
Zawód: technik masa żysta  
symbol cyfrowy: 322[12]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia z zakresu anatomii i fizjologii oraz właściwe dla różnych metod 

masażu; 
1.2. rozpoznawać budowę oraz czynności układów, narządów człowieka; 
1.3. rozróżniać patomechanizm jednostek chorobowych; 
1.4. opisywać schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w masażu; 
1.5. rozróżniać rodzaje, metody i techniki oraz zasady masażu stosowane w profilaktyce, leczeniu  

i rehabilitacji; 
1.6. określać wpływ masażu na funkcjonowanie tkanek, narządów i układów człowieka. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. określać wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod i technik masażu; 
2.2. dobierać metody masażu leczniczego, sportowego i kosmetycznego, w zależności od stanu zdrowia, 

wieku i rodzaju wykonywanej przez pacjenta pracy; 
2.3. określać wpływ techniki masażu klasycznego na poszczególne części ciała w profilaktyce, leczeniu, 

rehabilitacji; 
2.4. dobierać czynności wchodzące w skład masażu lub innego zabiegu usprawniającego; 
2.5. wskazywać kolejność czynności dla różnych metod masażu; 
2.6. wskazywać skutki masażu; 
2.7. rozróżniać chwyty diagnostyczne i lecznicze. 

3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania masażu; 
3.2. przewidywać zagrożenia podczas wykonywania masażu lub bezpośrednio po masażu; 
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.4. dobierać środki ochrony indywidualnej do wykonywania masażu; 
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania masażu  

lub bezpośrednio po masażu. 



Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 
Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  

z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji i wykonanie masażu określoną metodą i techniką  
na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej pacjenta. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Analizować dokumentację medyczną pacjenta oraz wyniki wywiadu dla potrzeb wykonania masażu. 
 2. Dobierać rodzaj, metodę i technikę masażu na podstawie wyników analizy dokumentacji medycznej  

i wywiadu, uwzględniając aktualny stan zdrowia, wiek, typ schorzenia, potrzeby i wydolność fizyczną 
pacjenta. 

 3. Dobierać sprzęt medyczny do wykonania masażu określoną metodą i techniką. 
 4. Opracowywać, w formie schematu blokowego, projekt działań związanych z wykonaniem masażu. 
 5. Przygotowywać pacjenta pod względem psychicznym i fizycznym do masażu. 
 6. Wykonywać masaż określoną metodą i techniką. 
 7. Sporządzać dokumentację medyczną z przeprowadzonego masażu. 
 8. Opracowywać wskazania dotyczące wykonywania przez pacjenta ćwiczeń usprawniających w warunkach 

domowych. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Stół do masażu, środki pomocnicze 
do wykonania masażu. Sprzęt do masażu i do hydroterapii. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Fantom, 
model. Formularze dokumentacji medycznej. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


