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MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym 

Czym jest egzamin zawodowy? 

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym.  

W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację  

w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 

kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej 

kwalifikacji.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest 

formą oceny poziomu  opanowania przez zdającego  wiedzy i umiejętności z zakresu danej 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach.  

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej  

i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, 

kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, 

funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.  

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji 

egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej 

działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają 

zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzni egzaminatorzy.  

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym 

przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin 

egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji 

okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.  

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym 

zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.  

Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: 

 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół 

policealnych, 

 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, 

 osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, 

 osób dorosłych – uczestników praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy. 
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2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego 

Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujęte 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

Jeśli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego,  

to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz 

załącznik); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed 

terminem egzaminu zawodowego. 

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz 

załącznik); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończyłeś, 

miesiące przed terminem egzaminu zawodowego; 

3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie 

z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu 

zawodowego. 

Jeśli uczęszczasz na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie 

później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu 

zawodowego i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz 

załącznik); 

2) złożyć wypełnioną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 przed terminem egzaminu zawodowego; 

3) przedłożyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy niezwłocznie po ukończeniu 

kursu. 

Jeśli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpośrednio po jego ukończeniu składasz  

deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem  

o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.  

Jeśli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego,  

i nie złożyłeś deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, to powinieneś:  

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz 

załącznik); 

2) złożyć wypełnioną deklarację do komisji okręgowej, nie później niż na 4 miesiące przed 

terminem egzaminu zawodowego; 

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
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Jeśli jesteś osobą dorosłą-uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia  

do pracy dorosłych, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz 

załącznik); 

złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej  

ze względu zamieszkania, 

3) dołączyć zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych. 

Jeśli jesteś osobą, która zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w trybie 

eksternistycznym, to powinieneś: 

1) wypełnić wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz 

załącznik); 

2) złożyć wypełniony wniosek do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu  

w tym samym roku, w którym składasz wniosek lub do dnia 30 września – jeżeli zamierzasz 

przystąpić do egzaminu w roku następnym; 

3) dołączyć świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej; 

4) dołączyć dokumenty potwierdzające co najmniej dwa lata kształcenia lub pracy w zawodzie  

z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu,  

na przykład: świadectwo szkolne, indeksy, świadectwa pracy, zaświadczenia dotyczące 

kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie. 

Jeśli jesteś absolwentem posiadającym świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za 

równorzędne ze świadectwami odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół 

ponadpodstawowych

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz 

załącznik); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu  

na miejsce zamieszkania, a w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania  

za granicą – dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż na 4 miesiące przed 

terminem egzaminu zawodowego; 

3) dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw 

szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;  

4) dołączyć oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą. 

Miejsce przystępowania do egzaminu  

Informacje o terminie i miejscu egzaminu może przekazać  Zdającym dyrektor szkoły lub dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

W zależności od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony będzie egzamin zawodowy, okręgowa 

komisja egzaminacyjna może wezwać zdającego na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na określonych stanowiskach 

egzaminacyjnych. Szkolenie powinno być zorganizowane nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed 

terminem egzaminu.  
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Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym 

Szczegółowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaśnień w zakresie: 

 powtórnego przystępowania do egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdały 

egzaminu, 

 udostępnienia informacji na temat wyniku egzaminu, 

 otrzymania dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie 

udziela dyrektor szkoły i okręgowa komisja egzaminacyjna. 

3. Struktura egzaminu zawodowego 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 

3.1. Część pisemna egzaminu 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. 

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana: 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,

po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin 

lub 

 z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań 

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

prawidłowa. 

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego 

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy Zdający pracuje przy: 

 indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie – w przypadku gdy 

część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, 

 osobnym stoliku – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest    

przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, 

zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi. Odległość między indywidualnymi 

stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę Zdających. 
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Przeprowadzanie części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego 

Przed rozpoczęciem egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego Zdający otrzymuje

od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do 

logowania: nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do systemu (rysunek M1.1). Następnie po 

zalogowaniu Zdający zatwierdza wybór egzaminu (rysunki M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu 

przyciskiem „Potwierdź wybór egzaminu” (rysunek M1.4) rozpoczyna się egzamin. 

Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego 

Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu 
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Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu 

Na kolejnym rysunku przedstawiony jest czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, liczba zadań, 

na jakie Zdający udzielił odpowiedzi, oraz pozostały czas do zakończenia egzaminu.  

Aby zapoznać się z zadaniem i udzielić na nie odpowiedzi, Zdający wybiera numer danego 

zadania (rysunek M1.5). 

Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem – rozpoczęcie egzaminu 

Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Zdający zaznacza jedną odpowiedź, 

a następnie zatwierdza wybór, klikając „Prześlij odpowiedź” (rysunek M1.6). 

Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem 
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System odnotowuje, na które zadania Zdający udzielił odpowiedzi. Do każdego zadania można 

powrócić w dowolnym momencie i zmienić już udzieloną odpowiedź (rysunek M1.7). 

Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem – rejestrowanie udzielonych odpowiedzi 

Zdający może zakończyć egzamin w dowolnej chwili, klikając „Zakończ egzamin” i potwierdzając 

jego zakończenie w kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). 

Uwaga! Zakończenie egzaminu jest czynnością nieodwołalną. 

Egzamin zostanie również automatycznie zakończony po upływie czasu przeznaczonego na jego 

zdawanie. 

Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem – zakończenie egzaminu 
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Rysunek M1.9. Potwierdzenie zakończenia egzaminu 

Rysunek M1.10. Komunikat dotyczący potwierdzenia zakończenia egzaminu 

Po zakończeniu egzaminu informacja dotycząca wyników zostanie wyświetlona po wybraniu opcji 

„Kliknij tutaj, aby wyświetlić przeliczone wyniki egzaminu” – liczba zadań, na które udzielono 

odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). 

Rysunek M1.11. Informacja dotycząca zakończenia egzaminu 
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Rysunek M1.12. Informacja dotycząca wyników egzaminu 

Po zakończonym egzaminie należy się wylogować z elektronicznego systemu zdawania egzaminów 

zawodowych. 

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego 

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem 

kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie laureata lub finalisty 

turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne 

z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%. 

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3.2. Część praktyczna egzaminu 

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. 

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania 

egzaminacyjnego zawartego w  arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia 

w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla 

kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. 

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz 

z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu 

trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. 
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Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej  

niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji 

określony jest w module 3. informatora. 

3.3. Podstawa uznania egzaminu za zdany 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający 

rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), 

i 

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

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję 

okręgową jest ostateczny. 

4. Postępowanie po egzaminie 

Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu 

Jeżeli Zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania, może zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE w terminie 2 dni 

roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej. Zastrzeżenie musi zawierać 

dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów. 

Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie 

stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej 

może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich Zdających albo Zdających w jednej 

szkole/placówce/ u pracodawcy lub w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych Zdających  

i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy 

termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. 

Unieważnienie egzaminu 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu 

może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, 

2) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego  

lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez 

dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia 

telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, 

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego  przebiegu części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym Zdającym. 
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Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego  

lub Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku: 

1) niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart oceny, 

kart odpowiedzi lub odpowiedzi Zdających zapisanych i zarchiwizowanych 

w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 

2) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek 

zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć 

na wynik danego egzaminu. 

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu 

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. 

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 

oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna. 

Ponowne przystąpienie do egzaminu 

Osoby, które 

 nie zdały jednej lub obu części egzaminu,  

 nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,  

 przerwały egzamin  

mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:  

 uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w  trakcie nauki oraz 

dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie  

po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych  

dla egzaminu eksternistycznego,  

 osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) 

lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu  

na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego 

egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych 

dla egzaminu eksternistycznego,  

 deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

Po upływie pięciu lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał 

egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu 

w pełnym zakresie. 

 Moduł 1. Informacje wprowadzające  


