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) organizuje ciągłość leczenia pacjentów w trakcie 1) charakteryzuje wady zgryzu wymagające stosowania
użytkowania aparatów ortodontycznych
aparatów stałych i ruchomych
Przykładowe zadanie 15.
Która wada zgryzu charakteryzuje się tym, że zęby boczne górne swoimi powierzchniami podniebiennymi stykają się
z powierzchniami policzkowymi zębów dolnych, a zgryzowo stwierdza się najczęściej rozszerzenie łuku zębowego szczęki?
A.
B.
C.
D.

Zgryz głęboki.
Tyłozgryz całkowity.
Zgryz przewieszony.
Przodozgryz rzekomy.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) rehabilituje jamę ustną przy pomocy podstawowych 3) przywraca funkcję narządu żucia za pomocą ćwiczeń
ćwiczeń ortodontycznych
usprawniających zalecanych przez ortodontę
Przykładowe zadanie 16.
Prezentowane przez pacjentkę w filmie ćwiczenie mięśniowe jest zalecane w przypadku

A.
B.
C.
D.

leczenia nadzgryzu.
rozszerzania łuku zębowego.
wzmacniania mięśnia okrężnego ust.
wczesnego leczenia zgryzu głębokiego.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.7 MED.02.7. Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji
zdrowia
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.7. Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera różne formy edukacji zdrowotnej pacjentów 1) rozróżnia formy ekstensywne i intensywne w edukacji
i promocji zdrowia
stomatologicznych, posługując się wiedzą z zakresu
socjologii, psychologii i pedagogiki
Przykładowe zadanie 17.
Którą formę oddziaływania zdrowotnego stosuje higienistka stomatologiczna prowadząc zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej
w małych grupach, przekazując treści w ciągu dłuższego czasu?
A.
B.
C.
D.

Intensywną.
Ekstensywną.
Interaktywną.
Ekspansywną.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.7. Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) stosuje pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku i grupy 1) rozpoznaje pomoce dydaktyczne stosowane w edukacji
odbiorców
i promocji zdrowia
Przykładowe zadanie 18.
Na której ilustracji przedstawiono pomoc dydaktyczną mającą największe zastosowanie w edukacji dzieci w wieku szkolnym
w zakresie choroby próchnicowej zębów?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: A
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D.

3.1.8 MED.02.8 Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.8. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje aparaturę stosowaną w gabinetach różnych 2) opisuje
zastosowanie
aparatury
podstawowej
specjalności
i specjalistycznej w zabiegach profilaktyczno-leczniczych
Przykładowe zadanie 19.
Końcówka aparatu ultradźwiękowego widoczna na ilustracji ma zastosowanie przy zabiegu
A.
B.
C.
D.

skalingu.
cleaningu.
strippingu.
rebondingu.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.8. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) obsługuje aparaturę fizykalną do diagnostyki i leczenia 1) opisuje metody fizykalne stosowane w profilaktyce,
stomatologicznego
diagnostyce i leczeniu jamy ustnej
Przykładowe zadanie 20.
Podczas usuwania złogów nazębnych przy użyciu aparatu ultradźwiękowego wykorzystywane jest zjawisko
A.
B.
C.
D.

kawitacji.
jonizacji.
fluorescencji.
elektrokoagulacji.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.8. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje zabiegi rehabilitacyjne, stosując metody fizykalne 3) stosuje metody fizykalne w celu zredukowania bólu i stanów
zapalnych tkanek jamy ustnej
Przykładowe zadanie 21.
Metodą niewymagającą użycia wiertła wykorzystywaną między innymi do opracowania ubytków klasy V według Blacka oraz
przygotowania bruzd zębów przed zabiegiem lakowania jest
A.
B.
C.
D.

atrycja wodna.
abrazja powietrzna.
magnetostymulacja.
magnetoledoterapia.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.9 MED.02.9. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.9. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, 2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego,
a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,
instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje),
artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka
Przykładowe zadanie 22.
Które zalecenie pozabiegowe należy przekazać pacjentowi po wykonaniu piaskowania zębów?
A.
B.
C.
D.

