
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Uczeń, który ukończy szkołę, otrzyma tytuł technika, jeżeli zda egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu 
opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej 
kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 

Uczniowie rozpoczynający naukę od 2019 r.  w klasach pierwszych technikum 

4-letniego i 5-letniego będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie 

z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku. 

UWAGA: 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania: 

„Absolwenci technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, będą zobowiązani 
do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku 
absolwentów liceów ogólnokształcących, z trzech przedmiotów obowiązkowych 
(języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz zdania 
egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub zdania egzaminu zawodowego ze 
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Tym samym 
absolwent technikum, po spełnieniu warunku dotyczącego zdania egzaminu 
zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, nie 
będzie musiał przystępować (ale nadal będzie mógł) do egzaminu z przedmiotu 
dodatkowego, podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie są wyniki m.in. egzaminu maturalnego i egzaminu 
zawodowego” 

 

Uczniowie klas starszych będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji według 

podstawy programowej z 2017 roku. 

Egzamin potwierdzający każdą kwalifikację składa się z części pisemnej i części 
praktycznej. 

Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: formuła 
2012, formuła 2017, formuła 2019 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego – z 
wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 
zawodowego (przy komputerze) lub z wykorzystaniem arkuszy papierowych. 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2012.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2012.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2017.pdf


Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli 
uzyskał: 

 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania 

oraz 

 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie 
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez 
komisję okręgową. 

Uczeń: 

 który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu 
w wyznaczonym terminie, 

 którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została 
unieważniona, 

 który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej 
części tego egzaminu 

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego 
przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin). 

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu 
informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do 
egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby 
punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź 
nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w 
wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w pełnym zakresie. 

 

 

 

 

 



Absolwent 

 który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu 
w wyznaczonym terminie, 

 którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została 
unieważniona, 

 który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej 
części tego egzaminu 

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego 
przeprowadzania, z tym że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu lub jego 
części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach 
określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę. 

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu 
informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do 
egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby 
punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź 
nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w 
wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w pełnym zakresie. 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie można uzyskać na stronach internetowych: 

 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej –   www.cke.edu.pl  
 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – www.oke.waw.pl 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu 
opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej 
kwalifikacji został ustalony są w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach. 

  

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.waw.pl/

