
Egzamin z pediatrii 2022 

1. Egzamin z pediatrii dla studentów VI roku kierunku lekarskiego składa się z następujących 

modułów 

- część praktyczna – badanie pacjenta  z zaproponowaniem postępowania i diagnostyki różnicowej- 

ocena jest wystawiana przez przydzielonego adiunkta/asystenta. Termin części praktycznej jest 

ustalany z osoba przeprowadzającą egzamin praktyczny 

- test w dniu 27.06.2021 godz. 14.30 MIEJSCE EGZAMINU: forma kontaktowa ul. Warzywna 1a 

G4,  

– jedna odpowiedź prawidłowa, bez punktów ujemnych; wyniki zostaną podane w ciągu 2 dni 

roboczych 

- część ustna – w terminie wyznaczonym przez prowadzącego egzamin w dniach 29/6/2022-

12/7/2022. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest pozytywna ocena z testu oraz z części 

praktycznej. Student losuje zestaw 3 pytań, na które odpowiedź jest oceniana łącznie. Do oceny z 

części ustnej uwzględnia się także ocenę z części praktycznej jako pytanie nr 4. Egzaminator ma 

prawo zadać również pytania dodatkowe związane z tematyką egzaminu praktycznego. 

2. Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną z testu i części ustnej, wg schematu: 

- ocena niedostateczna z części ustnej lub testu – niedostateczny 

- ocena dostateczna z testu  -co najmniej  61% poprawnych odpowiedzi (w uzasadnionych 

przypadkach próg ten może zostać obniżony) 

- średnia  3,0-3,25 – ocena dostateczna (3) 

- średnia 3,26-3,75 – ocena dostateczna + (3,5) 

- średnia 3,76-4,25 – ocena dobra (4) 

- średnia 4,26-4,75 – ocena dobra + (4,5) 

- średnia 4,76-5 – ocena b. dobra (5) 

3. Zagadnienia do wszystkich części egzaminu obejmują obowiązujące podręczniki podstawowe, tj. 

- Pediatria tom 1-2 Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska, Ewa Bernatowska, 

Mieczysław Chmielik, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska PZWL, 2018, 1400 str. 

- Pediatria do LEK i PES. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego). Anna Dobrzańska, Jozef Ryżko  Elsevier Urban & Partner, 2014, 1092 str. 

oraz zagadnienia omawiane na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach klinicznych, których 

tematyka znajduje się w sylabusach dla lat III –VI 

4. Student, który uzyska ocenę ndst z testu zdaje test i część ustną w sesji poprawkowej.  

Student, który uzyska ocenę pozytywną z testu, a niedostateczną z części ustnej, zdaje tylko część 

ustną w sesji poprawkowej, a ocena z testu pozostaje jak w I terminie 

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (tylko oficjalne zaświadczenie lekarskie) na 

egzaminie w I terminie student przystępuje do egzaminu w terminie sesji poprawkowej, a uzyskana 

ocena traktowana jest jako I termin.  



6. Termin testu w sesji poprawkowej – 14.07.2021. godz 14.30 MIEJSCE EGZAMINU: forma 

kontaktowa ul. Warzywna 1a G4 

 Część ustna w terminie wyznaczonym przez prowadzącego egzamin w dniach 15-24.07.2021 – 

przystępują tylko osoby z pozytywną oceną z testu.  