„Don't disturb the wound.”
„Don't drink anything hot or fizzy.”
„Don't smoke for at least 12 hours.”
„Don't rinse your mouth for a few hours.”

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.9. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w
języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie
prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy
telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych
z wykonywaniem czynności zawodowych
Przykładowe zadanie 23.
Z przedstawionego w ramce dialogu wynika, że u pacjenta należy zastosować
A.
B.
C.
D.

lak szczelinowy.
preparat wybielający.
uszczelniacz kanałowy.
wypełnienie kompozytowe.

Hygienist: Mr. Johnson, I‘am afraid you have a cavity in one of your
teeth.
Patient: Do I? What shall we do next?
Hygienist: Well, we need to fill in the cavity with some restorative
material.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.10 MED.02.10. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.10. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem

Przykładowe zadanie 24.
Styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na zadaniu polega na
A.
B.
C.
D.

wyciszeniu negatywnych emocji i napięć związanych z sytuacją zawodową.
koncentrowaniu się na własnych przeżyciach osobistych i członków rodziny.
unikaniu myślenia o stresującej sytuacji i angażowaniu się w inne, niezwiązane z nią czynności.
skupieniu się na problemie i podejmowaniu bezpośrednich wysiłków zmierzających do jego rozwiązania.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.11 MED.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 1) przydziela pracę członkom zespołu zgodnie z kompetencjami
zadań
Przykładowe zadanie 25.
Do kompetencji higienistki stomatologicznej przy pobraniu wycisków czynnościowych z zastosowaniem łyżek indywidualnych oraz
rejestracji zwarcia należy przygotowanie instrumentarium
A.
B.
C.
D.

i zabezpieczenie wzorników.
i ustalenie wysokości zgryzu.
i dobranie kształtu, długości, koloru zębów.
i pobranie wycisków pod pracę protetyczną.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań według 2) planuje wykonywanie zadań zgodnie z kompetencjami
kompetencji
członków zespołu
Przykładowe zadanie 26.
Który członek zespołu stomatologicznego odpowiada za wykonanie zabiegu strippingu u pacjenta?
A.
B.
C.
D.

Lekarz dentysta.
Technik dentystyczny.
Asystentka stomatologiczna.
Higienistka stomatologiczna.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia jest przeprowadzana według modelu W i trwa
150 minut.
Przykład zadania
Wykonaj zabieg pobrania dolnego wycisku anatomicznego na modelu z pełnym uzębieniem w celu wykonania modelu
diagnostycznego.
W oparciu o informacje zawarte w Ulotce masy wyciskowej alginatowej, Ulotce środka do dezynfekcji wycisków oraz Karcie leczenia
ortodontycznego przygotuj stanowisko pracy higienistki stomatologicznej do planowanego zabiegu. Skompletuj niezbędne materiały,
narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Przygotuj w dodatkowym kubeczku jednorazowym wodę do zarobienia masy
wyciskowej.
UWAGA - Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora
przygotuj masę wyciskową alginatową, umieść ją na łyżce wyciskowej i pobierz wycisk na modelu. Gotowy wycisk przygotuj do
transportu do pracowni techniki dentystycznej.
Zaligaturuj górny łuk zębowy ligaturami elastycznymi na modelu szczęki z naklejonym aparatem stałym znajdującym się na wspólnym
stanowisku, a następnie przeprowadź prezentację szczotkowania zębów metodą roll na tym samym modelu.
UWAGA – Gotowość do prezentacji szczotkowania zębów zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności
egzaminatora wykonaj czynności.
Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne.
Wypełnij Kartę leczenia ortodontycznego oraz Zlecenie do pracowni techniki dentystycznej. Ustal i zapisz w Terminarzu wizyt
i zaleceń pacjenta ortodontycznego zalecenia dla pacjenta oraz termin kolejnej wizyty planowanej za miesiąc, licząc od daty
egzaminu. Arkusz pozostaw na biurku do oceny.
Podpisuj się swoim numerem PESEL. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
‒ zaligaturowany górny łuk zębowy na modelu z przyklejonym aparatem stałym,
‒ Karta leczenia ortodontycznego,
‒ Zlecenie do pracowni techniki dentystycznej,
 Terminarz wizyt i zaleceń pacjenta ortodontycznego,
 uporządkowane stanowisko pracy
oraz
przebieg wykonania zabiegu pobrania wycisku dolnego na modelu zębowym, przygotowania wycisku do transportu i
prezentacja szczotkowania zębów metodą roll.
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Ulotka masy wyciskowej alginatowej

