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2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 
2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 

1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: 
a. z zakresu danej kwalifikacji wyodr bnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie 

z klasyfikacj  szkolnictwa zawodowego, 
b. na podstawie wymaga  okre lonych w podstawie programowej kszta cenia w zawodach. 

2. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:  
a. uczniów zasadniczych szkó  zawodowych i techników, 
b. uczniów i s uchaczy szkó  policealnych,   
c. absolwentów zasadniczych szkó  zawodowych, techników i szkó  policealnych, 
d. osób, które uko czy y kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
e. osób posiadaj cych wiadectwa szkolne uzyskane za granic , uznane za równorz dne ze 

wiadectwami uko czenia odpowiednich polskich szkó  ponadgimnazjalnych lub szkó  
ponadpodstawowych, 

f. osób doros ych, które uko czy y praktyczn  nauk  zawodu doros ych lub przyuczenie do 
pracy doros ych, je eli program przyuczenia uwzgl dnia  wymagania okre lone  
w podstawie programowej kszta cenia w zawodach, zg oszonych przez starost  do 
okr gowej komisji egzaminacyjnej. 

3. Egzamin zawodowy jest tak e przeprowadzany jako eksternistyczny egzamin zawodowy dla 
osób, które: 
a. uko czy y gimnazjum albo o mioletni  szko  podstawow  oraz  
b. co najmniej dwa lata kszta ci y si  lub pracowa y, w zawodzie, w którym wyodr bniono 

dan  kwalifikacj  zgodnie z klasyfikacj  zawodów szkolnictwa zawodowego. 
4. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie sk ada si : 

a. z cz ci pisemnej polegaj cej na rozwi zaniu testu pisemnego, 
b. z cz ci praktycznej polegaj cej na wykonaniu zadania praktycznego. 

5. Cz  pisemna egzaminu trwa 60 minut. 
6. Cz  praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. 
7. Cz  pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem: 

a. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, 
b. arkuszy i kart odpowiedzi. 

8. Cz  praktyczna egzaminu jest przeprowadzana wed ug modelu (formy): 
a. w � gdy rezultatem ko cowym jest wyrób lub us uga, 
b. wk � gdy rezultatem ko cowym jest wyrób lub us uga, uzyskana z wykorzystaniem 

komputera, 
c. d � gdy jedynym rezultatem ko cowym jest dokumentacja, 
d. dk � gdy jedynym rezultatem ko cowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem 

komputera. 
9. Cz  pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu i cz  

praktyczna egzaminu s  przeprowadzane w szkole, placówce, u pracodawcy lub w podmiocie 
prowadz cym kwalifikacyjny kurs zawodowy, posiadaj cych upowa nienie dyrektora komisji 
egzaminacyjnej w a ciwej ze wzgl du na siedzib  szko y/placówki, miejsce wskazane przez 
pracodawc  i miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wskazane przez ten 
podmiot. 

10. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu zawodowego w szkole, placówce, 
u pracodawcy i w podmiocie prowadz cym kwalifikacyjny kurs zawodowy odpowiada 
przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego, którym jest: 
a. w szkole lub placówce � dyrektor szko y lub placówki,  
b. w podmiocie prowadz cym kwalifikacyjny kurs zawodowy � osoba kieruj ca tym 

podmiotem, lub osoba przez ni  wskazana, 
c. u pracodawcy � pracodawca, lub osoba przez niego wskazana. 
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11. W przypadku choroby przewodnicz cego, lub innych wa nych przyczyn uniemo liwiaj cych 
mu uczestniczenie w egzaminie, lub z konieczno ci zapewnienia w a ciwej organizacji 
egzaminu, osob  pe ni c  t  funkcj  wskazuje dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej. 

12. Obserwatorami egzaminu/cz ci egzaminu mog  by : 
 delegowani pracownicy ministerstwa obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw 

o wiaty i wychowania,  
 delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr gowych komisji 

egzaminacyjnych,  
 delegowani pracownicy ministerstw obs uguj cych ministrów w a ciwych dla 

zawodów, 
 delegowani przedstawiciele organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadz cego szko /placówk , szkó  wy szych i placówek doskonalenia 
nauczycieli, pracodawców, podmiotów prowadz cych kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, upowa nieni przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej. 

Obserwatorzy nie uczestnicz  w przeprowadzaniu egzaminu. 
 

