
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
– NOWA FORMUŁA EGZAMINU – WYBRANE PROCEDURY

ETAP PISEMNY - Informacja dla zdającego

Zdający zgłaszają  się  na 1  godzinę  przed egzaminem zgodnie  z  wywieszonym 
harmonogramem w holu szkoły.

 Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni 
mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go 
przed wejściem do sali.

 Na  około  30  minut  przed  rozpoczęciem  egzaminu  przewodniczący  ZN,  w 
obecności przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego ZE:
– odpowiednią liczbę wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych (odpowiednio dla 
każdej kwalifikacji) oraz karty odpowiedzi,
–  listę  zdających  przystępujących  do  egzaminu  w  danej  sali  (na  tej  liście 
potwierdza się odbiór kart odpowiedzi po egzaminie od zdających),
– druk protokołu przebiegu części pisemnej egzaminu w danej sali, druki decyzji o 
przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu oraz druki oświadczenia zdającego 
o rezygnacji ze zdawania egzaminu,
– naklejki z zakodowanymi numerami PESEL zdających, a w przypadku braku 
numeru  PESEL  –  z  zakodowaną  serią  i  numerem  paszportu  lub  innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 PZN  przenosi  wydrukowane  arkusze  egzaminacyjne  i  karty  odpowiedzi  do 
odpowiedniej sali.

 Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu 
zawodowego,  nie  można wnosić  żadnych  urządzeń  telekomunikacyjnych,  ani 
korzystać z nich w tej sali.

 Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu 
zawodowego,  nie  można wnosić  kalkulatorów  oraz  innych  niedozwolonych 
materiałów i przyborów, ani korzystać z nich w tej sali.

 godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu przewodniczący i członkowie ZN 
rozdają zdającym wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po 
rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do 
sali egzaminacyjnej.

 W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący ZE.
 Po rozdaniu materiałów zdającym PZN przypomina o:

– obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 
zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,
– konieczności sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty odpowiedzi,
–  wpisaniu  na  karcie  odpowiedzi  numeru  PESEL zdającego,  a  w  przypadku  braku 
numeru  PESEL,  serii  i  numeru  paszportu  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego 
tożsamość,
–  wpisaniu  na  karcie  odpowiedzi  oznaczenia  i  nazwy  kwalifikacji  wyodrębnionej  w 
zawodzie,  w  zakresie  której  jest  przeprowadzany  egzamin  oraz  oznaczenia  wersji 
arkusza.

 Zdający  sprawdzają,  czy  wydrukowane  arkusze  egzaminacyjne  i  karty 
odpowiedzi  są  kompletne  i  czytelne.  W  razie  potrzeby  zgłaszają  braki 
przewodniczącemu  ZN  i  otrzymują  kompletne  arkusze  lub  karty  odpowiedzi. 
Informację  o  wymianie  arkusza  egzaminacyjnego  lub  karty  odpowiedzi 
przewodniczący zamieszczona zostaje  w protokole  przebiegu części  pisemnej 
egzaminu zawodowego. Protokół podpisuje czytelnie zdający, który zgłosił braki 
w arkuszu egzaminacyjnym lub w karcie odpowiedzi.



 Zdający zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną 
na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

 wpisują na karcie odpowiedzi oznaczenie i nazwę kwalifikacji  wyodrębnionej w 
zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin i wersję arkusza oraz 
zamieszczają numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 przyklejają naklejki  z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego 
Zespołu Nadzorującego,

 Zdający nie podpisują kart odpowiedzi.
 Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z 

kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”.
 Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu 

(na tablicy lub planszy) godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy przez 
zdających.

 Czas trwania egzaminu jest  określony w Informatorze  o egzaminie z  zakresu 
danej  kwalifikacji.  Egzamin  pisemny  dla  zawodu  technik  informatyk  i  technik 
logistyk trwa 60 minut.

 Dla  zdających  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  czas  ten  może  być 
wydłużony  zgodnie  z  Komunikatem  Dyrektora  CKE  w  sprawie  szczegółowej 
informacji o dostosowaniu egzaminu zawodowego.

 W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje 
przy  osobnym  stoliku.  Odległość  miedzy  stolikami  powinna  zapewnić 
samodzielną pracę zdających.

 W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  egzaminu  niesamodzielnej  pracy 
zdającego,  zakłócania  prawidłowego przebiegu egzaminu,  wniesienia  lub 
korzystania  przez  zdającego  w  sali  egzaminacyjnej  z  urządzenia 
telekomunikacyjnego albo z niedozwolonych materiałów i przyborów, PZN 
porozumiewa  się  z  PZE,  a  ten  przerywa  egzamin  danemu  zdającemu  i 
unieważnia część egzaminu

 Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu lub 
chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie 
ręki.

 Odbiór kart odpowiedzi od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi 
być tak zorganizowany,  by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym. W takim 
przypadku ZN  zatrzymuje  również wydrukowane arkusze egzaminacyjne i 
oddaje je zdającym po zakończeniu egzaminu.

 Zdający, który zgłosił rezygnację ze zdawania egzaminu, wypełnia odpowiednie 
oświadczenie oraz oddaje PZN arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi 

 Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje 
zdających,  ile  czasu  pozostało  do  zakończenia  egzaminu.  Po  upływie  czasu 
przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca 
odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.

 Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na 
opuszczenie sali.

