
 
 

 
 



 
 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie i absolwenci 

Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą 

przystąpić do egzaminu zawodowego, który jest  

formą oceny poziomu opanowania wiadomości  

i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji.  

 

Jest to egzamin zewnętrzny, oceniany przez 

egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Jaworznie, wynik przez nich ustalony jest ostateczny.  
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ISTOTA EGZAMINU ZAWODOWEGO  



 
 
 
 
 

 
 

Termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej  
w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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Terminy egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie  

W roku szkolnym 2018/2019  
sesja styczeń – luty egzaminy odbędą się  
w następujących terminach: 
 
 

 część pisemna 10 stycznia 2019r. 
 część praktyczna od 9 stycznia do 16 lutego 2019r. 
 odbiór świadectwa z kwalifikacji od 22 marca 2019r. 



Terminy egzaminów w ZSE  
sesja styczeń – luty  2019 

 Egzamin pisemny 10.01.2019 – 60 min 

  

  godz. 10.00 kwalifikacje: 
T.06  

  

  godz. 12.00 kwalifikacje: 
E.13, T.12, T.14, T.15, A.22, A.36,  

 

  godz. 14.00 kwalifikacje: 

  E.14 
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Terminy egzaminów w ZSE  
sesja styczeń - luty  2019r. 

Egzamin praktyczny  

 

 A.22 – 14.01.2019 – godz. 9.00 

 A.35 – 17.01.2019 – godz. 9.00 

 A.36 – 18.01.2019 – godz. 9.00 oraz 15.00 

 E.14 – 15.01.2019 – godz. 12.00 oraz 16.00 

 T.12 – 9.01.2019 – godz. 13.00 

 T.13 – 9.01.2019 – godz. 13.00 

 T.14 – 9.01.2019 – godz. 13.00 

 T.15 – 9.01.2019 – godz. 13.00 
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Egzamin składa się z dwóch części:  
 pisemnej,  

 praktycznej.  
 

CZĘŚĆ PISEMNA  
przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z zadań 
zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,  
z których tylko jedna jest prawidłowa – czas trwania 60 min.  

Test zawiera 40 zadań sprawdzających wiadomości      
i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.  
 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  
przeprowadzana jest w formie testu praktycznego i trwa  
w zależności od kwalifikacji od 120 do 240 min.  
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CZĘŚĆ PISEMNA  egzaminu odbywa się  
w zależności od  kwalifikacji o godzinach:  

1000, 1200, 1400. 

 
 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA egzaminu może 
odbywać się w zależności od kwalifikacji 
na zmianach o godzinach:  

800, 900, 1200, 1300 ,1500, 1600. 
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Kiedy uczeń zda egzamin z kwalifikacji? 

Uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację 

w danym zawodzie, jeżeli uzyska: 
  

  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów 
    możliwych do uzyskania tj. odpowiedział 
    prawidłowo na co najmniej 20 pytań 

oraz  

  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów 
    możliwych do uzyskania.  
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Świadectwo potwierdzające kwalifikację 

W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, 
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje  
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).  

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.  
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Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej 
części egzaminu mogą ponownie przystąpić 
do egzaminu lub niezdanej części w kolejnych 
terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie 
po zakończeniu nauki na zasadach 
określonych dla absolwentów.  
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Co zabrać na egzamin zawodowy z kwalifikacji? 

Etap pisemny: 
 

 dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, 

 czarny długopis, 

 pomoce podane w komunikacie dyrektora CKE. 

 
Etap praktyczny: 
 

 dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, 
 czarny długopis, 
 pomoce podane w komunikacie dyrektora CKE, 
 odzież ochronną (roboczą) jeśli jest wymagana. 
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Gdzie szukać informacji dotyczących 

sprawdzanych wiadomości,  
umiejętności i zadań praktycznych? 

 

Informacje takie zawarte są w informatorach 
opracowanych dla każdego zawodu.  
 

Informatory znajdują się na stronach internetowych: 

  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, 

  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 
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Przebieg egzaminu 
 i informacje organizacyjne 

 

W dniu egzaminu zdający powinien: 

  zgłosić się w szkole co najmniej 30 minut przed godziną  
    jego rozpoczęcia. 

  posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego 
    tożsamość (dowód osobisty, legitymacja). 

 

Do sali egzaminacyjnej zdający nie mogą wnosić 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
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W przypadku:  
 

 stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego,  

 zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu 
egzaminu,  

 wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej 
urządzenia telekomunikacyjnego  

 

  dyrektor przerywa egzamin danemu zdającemu 
 i unieważnia egzamin.  
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Przebieg egzaminu 
 i informacje organizacyjne 



Na podstawie:  
 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego,  

 opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  
o specyficznych trudnościach w uczeniu się  

   zdający może przystąpić do egzaminu w warunkach  
i formie dostosowanych do jego indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych.  
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Przebieg egzaminu 
 i informacje organizacyjne 



Szczegółowych informacji   
o egzaminie udziela kierownik 
szkolenia praktycznego ZSE.  
 
Proszę o dokładne sprawdzenie 
terminów, sal oraz zmian egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie. Informacje na tablicy 
ogłoszeń i w sekretariacie 
uczniowskim.  

28.11.2018 
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