
 

 

OPIS PRZEDMIOTÓW 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD EGZAMINU PRZEDKLINICZNEGO 

 

 

Opis celu egzaminu praktycznego ze stomatologii przedklinicznej: 

 

Egzamin praktyczny z zakresu stomatologii przedklinicznej ma na celu praktyczne 

sprawdzenie umiejętności studenta nabytych w trakcie nauczania 6 przedmiotów: 

- protetyka przedkliniczna, 

- materiałoznawstwo stomatologiczne, 

- fizjologia narządu żucia, 

- stomatologia zachowawcza przedkliniczna, 

- endodoncja przedkliniczna, 

- ergonomia. 

 

Egzamin praktyczny jest realizowany w formie 10 stacji z zadaniami praktycznymi. 

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest pozytywny wynik zaliczenia zadań 

realizowanych na 7 stacjach. Zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem 

przystąpienia do egzaminu teoretycznego ze stomatologii przedklinicznej. 

 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu. Test składa się ze 100 

pytań zakresem obejmujących program nauczania przedmiotów wchodzących                     

w skład Egzaminu przedklinicznego. Na każde pytanie możliwych jest 5 wariantów 

odpowiedzi z czego tylko 1 jest prawidłowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Protetyka przedkliniczna 

  

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu anatomii łuków zębowych, systemów 

znakowania zębów, szczegółowej anatomii zębów naturalnych i podstawowe norm 

okluzji. Studenci modelują zęby stałe (po jednym z każdej grupy zębów), łuk zębowy 

górny i dolny techniką odejmowania wosku oraz powierzchni żujących zębów 

techniką kropli wosku. Przedmiot obejmuje również zasady rysunku zębów stałych 

oraz rozpoznawanie naturalnych zębów stałych. 

 

Piśmiennictwo: 

 Krocin, D. Dargielewicz, M.Grodner: Modelowanie w protetyce dentystycznej, PZWL, 

Warszawa 2010. 

 J. Kulas: Modelowanie koron zębów. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. Lublin 2008. 

 Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 

2014 

 Majewski S.: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu 

stomatognatycznego. Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

 Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy 

stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnicto Lekarskie PZWL 

 

2. Fizjologia narządu żucia  

 

Przedmiot obejmuje rozszerzone normy okluzji, fizjologiczne relacje szczęki i 

żuchwy, budowę stawu skroniowo-żuchwowego, fizjologię błony śluzowej, śliny oraz 

przyzębia, fizjologię żucia, połykania, oddychania oraz mowy. Nerwowo-mięśniowe 

zależności narządu żucia z innymi strukturami szkieletowo-mięśniowymi. 

 

Piśmiennictwo: 

 E. Mierzwińska-Nastalska (red): Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia, Med. Tour 

Press International 2016. 

 Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 

2014. 

 Majewski S.W.: Gnatofizjologia stomatologiczna, Normy Okluzji i Funkcje Układu 

Stomatognatycznego. Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

 Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy 

stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

 

 

 

 

 

 



3. Materiałoznawstwo stomatologiczne  

 

Obejmuje wiedzę z zakresu właściwości fizyko-chemicznych materiałów 

stosowanych w protetyce stomatologicznej oraz technologii ich przetwarzania                       

i zastosowania. Ćwiczenia obejmują pracę z materiałami z grupy podstawowej                      

i pomocniczej. Student wykonuje wybrane czynności z zakresu technologii 

przetwarzania materiałów. Wykłady i seminaria uzupełniają zakres wiedzy o 

najnowsze materiały i technologie. 

 

Piśmiennictwo: 

 Majewski S., Pryliński M.- Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej, 

Czelej, 2013. 

 Robert G. Craig – Materiały stomatologiczne, Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, 

Wrocław 2008. 

 

 

4. Stomatologia zachowawcza przedkliniczna  

 

Obejmuje wiedzę dotyczącą etiopatogenezy choroby próchnicowej, zasad 

opracowania konwencjonalnego i adhezyjnego wszystkich klas Blacka, właściwości 

materiałów odtwórczych i ich zastosowanie kliniczne, metody odbudowy ubytków 

próchnicowych wszystkich klas Blacka, lakowanie i poszerzone lakowanie. Ubytki 

niepróchnicowego pochodzenia i ich leczenie. 

 

Piśmiennictwo:      

Obowiązkowe 

 Jańczuk Z. , Kaczmarek U., Lipski M.:Stomatologia zachowawcza. PZWL. Warszawa 2014 

 Piątowska D. Kariologia współczesna. Med. Tour Press International. Warszawa 2011 

 Kariologia pod red. S. Potoczka Urban&Partner, 2000 

 

Uzupełniające 

 Roberson T.M. Heumann H.O, Swift E.J. Stomatologia zachowawcza. Wyd. polskie pod red. 

S. Suliborskiego. Elsevier Urban&Partner 2010 

 Powers J.M., Wataha J.C. Materiały stomatologiczne. Wyd. polskie pod red. U. Kaczmarek. 

Elsevier Urban&Partner 2013 

 Stomatologia zachowawcza I i II pod red.  S.Potoczka Urban&Partner, 1994, 1995 

 

 

 

 

 



5. Endodoncja przedkliniczna  

 

Obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie leczenia kanałowego zębów 

na modelach, definicję endodontium i chorób miazgi, diagnostykę i metody leczenia 

odwracalnych i nieodwracalnych chorób miazgi, znajomość narzędzi 

endodontycznych, etapy leczenia kanałowego, dostęp endodontyczny, długość 

robocza, chemomechaniczne opracowanie kanału i obturację, właściwości 

materiałów i leków do leczenia endodontycznego i ich zastosowanie kliniczne                   

oraz zakładanie koferdamu. 

 

Piśmiennictwo:                    

Obowiązkowe 

 Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza. PZWL, Warszawa 2014 

 Arabska-Przedpełska B.: Współczesna. endodoncja  w praktyce wyd. Bestom, Warszawa 

2011 

 

Uzupełniające 

 Tronstadt: Endodoncja kliniczna. Wyd. polskie pod red. Z. Jańczuka. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.  

 Postek-Stefańska  Lidia ( Barańska-Gachowska Maria )—Endodoncja wieku rozwojowego                

i dojrzałego wyd. Czelej Lublin 2011 

 Harty Chong  Bun San, Lipski Mariusz- Endodoncja w praktyce klinicznej- wyd. Elsevier 2014 

 

 

6. Ergonomia 

 

Obejmuje etiologię aktualnie obowiązujących chorób zawodowych, ergonomiczne 

zasady prowadzenia zabiegów stomatologicznych i organizacji pracy w gabinecie, 

znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w stomatologii, umiejętność 

zorganizowania pracy gabinetu stomatologicznego zgodnie z zasadami ergonomii 

oraz zastosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa                        

i higieny pracy. 

 

Piśmiennictwo:                              

 Jańczuk Z., Bladowski M.: Zasady pracy przy leżącym pacjencie. Kompendium praktyki 

stomatologicznej. Wyd. Kwintesencja 2003 

 Bladowski.M.: Atlas techniki pracy na 4 ręce w stomatologii ogólnej. Wyd. Euro-Direct-Media 

1999 

 

 

 


