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1. Egzaminzawodowyjestprzeprowadzanyzzakresujednej kwalifikacjiiumożliwiauzyskanie: 

- certyfikatukwalifikacjizawodowejwzakresiejednejkwalifikacji, 

- dyplomuzawodowego-wprzypadkuuzyskaniacertyfikatówkwalifikacjizawodowychzewszystkichkwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego - odpowiednio 

dowymaganegodladanegozawodupoziomuwykształcenia. 

2. Egzaminzawodowyjestprzeprowadzanywterminachustalonychprzezdyrektoraokręgowejkomisjiegzaminacy

jnej i ogłoszonych na stronie internetowej danej komisji okręgowejna podstawie harmonogramuogłoszonego 

przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie 

harmonogramuprzeprowadzaniaegzaminuzawodowego. 

3. Przystąpieniedoegzaminuzawodowegouczniajestobowiązkowe.Oobowiązkuprzystąpie

nia do egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym lub w danym semestrze informuje ucznia 

isłuchaczadyrektor tej szkoły wterminie10 dni odrozpoczęciaodpowiednio rokuszkolnego. 

4. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w 

terminiegłównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do 

egzaminu 

wterminiedodatkowym.Wtymcelunależyzłożyćdodyrektoraszkołyudokumentowanywniosek(Załącznik33)nie 

później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.Dalszy 

tokpostępowaniajestnastępujący: 

- dyrektorszkołyprzekazujedookręgowejkomisjiegzaminacyjnejwniosekniepóźniejniżnastępnegodniapojegoot

rzymaniu, 
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- dyrektorokręgowejkomisjirozpatrujewniosekwciągu2 dni, 

- dyrektorokręgowejkomisjiprzekazujerozstrzygnięciedyrektorowiszkoły,któryprzesłałwniosek, 

- rozstrzygnięciedyrektoraokręgowejkomisjiegzaminacyjnejjestostateczne. 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub 

słuchaczowiprzystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w terminie dodatkowym, dyrektor 

okręgowej 

komisjiegzaminacyjnej,naudokumentowanywniosekdyrektoraszkoły,możezwolnićucznialubsłuchaczazobowią

zkuprzystąpieniadoegzaminuzawodowegolubjegoczęści.Dyrektorszkołyskładawniosekwporozumieniuzucznie

mlubsłuchaczem,awprzypadkuniepełnoletniegoucznialubsłuchaczazjegorodzicami. 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w 

formietestupisemnegozwykorzystaniemelektronicznegosystemuprzeprowadzaniaegzaminuzawodowego,aczę

śćpraktycznawformie zadania lubzadańpraktycznych. 

Doczęścipisemnejegzaminuzawodowego zdającyprzystępujewszkole,doktórejuczęszcza. 

1. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo 

wplacówce lub centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego 

odbywapraktycznąnaukęzawodu. 

2. Przewodniczącyzespołuegzaminacyjnego(dyrektorszkoły)informujesłuchaczyomiejscuiterminieprzystąpien

iadoczęścipisemnej–niepóźniejniżna2tygodnieprzedterminemegzaminuiomiejscu 

przystąpieniadoczęścipraktycznej–niepóźniejniżnamiesiącprzedpierwszymdniemterminugłównegoegzaminu. 

3. Laureatlubfinalistaturniejulubolimpiadytematycznejzwiązanychzwybranądziedzinąwiedzywymienionych w 

wykazie ogłoszonym nie później niż na dwa lata przed terminem przeprowadzania 

egzaminuzawodowegoprzezMinistraEdukacjiNarodowej,możebyćzwolnionyzczęścipisemnejegzaminuzjednoc

zesnym uzyskaniem z części pisemnej egzaminu najwyższego wyniku (100%). Zwolnienie następuje 

napodstawiezaświadczeniastwierdzającegouzyskanietytułulaureatalubfinalistyprzedłożonegoprzewodniczące

muzespołuegzaminacyjnego(dyrektorowi szkoły). 

4. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza co roku komunikat dotyczący szczegółowych 

sposobówdostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, a na miesiąc przed 

pierwszymdniem terminu głównego egzaminu – komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z 

których mogąkorzystaćzdający naegzaminie. 

Składaniedeklaracjiprzystąpieniadoegzaminuzawodowego 

1. Zdający składa pisemną deklarację przystąpienia doegzaminu. 

2. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, absolwent – dyrektorowi 

szkoły,którąukończył(Załącznik3a). 

Terminskładaniadeklaracjiprzystąpieniadoegzaminupotwierdzającegokwalifikacjewz

awodzieprzezzdających 
 

1. Uczeń, absolwent składajądeklarację niepóźniej niż: 

2. do dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin został określony 

wkomunikaciedyrektoraCKEwsprawieharmonogramuegzaminupotwierdzającegokwalifikacjewzawodzi

emiędzydniem1kwietnia, adniem31 sierpnia danego rokuszkolnego. 

3. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie 

zdałtego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych 

częściegzaminuz zachowaniemterminu,októrymmowawpkt 1. 

4. Jeżelizdającyotrzymałinformację owynikachz poszczególnychczęściegzaminupoupływie 

tegoterminu,składadeklarację 

wterminie7dnioddniaogłoszeniawynikówegzaminuzawodowego,ogłoszonymwkomunikacie dyrektora 

CKEwsprawieharmonogramuegzaminuzawodowego. 



Miejsce,w którym zdającyprzystępujedoegzaminuzawodowego 
 

1. Doczęścipisemnejegzaminuzawodowego: 

a. uczeń przystępujewszkole,doktórejuczęszcza, 

b. absolwentprzystępujewszkole,którąukończył, 

2. Doczęścipraktycznejegzaminuzawodowego: 

a. uczeńprzystępujewszkole,doktórejuczęszcza,lubupracodawcy,u któregoodbywapraktycznąnaukę 

zawodu, 

b. absolwentprzystępujewszkole,którąukończyłlubu pracodawcy, 

uktóregoodbywałpraktycznanaukęzawodu, 

Wszczególnychprzypadkachwynikającychzestanuzdrowialubniepełnosprawnościzdającego,nawniosekzdające

goorazzazgodądyrektoraokręgowejkomisjiegzaminacyjnej,egzaminzawodowydlategozdającegomoże być 

przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła, placówka, centrum, u pracodawcy lub w 

podmiocieprowadzącymkwalifikacyjny kurs zawodowy. 

Wniosekskładasiędodyrektoraokręgowejkomisjiegzaminacyjnejniepóźniejniżnamiesiącprzedpierwszymdniem 

terminu głównego egzaminu, określonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie 

harmonogramuegzaminu.W uzasadnionychprzypadkach wniosekmoże być złożonyw terminiepóźniejszym. 

3. Informacjęomiejscuiterminieegzaminuzawodowegoniepóźniejniżnamiesiącprzedterminemegzaminuprzeka

zuje: 

• uczniowi,absolwentowi–odpowiedniodyrektorszkoły,doktórejuczeń uczęszcza,a absolwentowi–

dyrektor szkoły, którąabsolwent ukończył, 

Dostosowaniewarunkówprzeprowadzaniaegzaminu 

1. Zdającyniepełnosprawny,chory,zdysfunkcjąmożeprzystąpićdoegzaminuwwarunkachiformiedostosowanyc

h do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie dokumentów 

 ostanie zdrowia lubrodzajudysfunkcjibędących podstawą dostosowaniaegzaminu. 

2. Szczegółowainformacjawsprawiedostosowaniawarunkówiformyprzeprowadzaniaegzaminuzawodowego 

jest zamieszczona na stronach internetowych okręgowej komisji egzaminacyjnej i CentralnejKomisji 

Egzaminacyjnej (komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobach 

dostosowaniawarunków i formy przeprowadzania egzaminuzawodowego). 

