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I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym 

 

 

Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu 

Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, 

poz. 562 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 868 

z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 

standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi 

zmianami).  

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składał się z dwóch etapów: 

 etapu pisemnego przeprowadzanego w formie testu złożonego z dwóch części, 

podczas których zdający rozwiązywali:  

 w Części I – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla 

kwalifikacji w danym zawodzie  

 w Część II – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane 

z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą 

 etapu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania 

właściwego dla danego zawodu, sprawdzającego umiejętności właściwe dla danego 

zawodu opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych.  

 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:  

 

1) z etapu pisemnego:  

 z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,  

 z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,  

2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. 
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Terminy egzaminu zawodowego 

Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

W lutym 2017 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla 

absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali 

świadectwo ukończenia szkoły w styczniu. 

Egzamin odbył się w terminach:  

 Etap pisemny - 27 lutego 2017 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe  

 Etap praktyczny - 28 lutego 2017 r. 

 

 

W czerwcu 2017 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla 

absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali 

świadectwa ukończenia szkoły w kwietniu lub w czerwcu. 

Egzamin odbył się w terminach:  

 Etap pisemny - 12 czerwca 2017 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe (absolwentów techników, techników 

uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, 

w których kształcą technika oraz dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych 

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą 

zasadnicze szkoły zawodowe) 

 

 Etap praktyczny  

 13 czerwca 2017 r. – dla absolwentów techników i szkół policealnych 

kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika, 

 Od 4 do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. 
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Uczestnicy egzaminu 

Egzamin zawodowy w lutym 2017 roku przeprowadzono w 1 zawodzie dla absolwentów 

zasadniczej szkoły zawodowej oraz w 27 zawodach dla absolwentów techników i szkół 

policealnych. 

Do egzaminu w lutym 2017 roku przystąpiło łącznie 39 absolwentów. 

 

 

 
 

Liczba absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, którzy 

przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w lutym 2017 roku 

w województwie łódzkim. 

 

W technikach i szkołach policealnych najliczniej reprezentowane były następujące zawody: 

 Technik rolnik - 8 osób; 

 Technik mechanik - 6 osób; 

 Technik informatyk - 6 osób. 
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Egzamin zawodowy w czerwcu 2017 roku przeprowadzony został dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych w 2 zawodach oraz techników i szkół 

policealnych w 38 zawodach.  

Do egzaminu w czerwcu 2017 roku przystąpiło łącznie 231 absolwentów, w tym:  

- technikum i szkoła policealna - 227 osób; 

- zasadnicza szkoła zawodowa - 4 osoby. 

 

 
 

Liczba absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, którzy 

przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku 

w województwie łódzkim. 

 

Najliczniej reprezentowane były następujące zawody: 

 Technik informatyk - 31 osób; 

 Technik elektryk - 24 osoby; 

 Technik mechatronik - 19 osób. 
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Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku. 
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II. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w lutym 2017 roku 

 

 

W lutym 2017 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla 

absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali 

świadectwo ukończenia szkoły w styczniu. 

Egzamin zawodowy przeprowadzono w 1 zawodzie dla absolwentów zasadniczej szkoły 

zawodowej oraz w 14 zawodach dla absolwentów techników i szkół policealnych. 

Dyplom w województwie łódzkim otrzymało 42,86% absolwentów spośród wszystkich, którzy 

przystąpili do obu etapów egzaminu. 

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (woj. łódzkie) 

w  6 zawodach w technikach i szkołach 
policealnych 

 

Dyplomy otrzymało: 
3 (42,86%)* 

przystąpiło: 
7* 

dyplom otrzymało: 
3* (42,86%) 

 *obejmuje absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 
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Technikum i szkoła policealna 

W województwie łódzkim do egzaminu w 20 zawodach zgłoszono 51 absolwentów techników 

i szkół policealnych. Do egzaminu przystąpiło 38 absolwentów, z czego do etapu 

praktycznego przystąpiło 27 osób oraz 18 osób do etapu pisemnego, w tym do obydwu 

etapów egzaminu przystąpiło 7 absolwentów. 

Etap egzaminu  Przystąpiło  Zdało 

Pisemny 18 11 (61,11%) 

Praktyczny 27 18 (66,67%) 

Dyplom otrzymało* 7 3 (42,86%) 

*obejmuje absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 

 

Liczba i procent absolwentów technikum i szkoły policealnej, którzy otrzymali dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale na zawody – luty 2017. 

Lp. Nazwa zawodu Przystąpiło* 

Dyplom otrzymało* 

Liczba 
absolwentów 

% 
absolwentów 

1 Technik ekonomista 1 1 100% 

2 Technik farmaceutyczny 1 0 0% 

3 Technik informatyk 1 0 0% 

4 Technik pojazdów samochodowych 1 0 0% 

5 Technik rolnik 2 1 50% 

6 Technik usług kosmetycznych 1 1 100% 

*obejmuje absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 
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Zdawalność - absolwenci technikum i szkół policealnych – luty 2017.
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III. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w czerwcu 2017 roku 

 

 

Do dwóch etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 25 zawodach 

przystąpiło w województwie łódzkim 63 absolwentów techników, szkół policealnych 

i zasadniczych szkół zawodowych. 

 

w  24 zawodach w technikach i szkołach policealnych 
 

Dyplomy otrzymało: 
 30* (47,62%) 

przystąpiło: 
62* 

dyplom otrzymało: 
29* (36,36%) 

 

   

   

   w 1 zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej 

 przystąpiło: 
1* 

dyplom otrzymało: 
1* (100,00%) 

 *przystąpili do obu etapów egzaminu 

 

 

  
 

Zdawalność absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, 

którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w czerwcu 2017 roku w województwie łódzkim.  
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Zdawalność absolwentów, techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku. 
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