
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu egzaminu dyplomowego dla studentów pielęgniarstwa – studia I stopnia 

PROTOKÓŁ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

Data przeprowadzenia egzaminu: ………………………………………………………. 

Miejsce: WSZ w Elblągu, oddział………………………………………………………. 

Nazwisko i imię studenta……………………………………………………………….. 

Nr albumu………………………………………………………………………………. 

Realizacja efektów kształcenia podczas egzaminu praktycznego: 

 

 

 

Efekty kształcenia 

  

Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektu 

Znakomicie 

(2 punkty) 

Wystarczająco 

(1 punkt) 

Nie 

wystarczająco 

(0 punktów) 

C.U2. gromadzi informacje metodą wywiadu, 

obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich 

(skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań 

diagnostycznych), badania fizykalnego w celu 

rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i 

sformułowania diagnozy pielęgniarskiej 

   

C.U5. ustala cele i plan opieki nad człowiekiem 

chorym lub niepełnosprawnym; 

   

C.U6. planuje i realizuje opiekę pielęgniarską 

wspólnie z chorym lub niepełnosprawnym i jego 

rodziną 

   

C.U7. monitoruje stan zdrowia pacjenta na 

wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub 

innych placówkach opieki zdrowotnej, między 

innymi przez ocenę podstawowych parametrów 

życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego 

krwi, oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu; 

   

C.U8. dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu 

zdrowia pacjenta i skuteczności działań 

pielęgniarskich; 

   

C.U10. podaje choremu leki różnymi drogami, 

zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz 

oblicza dawki leków; 

   

C.U11. pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, 

poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą; 

   

C.U14. wykorzystuje różne techniki karmienia 

pacjenta; 

   

C.U17. układa chorego w łóżku w pozycjach 

terapeutycznych i zmienia te pozycje; 

   

C.U20. zapewnia choremu bezpieczne otoczenie;    



 

 

C.U21. stwarza choremu warunki do snu i 

wypoczynku; 

   

C.U23. podłącza i obsługuje zestawy do 

kroplowych wlewów dożylnych 

   

C.U26. zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych;    

C.U27. monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce 

wkłucia centralnego, obwodowego i portu 

naczyniowego 

   

C.U30. pobiera materiał do badań laboratoryjnych i 

bakteriologicznych; 

   

C.U33. prowadzi dokumentację opieki 

pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę 

obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów, 

kartę profilaktyki i leczenia odleżyn; 

   

C.U34. odnotowuje wykonanie zleceń w karcie 

zleceń lekarskich; 

   

C.U35. pomaga pacjentowi w adaptacji do 

warunków panujących w szpitalu i w innych 

przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego; 

   

C.U38. uczy odbiorcę usług pielęgniarskich 

samokontroli stanu zdrowia i motywuje do 

zachowań prozdrowotnych; 

   

C.U46. ocenia stan odżywienia organizmu z 

wykorzystaniem metod antropometrycznych, 

biochemicznych i badania podmiotowego; 

   

C.U47. prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia 

dorosłych oraz dzieci zdrowych 

   

C.U49. przeprowadza badanie podmiotowe 

pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb 

diagnozy pielęgniarskiej i jej dokumentowania; 

   

C.U63. bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i 

segreguje odpady medyczne; 

   

D.U2. rozpoznaje uwarunkowania zachowania 

zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie 

zdrowia; 

   

D.U8. diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i 

dokonuje ich klasyfikacji; 

   

D.U9. pobiera materiał do badań diagnostycznych    

D.U10. ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku 

powikłań po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych 

   

D.U11. doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę 

stałą insuliny szybko i krótko działającej 
   



 

 

D.U12. przygotowuje chorego do badań 

diagnostycznych pod względem fizycznym i 

psychicznym 

   

D.U21. pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką 

intubacyjną i tracheotomijną; 

   

D.U25. prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans 

płynów pacjenta; 
   

D.U26. przekazuje informacje o stanie zdrowia 

chorego członkom zespołu terapeutycznego 

   

D.U27. asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych i leczniczych; 

   

D.U28. prowadzi dokumentację opieki nad chorym: 

kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i 

raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, 

profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę 

informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki; 

   

D.U29. ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból 

i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie 

przeciwbólowe 

   

D.U32. dostosowuje interwencje pielęgniarskie do 

rodzaju problemów pielęgnacyjnych 
   

D.K1. szanuje godność i autonomię osób 

powierzonych opiece; 

   

D.K5. przestrzega praw pacjenta;    

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe; 

   

D.K7. przestrzega tajemnicy zawodowej;    

D.K10. przejawia empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną oraz współpracownikami 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   



 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

a) Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania …………….. 

b) Liczba uzyskanych punktów…………………… 

c) Procent uzyskanych punktów c  ………………….. 

d) Skala ocen: 

100 – 90 % maksymalnej liczby punktów – 5,0 

  90 – 81 % maksymalnej liczby punktów – 4,5 

  80 – 71 % maksymalnej liczby punktów – 4,0 

  70 – 61 % maksymalnej liczby punktów – 3,5 

  60 – 50 % maksymalnej liczby punktów – 3,0 

Poniżej 50 % maksymalnej liczby punktów – 2,0  

 

Ocena …………………………………………… 

 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej 

Przewodniczący ………………………………………………… 

Członek ………………………………………………… 


