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Egzamin  

potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

   Zwany egzaminem zawodowym jest 
formą oceny poziomu opanowania 
wiadomości i umiejętności z zakresu 
danego zawodu, ustalonych w 
standardach wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe 

 



Egzamin  

potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że:  
    jest przeprowadzony przez instytucję     

zewnętrzną, 
    wykorzystuje opracowane przez nią 

jednolite zadania  egzaminacyjne, kryteria 
oceniania i zasady przeprowadzania 
egzaminu, 

    sprawdzany jest przez niezależnych od 
szkoły  egzaminatorów,  

    



Struktura egzaminu  

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe 

 Etap pisemny część I –  zakres wiadomości i 
umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie 

    Zdający rozwiązuje test zawierający 50  zadań zamkniętych 
 Etap pisemny część II –  zakres wiadomości i 

umiejętności związanych z zatrudnieniem  
i działalnością gospodarczą 

    Zdający rozwiązuje test zawierający 20  zadań zamkniętych 
Czas trwania egzaminu – 120 min. 
 
 Etap praktyczny  –  obejmuje wykonanie zadania 

egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne 
umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. 
Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne 

Czas trwania egzaminu – 180 min. (TM, TTŻ) 
                                            240 min. (TI) 



Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe ? 

Etap pisemny odbywa się w szkole, którą  

    ukończył zdający.  

Etap praktyczny odbywa się w ośrodku 
egzaminacyjnym, którym jest upoważniona:  
- szkoła   
- placówka kształcenia praktycznego 

   - placówka kształcenia ustawicznego lub 
upoważniony pracodawca.  

 



Deklaracja zdającego 

Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce 

do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację 

dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym 

zawodzie.  

Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły. 

Deklarację składa się w terminie: 

 do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający 

zamierza przystąpić do    egzaminu. 

 





Wynik egzaminu zawodowego 

 Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala 
okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym 
odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów 
uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu. 
 

 Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala 
okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym 
odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo 
karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez 
zdającego.  
 

 Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa 
komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest 
ostateczny. 
 

 Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin                          
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  
 



Warunki zdania egzaminu  

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

 Etap pisemny część I –   zakres wiadomości   
i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie 
zalicza min. 50% punktów  

 Etap pisemny część II –  zakres wiadomości  
i  umiejętności związanych z zatrudnieniem  
i działalnością gospodarczą 

     zalicza min. 30% punktów 

 Etap jest zdany, jeśli zaliczone  są obie części 
 

 Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu 
kwalifikacji w danym zawodzie 

    zalicza min. 75% punktów  

Egzamin  zdany, jeśli zaliczone są oba etapy 



PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO 

EGZAMINU 

 Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub 
odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy 
albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby 
punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do 
egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego 
egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.  

 
 Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub 

odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację 
przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego 
egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli,  
a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

 Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby 
te,  zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.  

 



LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW  

LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH 

 Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad 
tematycznych związanych z wybraną dziedziną 
wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu 
pisemnego egzaminu zawodowego na 
podstawie zaświadczenia stwierdzającego 
uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 
finalisty. Zwolnienie z etapu pisemnego 
egzaminu zawodowego jest równoznaczne z 
uzyskaniem z etapu pisemnego egzaminu 
zawodowego najwyższego wyniku. 

 



TERMINY EGZAMINU 

1. Etap pisemny  

– 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – 
dla absolwentów wszystkich typów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 

 

2. Etap praktyczny: 
– od 24 do 27 czerwca 2014 r. – dla absolwentów 

techników i szkół policealnych 

– od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. – dla 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

 

 



Kiedy będą wyniki egzaminu? 

 

Wyniki egzaminu ogłoszone będą 
przez CKE 29 sierpnia 2014 r. 

Dyplomy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe 
uczniowie odbierają w szkole. 