3. Uczeń, absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego, 

byłobjętypomocąpsychologiczno-

pedagogicznąwszkolezewzględunatrudnościadaptacyjnezwiązanezwcześniejszymkształceniemzagranicą,zabur

zeniakomunikacjijęzykowejlubsytuacjękryzysowąlubtraumatyczną, może przystąpić do egzaminu 

zawodowego w warunkach dostosowanych do jego 

potrzebedukacyjnychorazmożliwościpsychofizycznychwynikającychodpowiedniozrodzajutychtrudności,zabur

zeńlubsytuacjikryzysowej lubtraumatycznej,napodstawie pozytywnejopiniirady pedagogicznej. 

4. Dokumentybędącepodstawądostosowania warunkówiformyegzaminu zawodowego(orzeczenie 

opotrzebiekształceniaspecjalnego,orzeczenieopotrzebieindywidualnegonauczania,opiniaporadnipsychologicz

no-

pedagogicznejospecyficznychtrudnościachwuczeniusię,opiniaradypedagogicznej,zaświadczenielekarskieochor

obielubtymczasowejniesprawności)słuchaczskładawrazzdeklaracjąprzystąpieniadoegzaminu. 

5. Radapedagogiczna,spośródmożliwychsposobówdostosowaniawarunkówiformprzeprowadzaniaegzaminuz

awodowego,wymienionychwkomunikacie,wskazujesposóblubsposobydostosowaniawarunkówlubformy 

przeprowadzaniaegzaminuzawodowegodla słuchacza. 
 

6. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie zdającego, a w 

przypadkuniepełnoletniegozdającegojegorodzicówowskazanychsposobachdostosowaniawarunkówiformprze

prowadzaniaegzaminuzawodowegodo jegopotrzebedukacyjnychimożliwościpsychofizycznych. 

7. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu 



zewskazanychsposobówdostosowania,wterminie3 dni roboczychoddniaotrzymania informacji. 

8. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu zawodowego może korzystać ze sprzętu medycznego 

ileków koniecznych zewzględuna 

chorobę.Zaświadczenieostaniezdrowiadołączasiędodeklaracjilubwszczególnychprzypadkachmożnaprzedłożyć

w terminiepóźniejszymprzewodniczącemuzespołuegzaminacyjnego(dyrektorowiszkoły). 

Warunkizdaniaegzaminu,uzyskaniacertyfikatukwalifikacjizawodowejidyplomuzawod

owego 

1. Zdającyzdałegzaminzawodowy,jeżeliuzyskał: 

• zczęścipisemnej–conajmniej 50% punktówmożliwychdo uzyskaniaoraz 

• zczęścipraktycznej–conajmniej75% punktówmożliwych do uzyskania. 

2. Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej 

kwalifikacji,otrzymujecertyfikatkwalifikacjizawodowejwydanyprzezokręgowąkomisjęegzaminacyjną.Zdający,kt

óryniezdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z tego egzaminu opracowaną przez 

okręgowąkomisjęegzaminacyjną. 
 

3. Zdający, któryzdałegzaminyzewszystkichkwalifikacji wyodrębnionych wdanymzawodzie i 

uzyskałświadectwoukończeniaszkołyotrzymujedyplomzawodowywydanyprzezokręgowąkomisjęegzaminacyjn

ą. 

4. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni 

zczęścipisemnejegzaminuzawodowegonapodstawiezaświadczeniastwierdzającegouzyskanietytułuodpowiedni

olaureatalubfinalisty.Zaświadczenieprzedkładasięprzewodniczącemuzespołuegzaminacyjnego(dyrektorowi 

szkoły). Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowegonajwyższego 

wyniku(100%punktówmożliwych do uzyskania). 

Zdający: 
 

który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub 

częścipraktycznejegzaminuwterminiedodatkowymzostałzwolnionyprzezdyrektoraokręgowejkomisjiegzamina

cyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części alboktórego 

częśćpisemnalubczęśćpraktycznaegzaminuzawodowegozostałaunieważniona,alboktórynieuzyskałwymaganej

do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu ma prawo przystąpić 

doegzaminuzawodowegolubodpowiedniejczęścitegoegzaminuwkolejnychterminachgłównychjegoprzeprowa

dzania wtrakcienauki. 
 