2.2 Termin i miejsce przeprowadzania egzaminu 
1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie pó niej ni  20 sierpnia ka dego roku og asza 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat 
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje 
w zawodzie w nast pnym roku szkolnym, okre laj cy daty przeprowadzania cz ci pisemnej 
egzaminu oraz daty rozpocz cia i zako czenia cz ci praktycznej egzaminu w kolejnych 
sesjach egzaminacyjnych. 

2. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej nie pó niej ni  5 miesi cy przed terminem 
rozpocz cia egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje w zawodzie w danej sesji og asza 
termin egzaminu na stronie internetowej komisji okr gowej. 

3. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegó owy harmonogram 
przeprowadzania cz ci praktycznej egzaminu i przekazuje przewodnicz cym zespo ów 
egzaminacyjnych nie pó niej ni  na 2 miesi ce przed rozpocz ciem tej cz ci egzaminu oraz 
og asza na stronie internetowej okr gowej komisji egzaminacyjnej. 

4. Do cz ci pisemnej egzaminu zawodowego: 
a. ucze  przyst puje w szkole, do której ucz szcza, 
b. absolwent przyst puje w szkole, któr  uko czy , 
c. osoba, która uko czy a kwalifikacyjny kurs zawodowy przyst puje w podmiocie 

prowadz cym kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, 
d. osoba doros a, która uko czy a praktyczn  nauk  zawodu doros ych lub przyuczenie 

do pracy doros ych oraz osoba dopuszczona do eksternistycznego egzaminu zawodowego 
przyst puj  w miejscu wskazanym przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej,  
o czym jest informowana nie pó niej ni  miesi c przed terminem egzaminu. 

5. Do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego: 
a. ucze  przyst puje w szkole, do której ucz szcza, albo w placówce, w której odbywa 

praktyczn  nauk  zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczn  nauk  
zawodu, 

b. absolwent przyst puje w szkole, któr  uko czy , albo w placówce, w której odbywa  
praktyczn  nauk  zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa  praktyczna nauk  
zawodu, 

c. osoba, która uko czy a kwalifikacyjny kurs zawodowy przyst puje w podmiocie 
prowadz cym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, 

d. osoba doros a, która uko czy a praktyczn  nauk  zawodu doros ych lub przyuczenie do 
pracy doros ych oraz osoba dopuszczona do eksternistycznego egzaminu zawodowego 
przyst puje w miejscu wskazanym przez dyrektora okr gowej komisji egzaminacyjnej, 
o czym jest informowana nie pó niej ni  na 2 miesi ce przed terminem tego egzaminu. 

6. W uzasadnionych przypadkach cz  pisemna i praktyczna egzaminu mo e odby  si  w 
innym miejscu, ni  wskazane w pkt. 4. i 5. wyznaczonym przez dyrektora okr gowej komisji 
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egzaminacyjnej, o czym zdaj cy jest informowany nie pó niej ni  na miesi c przed terminem 
tego egzaminu. 

2.3 Informacja o zestawach egzaminacyjnych dla zdaj cych 
 

1. Zestawy egzaminacyjne do cz ci pisemnej egzaminu zawodowego 
a. Podczas cz ci pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem 

arkuszy i kart odpowiedzi ka dy zdaj cy otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w sk ad 
którego wchodz : 
 ARKUSZ EGZAMINACYJNY � broszura zawieraj ca instrukcj  dla zdaj cego i 

test sk adaj cy si  z 40 zada  zamkni tych zawieraj cych cztery odpowiedzi do 
wyboru, z których tylko jedna jest prawid owa. 

 KARTA ODPOWIEDZI  
b. Podczas cz ci pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu: 
 zdaj cy otrzymuje kartki identyfikacyjne z danymi umo liwiaj cymi dost p 

do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu,  
 zdaj cemu udost pniany jest w systemie test sk adaj cy si  z 40 zada  zamkni tych 

zawieraj cych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawid owa. 
2. Zestawy egzaminacyjne do cz ci praktycznej egzaminu zawodowego 

Podczas cz ci praktycznej egzaminu zawodowego ka dy zdaj cy otrzymuje zestaw 
egzaminacyjny, w sk ad którego wchodz : 

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY � broszura zawieraj ca instrukcj  dla zdaj cego, 
tre  zadania egzaminacyjnego z dokumentacj  do jego wykonania. 

 KARTA OCENY. 
3. Przyk adowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwi zaniami s  zamieszczone w Informatorach  

o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie, dost pnych na stronie internetowej 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i o miu komisji okr gowych. Na 
stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udost pnione s  równie  
przyk adowe zadania egzaminacyjne do cz ci praktycznej egzaminu wraz z kryteriami 
oceniania zastosowane w sesjach z lat ubieg ych. 
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