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Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin 

zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. 

 

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 

2012r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012. 

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., 

przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017. 

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., 

przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019. 

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów 

przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to: 

- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których 

przeprowadzany jest egzamin 

- obowiązkowość egzaminu dla uczniów – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem 

świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru, 

- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób 

wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, 

- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach. 

Egzamin odbywa się z podziałem na części: 

Część pisemna   

 test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru  
 czas 60 min  

 

              Część praktyczna 

 część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego 

 egzamin trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji 

jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla 

zawodu 
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 część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:  

 w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, 

 wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem 

komputera,  

 d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,  

 dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem 

komputera. 

 egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający uzyska: 
 

 z części pisemnej z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi 

do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa - minimum – 20 

poprawnych odpowiedzi / 50 %/ 

 z części praktycznej - minimum 75%. 

 

Na egzamin uczeń powinien zgłosić się min: 30 min przed wyznaczoną godziną egzaminu !!!! 

 Na egzamin uczeń przychodzi w stroju galowym !!!!  

 Przynosi ze sobą :  

 min : 2 czarne długopisy 

 dokument tożsamości  

 Na części pisemnej i praktycznej uczeń ma do dyspozycji kalkulator prosty 

 Wyposażenie stanowisk na egzamin praktyczny podany jest w załącznikach na stronie 

Informacja o zadaniach egzaminacyjnych, arkuszach i materiałach egzaminacyjnych dla zdających 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

1. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

a. Podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z 

wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład 

którego wchodzą:  

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 

zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna, 

 KARTA ODPOWIEDZI.  

2. Podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający 

otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą: 

  ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z 

dokumentacją do jego wykonania,  

 KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.  
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Ważne!  

W sali egzaminacyjnej, w którym odbywa się część pisemna egzaminu:  przebywają tylko zdający 

przydzieleni do tej sali,  są obecni przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego część pisemną 

egzaminu,  mogą przebywać przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i obserwatorzy,  mogą 

przebywać specjaliści odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 

właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i 

środków dydaktycznych,  przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego część pisemną, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie ingerują w pracę zdających bez ważnego powodu i nie 

zakłócają pracy zdającym,  obserwatorzy zachowują ciszę, nie chodzą po sali bez wyraźnego powodu, 

nie ingerują w pracę zdających i nie zakłócają pracy zdającym. Do sali egzaminacyjnej, w której jest 

przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z 

nich w tej sali. Na egzaminie zdający mogą korzystać tylko z materiałów i przyborów pomocniczych 

wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej 

małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy zdającego z 

arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego. Zdający pracują 

samodzielnie, nie wolno im udzielać żadnych wskazań ani komentować treści zadań egzaminacyjnych 

 