5. Zdający,któryniezdałegzaminuponownieskładadeklaracjępootrzymaniuinformacjiowynikachegzaminuzawo

dowego, z zachowaniem terminu do 15 września lub do 7 lutego danego roku, w którym 

zamierzaprzystąpićdoegzaminuzawodowego.Jeżelizdającyotrzymałinformacjęowynikachegzaminupoupływiet

egoterminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, ustalonego dla 

danegoterminuegzaminuprzez dyrektora CentralnejKomisjiEgzaminacyjnej. 

Poupływie5lat,liczącoddnia zakończenia rokuszkolnego,w którymzdającyporazpierwszy: 

• przystąpiłdoegzaminuzawodowegoinieuzyskałzjednejlubobuczęścitegoegzaminuwymaganejdo zdania 

liczby punktówalbo 

• przystąpiłdoegzaminuzawodowego,któregoczęśćpisemnalubczęśćpraktycznaegzaminuzawodowego 

zostałaunieważniona, albo 

• nieprzystąpiłdoczęścipisemnejlubczęścipraktycznejegzaminuzawodowegowwyznaczonymterminiezda

jący tenprzystępujedoegzaminuzawodowegowpełnymzakresie. 

Poogłoszeniuwynikówegzaminuprzezokręgowąkomisjeegzaminacyjną,zdającymaprawo: 

wglądu do odpowiedzi z części pisemnej zapisanych w elektronicznym systemie przeprowadzaniaegzaminu 

zawodowego i karty oceny oraz rezultatów w postaci dokumentacji z części praktycznej egzaminu,jeżeli 

dokumentacja ta jest rezultatem końcowym z wykonania zadania egzaminacyjnego, w miejscu i 

czasiewskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia 



ogłoszeniawynikówzegzaminu.Podczasdokonywaniawgląduzdającymamożliwośćzapoznaniasięzzasadamiocen

ianiarozwiązańzadańoraz,powglądzie,zwrócićsięzuzasadnionymwnioskiemoweryfikacjęsumypunktówzdanejcz

ęści egzaminu. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku.Dyrektorokręgowejkomisjiegzaminacyjnejinformujepisemniezdającego,owynikuweryfikacjisumypun

któw. 

9. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mogą wnieść do Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnegoodwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego, 

za 

pośrednictwemdyrektoraokręgowejkomisjiegzaminacyjnej,wterminie7dnioddniaotrzymaniainformacjiowynik

uweryfikacjisumy punktów. 

Częśćpisemnaegzaminu 

1. Częśćpisemnaegzaminuzawodowegotrwa60minut. 

2. Część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, z 

wykorzystaniemelektronicznegosystemuprzeprowadzaniaegzaminuzawodowego.Testpisemnyskładasięz40za

dańtestowychwielokrotnegowyboruz jedną poprawnąodpowiedzią. 
 

3. Wykazmateriałówiprzyborówpomocniczych,zktórychmogąkorzystaćzdającywczęścipisemnejegzaminuzawo

dowego znajdująsięwkomunikaciedyrektoraCentralnejKomisjiEgzaminacyjnejo przyborach. 

4. Częśćpisemnaegzaminuzawodowegorozpoczynasięogodzinieustalonejprzezprzewodniczącegozespołuegza

minacyjnego. 

5. Przedrozpoczęciemczęścipisemnejegzaminuzawodowegozdającyotrzymujeodprzewodniczącegozespołuna

dzorującegokartyidentyfikacyjneznazwąużytkownikaihasłemniezbędnymdouzyskaniadostępudo 

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, sprawdza poprawność danych zapisanych na 

tychkartach. 

6. Zdającywchodządosaliogodziniewyznaczonejprzezprzewodniczącegozespołuegzaminacyjnego(dyrektora 

szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie są 

dlanichlosowanenumery stanowiskegzaminacyjnych. 
 