Masa wyciskowa nie wymaga specjalnego przygotowania przed zastosowaniem. Materiał „bezpyłowy”; zaleca się jednak
ostrożność podczas otwierania saszetki i przesypywania proszku. Można stosować wodę z kranu; oznaczone czasy odnoszą się
jednak dla mieszanki proszku z wodą dejonizowaną w temperaturze 23°C. Proszek wymieszać energicznie z wodą. Stosując
specjalne mieszadła mechaniczne do wyciskowych mas alginatowych, postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
Uwzględniać chromatyczny wskaźnik fazy, który zapewnia idealne wymieszanie produktu i określa właściwy czas
wprowadzenia do jamy ustnej.
Różnice temperatury i/lub twardości wody oraz energii wyrabiania masy powodują niewielkie zmiany czasu pracy i wstępnego
czasu wiązania, które są automatycznie wskazywane kolorystycznie. Umyć, wypłukać, otrząsnąć wycisk z wody i odlać model.
Model można odlewać nawet do 168 godzin z gwarancją doskonałych wyników. Wycisk przechowywać osobno, w zamkniętej
plastikowej torebce.
Nie trzymać wycisku na powietrzu ani w wodzie.
Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym i chłodnym miejscu.
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Ulotka środka do dezynfekcji wycisków
Spray do dezynfekcji wycisków

PL

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do wycisków dentystycznych.
Spray to środek dezynfekujący nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia i o szerokim działaniu, opracowany
i przetestowany zgodnie z nowymi ujednoliconymi normami europejskimi dotyczącymi dezynfekcji. Spray przeznaczony jest
do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych. Środek
Spray sprawia, że gips łatwiej przemieszcza się po powierzchni wycisku dentystycznego, a odtwarzane detale są bardziej
precyzyjne. Ogranicza również ewentualne powstawanie pęcherzy.
SPEKTRUM DZIAŁANIA: bakteriobójczy, grzybobójczy (test na Candida albicans), prątkobójczy, wirusobójczy. Aktywność
zawiesinowa badana zgodnie z normami EN13727, EN13624, EN14348. Aktywność nośnikowa badana zgodnie z normą
EN14563. Badanie działania wirusobójczego zgodnie z normą EN14476.
UŻYCIE: Natychmiast po wykonaniu wycisk płukać pod bieżącą wodą przez 30 sekund. Rozpylić Spray aż do całkowitego
pokrycia powierzchni wycisku. Pozostawić do wyparowania.
Działanie wirusobójcze: 3 minuty zabrudzenia (EN 14476). Aktywność zawiesinowa: 1 minuta bakteriobójczy (EN13727),
1 minuta grzybobójczy (EN13624, test na Candida albicans), 2 minuty prątkobójczy (EN14348).
Aktywność nośnikowa: 2 minuty prątkobójczy (EN14563).
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Produkt przeznaczony jest do stosowania przez wykwalifikowane osoby znające odpowiednie normy bezpieczeństwa.
Używać rękawic ochronnych. Pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Szczelnie zamknięty produkt
przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać kontaktu Spray z materiałami wrażliwymi na działanie alkoholi. Unikać
kontaktu Spray z innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami. Ewentualne niewielkie różnice zapachowe
spowodowane są obecnością naturalnych aromatów i nie wpływają negatywnie na jakość produktu.
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KARTA LECZENIA ORTODONTYCZNEGO NR 25/2020
Imię i nazwisko: Katarzyna Iksińska
Data ur.: 22.02.1999 r.
Adres: ul. Wolności 123 /32 Nowy Tomyśl
WYWIAD
Rodzinny: Wada zgryzu u matki pacjentki
Osobniczy:
Odżywianie: od 6 m-ca życia sztuczne
Pozycja w czasie snu: na wznak, nisko z odchyloną głową
Mowa: prawidłowa
Oddychanie: nosem i ustami
Żucie: niechętne
Nawyki: nagryzanie ołówków
Wyrzynanie zębów mlecznych: zgodne z kalendarzem wyrzynania
Wyrzynanie zębów stałych: między 6 a 14 r. ż.
Przebyte choroby: wieku dziecięcego, alergia na pyłki i roztocza, częste nieżyty górnych dróg oddechowych
Waga: 56 kg
Wzrost: 164 cm
BADANIE
Analiza rysów twarzy: profil cisfrontalny
Badanie czynnościowe: odwodzenie i przywodzenie żuchwy w normie, test czynnościowy dodatni
Klasyfikacja Angle’a str. prawa: II str. lewa: II
Rozpoznanie kliniczne: tyłozgryz całkowity z protruzją siekaczy górnych, zwężenie górnego łuku zębowego, pogłębiony
nagryz pionowy.
PLAN LECZENIA
1. Diagnostyka modelowa i rentgenowska
2. Górny aparat stały
3. Dolny aparat stały
4. Wyciągi międzyszczękowe do poprawy relacji górnego łuku zębowego z dolnym
5. Retencja
Data

