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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991, z późn. zm.).
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Na podstawie:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1327)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707)
ustalam listę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu
zawodowego przeprowadzanego w 2021 roku według podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. są jawne.
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1.

Symbol
kwalifikacji
AUD.06

Obsługa sceny

2.

AUD.07

Realizacja nagłośnień

3.

AUD.08

Montaż dźwięku

4.

AUD.09

Realizacja nagrań dźwiękowych

5.

DRM.03

Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

6.

DRM.04

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

7.

DRM.06

Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

8.

ELE.01

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Lp.

Nazwa kwalifikacji

9.

ELE.02

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

10.

ELE.10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

11.

ELM.01

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

12.

ELM.03

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

13.

FRK.01

Wykonywanie usług fryzjerskich

14.

FRK.02

Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych

15.

HAN.01

Prowadzenie sprzedaży

16.

HGT.01

Wykonywanie usług kelnerskich

17.

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

18.

HGT.04

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

19.

HGT.05

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

20.

MED.03

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

21.

SPC.01

Produkcja wyrobów cukierniczych

22.

SPC.03

Produkcja wyrobów piekarskich

23.

SPC.04

24.

MOT.02

25.

MOT.04

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów
samochodowych
Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

26.

MOT.05

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Zadania egzaminacyjne, które będą mogły być wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej
egzaminu zawodowego w kwalifikacjach wymienionych w tabeli, zostaną wskazane i udostępnione do
publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w zakładce EGZAMINY
ZAWODOWE / ► EGZAMIN ZAWODOWY formuła 2019 / ► Jawne zadania egzaminacyjne (część
praktyczna) nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu
zawodowego w danej sesji 2021 r.

