
Struktura egzaminu Struktura egzaminu 
 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

Część II –  zakres wiadomości i umiejętności 
związanych z zatrudnieniem 
i działalnością gospodarczą
Zdający rozwiązuje test zawierający 20  zadań zamkniętych
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Czas 
trwania 

120 minut 

(+ 30 min)

Etap praktyczny  –  obejmuje wykonanie zadania 
egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne 
umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym 
zawodzie

Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne

Czas  
trwania 

180 – 240 
minut

 (+ 30 min)

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności 
właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Zdający rozwiązuje test zawierający 50  zadań zamkniętych

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności 
właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Zdający rozwiązuje test zawierający 50  zadań zamkniętych
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Część I –Część I –  Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla 
kwalifikacji w zawodzie,kwalifikacji w zawodzie,

dotyczących obszarów:dotyczących obszarów:  czytania, przetwarzania, bezpiecznego czytania, przetwarzania, bezpiecznego 
wykonywania,wykonywania,

Część II –Część II –    Zakres wiadomości i umiejętności związanych z Zakres wiadomości i umiejętności związanych z 
zatrudnieniem i działalnością gospodarczą,zatrudnieniem i działalnością gospodarczą,

dotyczących obszarówdotyczących obszarów: : czytania, przetwarzania.czytania, przetwarzania.
 

Etap pisemny egzaminuEtap pisemny egzaminu  
potwierdzającegopotwierdzającego k kwalifikacje zawodowewalifikacje zawodowe obejmuje: obejmuje:

Standard wymagań egzaminacyjnychStandard wymagań egzaminacyjnych



Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności praktyczne absolwenta sprawdzane i 
oceniane na egzaminie, które sformułowane zostały w czterech obszarach. 
Absolwent powinien umieć:
 
    1.  Planować czynności związane z wykonaniem zadania.
    2.  Organizować stanowisko pracy.
    3.  Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów 
         bezpieczeństwa i higieny pracy,  ochrony przeciwpożarowej 
         i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi 
         w tematach zadań egzaminacyjnych.
    4.  Prezentować efekt wykonanego zadania.

EtapEtap  praktycznypraktyczny  egzaminu zawodowegoegzaminu zawodowego  
dotyczy praktycznych dotyczy praktycznych 

umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, 
zawartych w tematach zadania egzaminacyjnego.zawartych w tematach zadania egzaminacyjnego.

Standard wymagań egzaminacyjnych Standard wymagań egzaminacyjnych 



Warunki zdania egzaminu Warunki zdania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowepotwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część II –  zakres wiadomości 
i  umiejętności związanych
z zatrudnieniem 
i działalnością gospodarczą

zalicza min. 30% punktów z 20 pytań
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Etap 
zdany, 
jeśli 
zaliczone  
są obie 
części

Etap praktyczny - praktyczne 
umiejętności z zakresu kwalifikacji w 
danym zawodzie 

zalicza min. 75% punktów z 32 za 
zadanie egzaminacyjne

Część I –   zakres wiadomości  
i umiejętności właściwych dla 
kwalifikacji w zawodzie 

zalicza min. 50% punktów z 50 pytań
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Egzamin  
zdany, jeśli 
zaliczone  są 
oba etapy



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                   
       i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
wydany przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Wynik egzaminu zawodowegoWynik egzaminu zawodowego



Wzór dyplomuWzór dyplomu



Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

                                                           Wojciech Blatkiewicz

Opracowanie na podstawie materiałów Opracowanie na podstawie materiałów 
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