Uwaga:W2022r.naegzaminiezawodowymnumerystanowiskegzaminacyjnych,wtymindywidualnychstanowiskeg

zaminacyjnychwspomaganych elektronicznie,są losowane: 

1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności 

zdającychalbo 

2) zwykorzystaniemautomatycznegolosowaniaiprzydzielaniastanowiskegzaminacyjnychprzezelektronicznysy

stemprzeprowadzaniaegzaminuzawodowego. 

3. Wczasietrwaniaczęścipisemnejegzaminuzawodowegokażdyzdającypracujeprzyindywidualnymstanowiskue

gzaminacyjnymwspomaganymelektronicznie. 

4. Wczasietrwaniaczęścipisemnejegzaminuzawodowegozdającyniepowinniopuszczaćsaliegzaminacyjnej.Opus

zczenie sali egzaminacyjnej możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

przewodniczącegozespołunadzorującego. 

5. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych 

wyjaśnieńdotyczących zadańegzaminacyjnychani ichniekomentuje. 

6. Stanowiskaegzaminacyjnepowinnybyćtakprzygotowane,abybyłazapewnionasamodzielnapracazdających. 



7. Zdający rozwiązuje zadania w dowolnej kolejności i zaznacza oraz zapisuje w elektronicznym systemie 

swójwybórodpowiedzi. 

8. Wprzypadkustwierdzenianiesamodzielnegowykonywaniazadańegzaminacyjnychprzezzdającego,wniesieni

a lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów 

lubprzyborówpomocniczychniewymienionychwkomunikacieDyrektoraCKEoprzyborachlubzakłócaniaprawidło

wegoprzebieguczęścipisemnejegzaminuwsposóbutrudniającypracępozostałymzdającym,przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu część pisemną egzaminuzawodowego. 
 

9. W przypadku unieważnienia części pisemnej egzaminu danego zdającego, dyrektor okręgowej 

komisjiegzaminacyjnej ustalawynikuzyskanyz częścipisemnejtegoegzaminujako„0%”. 

10. Zdający,któryukończyłpracęprzedwyznaczonymczasem,zgłaszatoprzewodniczącemuzespołunadzorująceg

o przez podniesienie ręki. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, niezakłócającpracy 

pozostałympiszącym. 

11. Po zakończeniu części pisemnej zdający uzyskuje wstępną informację o liczbie poprawnie 

udzielonychodpowiedzi.Odpowiedziudzieloneprzezzdających 

zostajązapisaneizarchiwizowanewelektronicznymsystemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, a 

następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowejkomisjiegzaminacyjnej. 

12. Zdającywterminie2dniroboczychoddniaprzeprowadzeniaczęścipisemnejegzaminuzawodowegomogązgłosi

ć zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że 

wtrakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor okręgowej 

komisjiegzaminacyjnejrozpatrujezastrzeżeniawterminie7dnioddniaichotrzymaniaiinformujepisemniezdająceg

o,owynikurozstrzygnięcia. 

13. Wynik części pisemnej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, po 

elektronicznymodczytaniuodpowiedzizdającegozapisanychizarchiwizowanychwelektronicznymsystemieprzep

rowadzaniaegzaminu. 

Częśćpraktycznaegzaminu 

1. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut 

(czastrwaniaczęścipraktycznejegzaminujestokreślonywInformatorzeoegzaminie zkażdejkwalifikacji). 

2. Częśćpraktycznaegzaminuzawodowegopoleganawykonaniuzadanialubzadańegzaminacyjnych,którychrezult

atem jestwyrób, usługa lubdokumentacja. 

3. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według 

modelu:w - gdy rezultatemkońcowymjestwyróblubusługa, 

d- gdy jedynym rezultatemkońcowymjestdokumentacja, 

dk-gdyjedynymrezultatem końcowymjestdokumentacjauzyskanazwykorzystaniemkomputera. 

4. Zdającywdniuegzaminuzczęścipraktycznejzgłaszasiędomiejscaprzeprowadzaniaegzaminu,wskazanegoprzez

dyrektoraszkoły,niepóźniej niżna 30minutprzed godziną rozpoczęciaegzaminu. 