Ząb

Zabiegi

17.06.2020 r.

16, 26
15,14,13,12,11, 21, 22, 23,
24, 25

Zacementowanie pierścieni na zęby.
Naklejenie zamków na zęby.

Data

Zalecenia lekarza dla higienistki

17.06.2020 r.

Proszę o wykonanie wycisku alginatowego dolnego łuku zębowego w celu
zaplanowania leczenia stałym aparatem dolnym oraz zaligaturować łuk górny
niklowo-tytanowy  0,12 przy użyciu ligatur elastycznych.

Data

Zabiegi wykonane przez higienistkę

…………………

…………………………………………………………………………………………………..

Podpis i pieczęć
lekarza
Lek. stom. Paweł
Zębowski
Podpis i pieczęć
lekarza
Lek. stom. Paweł
Zębowski
Podpis

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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………………………..

PORADNIA ORTODONTYCZNA
LEK. STOM. PAWEŁ ZĘBOWSKI

ZLECENIE DO PRACOWNI TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
Nr karty: …..…………………....…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko pacjenta: …………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………
Data pobrania wycisków ………………………………………………………………………………….
* zaznacz odpowiednie pole symbolem „X”











MODELE DIAGNOSTYCZNE
APARAT
PŁYTKA GÓRNA / DOLNA
UTRZYMYWACZ GÓRNY / DOLNY
PROTEZA DZIECIĘCA GÓRNA / DOLNA
ŁUK PODNIEBIENNY:……………………………………………………….…
ŁUK JĘZYKOWY
RETAINER GÓRNY / DOLNY
INNE ………………………………………………………………………………

Lek. stom. Paweł Zębowski
Podpis lekarza

PORADNIA ORTODONTYCZNA
LEK. STOM. PAWEŁ ZĘBOWSKI

TERMINARZ WIZYT I ZALECEŃ PACJENTA ORTODONTYCZNEGO
Nr Karty: 25/2020
Imię i nazwisko: Katarzyna Iksińska
Lekarz prowadzący: lek. stom. Paweł Zębowski
HARMONOGRAM WIZYT
Data kolejnej
wizyty

Zalecenia dla pacjenta
Użytkowanie:
Higiena:
Współuczestniczenie w procesie leczenia:
Dieta:
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 1) dobiera środki ochrony indywidualnej adekwatnie
wykonywania zadań zawodowych
do planowanych zadań
3) wybiera środki ochrony indywidualnej wspomagające
ochronę przed zagrożeniami
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1) stosuje procedury niezbędne do bezpiecznej pracy
stosuje
przepisy
prawa
dotyczące
ochrony
w gabinecie dentystycznym
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.2. Podstawy higieny dentystycznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
12) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia zasady postępowania w procesach niszczenia
drobnoustrojów chorobotwórczych w czasie świadczenia
usług medycznych
3) stosuje się do procedur w kontaktach z materiałami
skażonymi
4) zapobiega zakażeniom krzyżowym w miejscu pracy

