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I ROK 
2 semestr 

Efekt 
uczenia się  

Umiejętność 

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena Data Podpis 

Obserwacja 
procedur  

w praktyce 

Wykonanie 
umiejętności  

z pomocą 
osoby 

nadzorującej 

Wykonanie 
umiejętności pod 
kierunkiem osoby 

nadzorującej 

Wykonanie 
umiejętności 
samodzielnie, 
bezpiecznie, 

kompetentnie  
z uzasadnieniem 

swojego działania 
w obecności osoby 

nadzorującej 

 
Podstawy pielęgniarstwa - laboratorium 

 
C.U6 Wykonanie pomiaru glikemii        

C.U9 
C.U4 
C.U5 

Pobieranie materiału do badań 
diagnostycznych: pobieranie wymazu z 
nosa 

       

Pobieranie wymazu z gardła        

Pobieranie wymazu z odbytu        

Pobieranie plwociny        

Pobieranie moczu        

pobieranie kału        

pobieranie krwi włośniczkowej do 
badania - gazometria 

       

Pobieranie krwi żylnej do badania 
metodą zamkniętą 

       

Przygotowanie pacjenta do badań        
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diagnostycznych – punkcja szpiku 

Punkcja lędźwiowa        

Punkcja jamy opłucnej        

Punkcja jamy brzusznej        

Wykonanie spirometrii        

C.U11 
C.U12 

 

Obliczanie dawek leków        

Przygotowanie i podanie leków 
doustnie 

       

Przygotowanie i podanie leków 
doodbytniczo 

       

Wykonanie wstrzyknięcia 
śródskórnego 

       

Wykonanie próby uczuleniowej        

Podanie leku drogą podskórną        

Podanie insuliny przy użyciu pena        

Wykonanie wstrzyknięcia 
domięśniowego 

       

C.U15 Podanie leku drogą dożylną        

Założenie obwodowego cewnika 
dożylnego  

       

Przygotowanie i podłączenie 
kroplowego wlewu dożylnego 

       

Obsługa pompy strzykawkowej i 
infuzyjnej 

       

C.U14 Płukanie ucha        

Płukanie oka        

Płukanie gardła        

Płukanie jamy ustnej        

C.U21 Podanie leków do oka        

Podanie leków do ucha        

Podanie leków do nosa        

Podawanie leków dopochwowo        
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C.U23 Wykonanie lewatywy        

Złożenie suchej rurki doodbytniczej        

Wykonanie wlewu dodbytniczego        

C.U24 Cewnikowanie pęcherza moczowego  
u kobiety 

       

 Cewnikowanie pęcherza moczowego  
u mężczyzny 

       

 Płukanie pęcherza moczowego        

C.U25 Założenie zgłębnika do żołądka        

Płukanie żołądka        

 
Zaliczenie laboratorium 

       

 

Podstawy pielęgniarstwa - zajęcia praktyczne 
 

C.U6 
C.U9 

Udział w badaniach diagnostycznych. 
Wykonuje: 
Pomiar glukozy we krwi 

       

Udział w badaniach diagnostycznych. 
Wykonuje: 
Pobiera mocz do badania 

       

Asystuje lekarzowi przy badaniach 
diagnostycznych 

       

C.U7 Prowadzi dokumentacje:  
bilans płynów  

       

C.U11 Przechowuje i przygotowuje leki do 
padania pacjentowi 

       

C.U12 Podawanie leków różnymi drogami: 
Podawanie leków drogą doustną 

       

Podawanie leków różnymi drogami: 
Podawanie leków podskórnie 

       

Podawanie leków różnymi drogami:        
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Podawanie leków drogą domięśniową 

Podawanie leków różnymi drogami: 
Podawanie leków drogą dożylną 

       

Podawanie leków różnymi drogami: 
Podawanie leków drogą doodbytniczą 

       

Podawanie leków różnymi drogami: 
Podawanie leków we wlewie 
kroplowym 

       

Oblicza dawki leków        

C.U 14 Wykonuje płukanie jamy ustnej        

Wykonuje płukanie gardła        

C.U15 Pielęgnuje miejsce wkłucia 
obwodowego, prowadzi 
dokumentację wkłucia obwodowego 

       

C.U23 Wykonuje zabiegi doodbytnicze – 
wlewka doodbytnicza 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 
Badanie fizykalne  

 
C.U43 Przeprowadza badanie podmiotowe        

C.U45 Ocena komunikacji        

Ocena chodu        

Ocena stanu odżywienia        

Ocena budowy ciała        

Ocena stanu skóry        

Badanie głowy        

Badanie szyi        

Badanie układu krążenia        

Badanie układu oddechowego        

Badanie jamy brzusznej        
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Badanie układu moczowo-płciowego        

Badanie gruczołów piersiowych        

Badanie układu mięśniowo-
szkieletowego 

       

Badanie układu nerwowego        

C.U46 
C.U44 

Przeprowadza kompleksowe badanie 
fizykalne 

       

 

Zaliczenie przedmiotu 

   

 
Podstawy Ratownictwa Medycznego  

 
D.U27 
D.U 30 

Ocenia podstawowe funkcje życiowe 
w stanach zagrożenia życia 

       

Prowadzi RKO BLS dorosłego        

Prowadzi RKO BLS dziecka        

D.U28 Doraźne unieruchomienie złamań        

Postępowanie ratownicze w urazach 
kręgosłupa 

       

Postępowanie ratownicze w urazach 
głowy 

       

Postępowanie ratownicze  
w przypadku oparzeń  

       

Postępowanie ratownicze  
w przypadku zadławień 

       

D.U29 Postępowanie ratownicze  
w przypadku krwawień i krwotoków 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 


