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Załącznik umieszczony w Karcie Pracy Egzaminacyjnej 
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Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka stomatologiczna 
polegało na opracowaniu, zgodnie z poleceniem zawartym w zadaniu, projektu 
realizacji prac związanych z przyjęciem pacjentki i czynną asystą podczas zabiegu 
pobierania wycisku masą dwuwarstwową. 

Ocenie podlegały nast ępujące elementy pracy egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
II. Założenia czyli niezbędne informacje do rozwiązania zadania, wynikające 

z jego treści oraz dokumentacji 
III. Wykaz prac związanych z przygotowaniem gabinetu, stanowiska pracy 

asystentki oraz stanowiskiem lekarza dentysty 
IV. Wykaz narzędzi, materiałów, środków ochrony indywidualnej, środków 

dezynfekcyjnych do powierzchni, środków dezynfekcyjnych do narzędzi  
i wycisku, niezbędnych do wykonania zadania 

V. Dane o ilości wody i płynu potrzebnych do uzyskania 1 litra roztworu 
środka odkażającego o stężeniu 2%, uzyskane na podstawie obliczeń, 
oraz treść informacji, którą należy umieścić na pojemniku z roztworem 
dezynfekcyjnym (uwaga: na potrzeby egzaminu należy przyjąć, że 
asystentka sporządzająca treść tej informacji nazywa się Ewa Król) 

VI. Opis czynności związanych 
a. z fizycznym i psychicznym przygotowaniem pacjenta do zabiegu, 
b. z przygotowaniem masy dwuwarstwowej do wykonania wycisku, 
c. z przygotowaniem wycisku do przekazania do pracowni protetycznej, 
d. z porządkowaniem stanowisk pracy oraz postepowaniem z użytymi  
 narzędziami i odpadami medycznymi przed wizytą następnego  
 pacjenta 

VII. Dokumentacja zabiegu oraz termin i cel następnej wizyty, sporządzone  
w Karcie protetycznej, zamieszczonej w Karcie Pracy Egzaminacyjnej 

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 

Ad I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 

Większość zdających formułowała tytuł w sposób logiczny i zgodny z zawartością 
projektu, który powinien zawierać informacje o przyjęciu pacjentki i czynnej asyście 
podczas zabiegu pobierania wycisku masą dwuwarstwową. 

Przykład tytułu występującego w większości prac egzaminacyjnych: 

W dużej liczbie prac, tak jak w przedstawionym przykładzie, tytuły były nazbyt 
rozbudowane, czasami były to zdania wielokrotnie złożone i zawierały informacje, 
które powinny się znaleźć w elementach II, III i VI projektu realizacji prac. 
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Ad II.  Zało żenia czyli niezb ędne informacje do rozwi ązania zadania, wynikaj ące 
z jego tre ści oraz dokumentacji 

Założenia można było opracować w postaci listy danych koniecznych do rozwiązania 
zadania, uzyskanych z treści zadania i z załączników.  

Przykład pełnych, prawidłowo sporządzonych Założeń: 

 
W większości prac Założenia zawierały rozbudowane informacje, których treść 
stanowiła opracowanie elementów III oraz VI projektu realizacji prac. Część 
zdających przepisywała całą treść zadania i treść załączników bez ich analizy  
i koniecznej selekcji. Pomijanymi często elementami założeń były informacje  
o oszlifowaniu zębów przed pobraniem wycisku dwuwarstwowego oraz osadzeniu 
koron tymczasowych u pacjentki. 

 

Ad III. Wykaz prac zwi ązanych z przygotowaniem gabinetu, stanowiska pracy 
asystentki oraz stanowiskiem lekarza dentysty 

Większość zdających poprawnie sporządziła wykaz prac składających się na 
przygotowanie gabinetu oraz stanowisk pracy asystentki i lekarza dentysty 
uwzględniając fakt, że pacjentka jest przyjmowana jako pierwsza w tym dniu pracy. 
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Przykład wyczerpującego opracowania Wykazu prac: 

 

 
 
 

Część zdających nadmiernie rozbudowywała ten element pracy, tworząc z niego opis 
prac wraz z wykazem narzędzi, materiałów, środków ochrony indywidualnej  
i środków dezynfekcyjnych.  
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Ad IV. Wykaz narz ędzi, materiałów, środków ochrony indywidualnej, środków 
dezynfekcyjnych do powierzchni, środków dezynfekcyjnych do narz ędzi  
i wycisku, niezb ędnych do wykonania zadania 

Większość zdających poprawnie sporządziła wykazy niezbędnych narzędzi, 
materiałów i środków dezynfekcyjnych.  