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.3. Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania 2) wykonuje wymagane procedury profilaktyczno-lecznicze
zabiegów specjalistycznych
utrzymujące efekty leczenia
7) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń 2) uzgadnia z lekarzem dentystą treść zaleceń
przedzabiegowych i pozabiegowych
przedzabiegowych i pozabiegowych
3) sporządza zalecenia dla pacjentów w formie pisemnej

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.4. Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady i procedury podczas wykonywania 4) wykonuje procedury zabiegowe zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną
wstępnych badań stomatologicznych
5) posługuje się aparaturą, narzędziami i materiałami 1) rozpoznaje aparaturę, narzędzia, materiały stosowane w
w zabiegach podtrzymujących efekty leczenia
gabinecie dentystycznym
2) dobiera aparaturę, narzędzia, materiały do zabiegów
podstawowych i specjalistycznych
4) przygotowuje materiały zgodnie z procedurami

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.5. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) sporządza
dokumentację
medyczną
z przepisami prawa

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
zgodnie 2) rozróżnia wzory dokumentacji medycznej obowiązujące
w gabinecie dentystycznym
3) opisuje sposoby dokumentowania przebiegu zabiegów
podstawowych i specjalistycznych
2) stosuje
przepisy
prawa
dotyczące
dostępu 3) tworzy zbiory i kartoteki dokumentów niezbędne
do dokumentacji medycznej
w procesie udzielania świadczeń profilaktycznoleczniczych
2)
prowadzi terminarz przyjęć pacjentów
4) ewidencjonuje pacjentów i usługi na potrzeby wewnętrzne
5) korzysta z gotowych wzorów dokumentacji
i dla celów sprawozdawczych
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5) klasyfikuje dokumenty
zewnętrzne

pomocnicze

na

potrzeby 2) przygotowuje dokumenty do współpracy z pracownią
techniki dentystycznej

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.6. Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) sporządza wyciski i modele orientacyjne uzębienia dla 2) dobiera niezbędne narzędzia i materiały do wykonania
celów diagnostycznych
wycisków i modeli orientacyjnych uzębienia
3) wykonuje wyciski i modele orientacyjne uzębienia
mlecznego i stałego
4) różnicuje modele uzębienia na podstawie analizy potrzeb
profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.7. Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej 3) wdraża zaplanowane działania w kierunku poprawy
w zależności od środowiska
zdrowia jamy ustnej
3) planuje różne formy i metody edukacji indywidualnej 3) instruuje pacjentów różnymi metodami jak: pokazy,
i grupowej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy
pogadanki, demonstracje środków do higieny jamy ustnej
ustnej

Jednostka efektów kształcenia:
MED.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) kieruje wykonywaniem przydzielonych zadań w miejscu 4) organizuje ciągłość wykonywania świadczeń
ich realizacji
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia mogą dotyczyć, np.:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

przygotowania stanowiska lekarza i higienistki stomatologicznej do świadczeń profilaktyczno-leczniczych,
wykonywania świadczeń profilaktyczno-leczniczych,
sporządzania materiałów i płynów zgodnie z poleceniem lekarza dentysty,
porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu oraz na zakończenie
przyjęć pacjentów,
wypełniania karty pacjenta, diagramu, dokumentacji medycznej wskazanej przez lekarza, dokumentowania przebiegu zabiegów
podstawowych i specjalistycznych,
rejestrowania zabiegów stomatologicznych oraz zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych,
organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
stosowania urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta i potrzebami zabiegowymi do zabiegów, takich jak: usuwanie
złogów twardych i miękkich, lakowanie, diagnostyka próchnicy, piaskowanie uzębienia,
przygotowania materiałów i narzędzi stosowanych w gabinecie dentystycznym,
rehabilitowania jamy ustnej przy pomocy podstawowych ćwiczeń ortodontycznych,
wykonywania wstępnych badań stomatologicznych.
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