5. Wykazmateriałówiprzyborówpomocniczych,zktórychmogąkorzystaćzdającywczęścipraktycznejegzaminuza

wodowego znajduje sięwkomunikaciedyrektora CentralnejKomisjiEgzaminacyjnej. 



7. Zdający wchodzą do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu o godzinie wyznaczonej 

przezprzewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze 

zdjęciempotwierdzającytożsamość,anastępniesądlanich losowanenumerystanowiskegzaminacyjnych. 
 

8. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego(dyrektor szkoły) sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty oceny 

oraz inne 

materiałyegzaminacyjneniezbędnedoprzeprowadzeniaczęścipraktycznejegzaminuzawodowegoniezostałyn

aruszone. Następnie w obecności zespołów nadzorujących i przedstawiciela zdających, przekazuje arkusze 

zkartami oceny oraz materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego przewodniczącym 

zespołównadzorującychwliczbieodpowiadającejliczbiezdającychwposzczególnychmiejscachprzeprowadzani

aegzaminu. 

Uwaga: W 2022 r. na egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym 

indywidualnychstanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane: 1) przez 

przewodniczącego 

zespołunadzorującegolubczłonkazespołunadzorującegowobecnościzdającychalbo2)zwykorzystaniemautomat

ycznegolosowaniaiprzydzielaniastanowiskegzaminacyjnychprzezelektronicznysystemprzeprowadzaniaegzami

nuzawodowego. 

9. CzęśćpraktycznaegzaminuzawodowegorozpoczynasięogodzinieokreślonejwInformacji(patrzpkt.2.7.

3).Czastrwaniaczęścipraktycznejrozpoczynasięzchwilązapisaniawwidocznymmiejscuprzezprzewodnicząceg

ozespołunadzorującegoczasurozpoczęcia i zakończeniapracy zdających. 
 

10. Członkowie zespołunadzorującegorozdają zdającympakiety:arkuszeegzaminacyjnezkartami 

ocenyimateriałyniezbędnedo wykonania zadania, polecającsprawdzenie,czy sąonekompletne. 
 

11. ZdającymaobowiązekzapoznaniasięzInstrukcjądlazdającegozamieszczonąnapierwszejstroniearkusz

aegzaminacyjnego. 
 

12. Zdający zamieszcza na 1 stronie arkusza egzaminacyjnego numer PESEL a w karcie oceny 

oznaczeniekwalifikacjiwyodrębnionejwzawodzielubzawodach,numerzadania,numerstanowiskaegzamina

cyjnego,numerPESEL,awprzypadkubrakunumeruPESEL–

serięinumerpaszportulubinnegodokumentupotwierdzającego tożsamość. Zdającynie podpisuje kartyoceny. 

13. Na stanowisku egzaminacyjnym zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny, tzn. 

czy mawszystkie strony, czy strony są wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza 

przewodniczącemu zespołunadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. Informację o wymianie arkusza 

przewodniczący zamieszcza wprotokole przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego, a zdający 

potwierdza podpisem w wykaziezdających. 
 

14. Zdający na zapoznanie się z treścią zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz z wyposażeniem 

stanowiskaegzaminacyjnegoma10minut,którychniewliczasiędoczasutrwaniaczęścipraktycznejegzaminuzaw

odowego. 

15. Wczasietrwaniaczęścipraktycznejegzaminuzawodowegokażdyzdającypracujeprzyosobnymstanowi

skuegzaminacyjnym,zwyjątkiemtakichkwalifikacjiwyodrębnionychwdanymzawodzielubzawodach,wktórych

zadanielubczęśćzadaniaegzaminacyjnegoprzytymsamymstanowiskuegzaminacyjnymmoże 

wykonywaćwięcejniżjeden zdający. 

16. Wczasietrwaniaczęścipraktycznejegzaminuzawodowegozdającyniepowinniopuszczaćmiejscaprzepr

owadzania egzaminu. Opuszczenie miejsca egzaminu jest możliwe tylko w uzasadnionych 

przypadkachzazgodą przewodniczącegozespołu nadzorującego. 

17. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych 

wyjaśnieńdotyczących zadańegzaminacyjnychani ichniekomentuje. 



18. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zdającym była zapewniona 

samodzielnośćpracy. 

19. Na30 minutprzed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący zespołu 

nadzorującegoprzypominazdającymileczasupozostałodo zakończenia egzaminu. 

20. W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób 

lubusługa,pozakończeniuczęścipraktycznejegzaminuzawodowegozdającypozostawiająnaswoichstanowiska

chegzaminacyjnychrezultatykońcowewykonaniazadanialubzadańegzaminacyjnychorazzwiązanąz nimi 

dokumentacjęiopuszczająmiejsceprzeprowadzaniaegzaminu. 

21. W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych 

jestdokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na 

swoichstanowiskach egzaminacyjnych arkusze egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają miejsce 

przeprowadzaniaczęścipraktycznejegzaminu.Przedstawicielzdającychwyznaczonyprzezprzewodniczącegoze

społunadzorującego jest obecny w czasie pakowania arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji do 

zwrotnych koperti zaklejaniatychkopert. 
 

22. Wprzypadku,gdywtrakcieczęścipraktycznejegzaminuocenianesąprzezegzaminatorarezultatypośred

nie wykonania zadania (egzamin o modelu „w” lub „wk”), zdający postępując zgodnie z 

instrukcjązapisanąw arkuszuegzaminacyjnymzgłaszatenetappracydoocenyprzez podniesienie ręki. 

23. Wprzypadkustwierdzenianiesamodzielnegowykonywaniazadańegzaminacyjnychprzezzdającego,w

niesienialubkorzystaniawmiejscuprzeprowadzaniaczęścipraktycznejegzaminuzurządzeniatelekomunikacyjn

ego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie lubzakłócania 

prawidłowego przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający 

pracępozostałymzdającym,przewodniczącyzespołuegzaminacyjnegoprzerywaiunieważniatemuzdającemucz

ęśćpraktycznąegzaminuzawodowego. 
 

24. Wprzypadkuunieważnieniaczęścipraktycznejegzaminuzawodowegodanegozdającego,dyrektorokrę

gowej komisjiegzaminacyjnejustalawynikuzyskanyzczęścipraktycznejtegoegzaminujako"0%". 

25. Zdający,któryukończyłpracęprzedwyznaczonymczasem,zgłaszatoprzewodniczącemuzespołunadzor

ującegoprzezpodniesienieręki.Przewodniczącylubczłonekzespołunadzorującegosprawdzapoprawność i 

kompletność oznaczenia arkusza i kodowania oraz wypełnienia karty oceny. Po otrzymaniuzezwolenia na 

opuszczenie miejsca przeprowadzania egzaminu zdający wychodzi, nie zakłóca przy tym pracypozostałym 

zdającym. 

26. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

zawodowegomogązgłosićzastrzeżeniawrazzuzasadnieniemdodyrektoraokręgowejkomisjiegzaminacyjnej,je

żeliuznają,że wtrakcieegzaminuzostały naruszoneprzepisy dotyczącejegoprzeprowadzania. 

Dyrektorokręgowejkomisjiegzaminacyjnejrozpatrujezastrzeżeniawterminie7dnioddniaichotrzymaniai 

informujepisemniezdającego,owyniku rozstrzygnięcia. 

27. Wyniki części praktycznej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, po 

elektronicznymodczytaniukarty oceny. 

Uwaga!Bardzoważne. 

• Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego, i 

domiejscaprzeprowadzaniaczęścipraktycznejegzaminuniemożnawnosićżadnychurządzeńteleko

munikacyjnychorazmateriałówiprzyborówpomocniczychniewymienionychwkomunikaciedyrekto

ra CKE. 

• Zdającysamodzielniewykonujezadaniaegzaminacyjnewczasietrwaniaczęścipisemnejiczęściprakty

cznejegzaminuzawodowego. 
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Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej wraz z rozwiązaniami i części praktycznej 

egzaminu zawodowego są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzaminy-zawodowe/egzamin-

zawodowy-formula-2019).  



4.  





 