Przedstawiony przykład opracowanego Wykazu jest niepełny (pominięto zapis 
końcówki do szlifowania oraz katalizatora do mas). 
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Niektórzy zdający pomijali w tym elemencie pracy egzaminacyjnej te narzędzia, 
materiały i środki, które umieścili w Wykazie prac. W wielu rozwiązaniach brakowało 
końcówki do szlifowania, katalizatora do mas, końcówki do ssaka oraz materiału do 
czasowego osadzania koron.  
 

Ad V.  Dane o ilo ści wody i płynu potrzebnych do uzyskania 1 litra ro ztworu 
środka odka żającego o st ężeniu 2%, uzyskane na podstawie oblicze ń, oraz 
treść informacji, któr ą należy umie ścić na pojemniku z roztworem 
dezynfekcyjnym (uwaga: na potrzeby egzaminu nale ży przyj ąć, że asystentka 
sporz ądzająca tre ść tej informacji nazywa si ę Ewa Król)  

Większość zdających prawidłowo przedstawiała ten element pracy egzaminacyjnej. 

Przykład poprawnego opracowania: 

 
Nieprawidłowe rozwiązania tego elementu zadania miały związek z błędami 
matematycznymi, szczególnie w odejmowaniu. 
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Ad VI. Opis czynno ści zwi ązanych 

a. z fizycznym i psychicznym przygotowaniem pacjent a do zabiegu 

Większość zdających poprawnie opisała czynności związane z przygotowaniem 
pacjentki do zabiegu. 

Przykład pełnego opracowania tego elementu pracy egzaminacyjnej: 
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Zdający często pomijali zapis o konieczności przygotowania środka odkażającego, 
podając jedynie informację o przygotowaniu kubka jednorazowego dla pacjentki. 

b. z przygotowaniem masy dwuwarstwowej do wykonania  wycisku 

Zdający nie mieli problemu z poprawnym opracowaniem opisu czynności związanych  
z przygotowaniem masy dwuwarstwowej, ponieważ przepisywali tekst z ulotki, która 
była załącznikiem do zadania. 

Przykład wyczerpująco opracowanego tego elementu pracy egzaminacyjnej: 
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c. z przygotowaniem wycisku do przekazania do praco wni protetycznej 

Niewielka liczba zdających podała pełny, zgodny z postępowaniem asystentki  
w gabinecie stomatologicznym opis przygotowania wycisku do przekazania go  
do pracowni protetycznej. Często spotykanym błędem merytorycznym był zapis  
o spłukiwaniu wycisku pod strumieniem bieżącej wody przed dezynfekcją (jak  
w przedstawionym przykładzie). 

Przykład: 

Również wielu zdających nie podało w pracach informacji o umieszczeniu  
w torebce foliowej (czy pudełku) modelu przeciwstawnego i kęska zwarciowego. 



Komentarz  Asystentka stomatologiczna 322[01]   Czerwiec 2012 
 

Strona 13 z 15  

d. z porz ądkowaniem stanowisk pracy oraz postepowaniem z u żytymi 
narzędziami i odpadami medycznymi przed wizyt ą następnego pacjenta 

Zdający poprawnie opisywali czynności związane z porządkowaniem stanowisk 
pracy oraz postepowaniem z użytymi narzędziami i odpadami medycznymi przed 
wizytą następnego pacjenta. 

Przykład: 
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Ad VII. Dokumentacja zabiegu oraz termin i cel nast ępnej wizyty, sporz ądzona 
w Karcie protetycznej, zamieszczonej w Karcie Pracy  Egzaminacyjnej 

Wypełnienie karty stomatologicznej pacjenta z diagramem powierzchniowym 
dla większości zdających nie stanowiło problemu. 

Przykład poprawnego opracowania dokumentacji: 
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Najczęściej pomijaną informacją w dokumentacji było zapisanie koloru koron – A2. 
 

Ad VIII. Praca egzaminacyjna jako cało ść 

Większość prac miała zachowaną przejrzystość struktury, była poprawna 
merytorycznie i terminologicznie a forma i sposób przedstawienia treści świadczyły  
o dobrym przygotowaniu osób zdających do zawodu asystentki stomatologicznej. 
Jedynie nieczytelny charakter pisma niektórych zdających z pojawiającymi się 
błędami ortograficznymi utrudniał odczytywanie projektu. 