 Członkowie  ZN  odbierają  od  zdających  karty  odpowiedzi  i  sprawdzają  w  ich 
obecności kompletność kodowania: poprawność zamieszczenia numeru PESEL, 
a  w  przypadku  braku  numeru  PESEL -  serii  i  numeru  paszportu  lub  innego 
dokumentu  potwierdzającego  tożsamość,  wpisania  oznaczenia  i  nazwy 
kwalifikacji  wyodrębnionej  w zawodzie,  w zakresie której  jest  przeprowadzany 
egzamin oraz oznaczenia wersji arkusza.

 Po zakończeniu egzaminu, w obecności zdających lub wyłonionego spośród nich 
co  najmniej  jednego  przedstawiciela,  członkowie  ZN  porządkują,  kompletują  i 
pakują materiały związane z przebiegiem egzaminu, w sposób określony przez 



dyrektora  właściwej  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej.  W  obecności,  co 
najmniej  jednego  przedstawiciela  zdających  zaklejają  kopertę  z  kartami 
odpowiedzi z danej sali.

 Sporządzają  protokół  przebiegu  egzaminu  w  danej  sali  i  weryfikują  listę 
obecności  zdających.  Przewodniczący  ZN  przekazuje  materiały 
przewodniczącemu ZE.

Przewodniczący  i  członkowie  ZN  w  czasie  trwania  części  pisemnej  egzaminu 
zawodowego nie mogą:
udzielać  zdającym  żadnych  wyjaśnień  dotyczących  zadań  egzaminacyjnych  ani 
dyskutować, czy komentować ich treści i zapisów,
opuszczać sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach 
– za zgodą odpowiednio: przewodniczącego ZN – członkowie,
przewodniczącego ZE – przewodniczący ZN),
niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów, w tym wydrukowanych arkuszy i 
kart  z  uszkodzeniami,  brakami  lub  niewykorzystanych  z  powodu  nieobecności 
zdających.  Materiały te  należy umieścić  w kopercie  i  ją  zakleić,  zwrócić  do  OKE w 
sposób określony przez dyrektora OKE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

Informację  o  przerwaniu  i  unieważnieniu  części  pisemnej  lub  praktycznej 
egzaminu zawodowego zamieszcza się w protokole.

Przewodniczący odpowiednio ZE (Dyrektor szkoły) lub ZNCP przerywa egzamin 
zdającego  i  unieważnia  odpowiednią  część  jego  egzaminu  zawodowego  w 
przypadku:

-  stwierdzenia  niesamodzielnego  rozwiązywania  zadań  egzaminacyjnych  przez 
zdającego,
·  wniesienia  lub  korzystania  przez  zdającego  w  sali  egzaminacyjnej  /  miejscu 
przeprowadzanie egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego,
·  zakłócania  przez  zdającego  prawidłowego  przebiegu  części  pisemnej  lub  części 
praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,
· wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej w części pisemnej  
egzaminu  zawodowego  z  kalkulatora  lub  z  innych  materiałów  i  przyborów 
niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej,

Przyjmuje się następujące postępowanie:

przewodniczący ZN,  po  konsultacji  z  pozostałymi  członkami  zespołu,  prosi  do  sali 
egzaminacyjnej  przewodniczącego  ZE  i  powiadamia  go  o  stwierdzeniu 
niesamodzielnego  rozwiązywania  zadań  przez  zdającego  lub  zakłócania  przebiegu 
egzaminu,
przewodniczący  ZE  (dyrektor  szkoły)  podejmuje  decyzję  o  przerwaniu  egzaminu 
zdającego,  unieważnia  jego  pracę  i  nakazuje  zdającemu  opuszczenie  sali 
egzaminacyjnej.

Postępowanie  w  przypadku  stwierdzenia  braku  kompletu  materiałów 
egzaminacyjnych lub usterek w materiałach egzaminacyjnych:
W przypadku zgłoszenia przez zdającego braku stron lub innych usterek w arkuszu
egzaminacyjnym części pisemnej egzaminu lub w arkuszu egzaminacyjnym części



praktycznej przewodniczący ZN lub ZNCP informują o tym fakcie odpowiednio PZE lub
KOE.

PZE lub KOE podejmuje decyzję o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub innym
sposobie usunięcia wady arkusza w porozumieniu z dyrektorem OKE.
Zdający,  który  zgłosił  braki,  podpisuje  czytelnie  w  protokole  przebiegu  odpowiedniej 
części  egzaminu  zawodowego  wymianę  odpowiednio  arkusza  egzaminacyjnego  lub 
karty odpowiedzi albo arkusza egzaminacyjnego lub karty oceny.

Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu
-  W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  przebiegu  egzaminu  w  szkole/placówce,  u 
pracodawcy  lub  w  ośrodku  egzaminacyjnym  odpowiednio  przewodniczący  ZE  albo 
kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z przewodniczącymi odpowiednio 
ZN lub ZNCP podejmuje decyzję o zawieszeniu części pisemnej lub części praktycznej 
egzaminu  zawodowego  i  powiadamia  o  tym  fakcie  dyrektora  OKE  oraz,  w  razie 
potrzeby, odpowiednie służby.
-  W przypadku wystąpienia zagrożenia przebiegu egzaminu w sali  egzaminacyjnej / 
miejscu  przeprowadzania  egzaminu  decyzję  o  zawieszeniu  części  egzaminu 
zawodowego  podejmuje  odpowiednio  przewodniczący  ZN  w  porozumieniu  z 
przewodniczącym ZE albo przewodniczący ZNCP w porozumieniu z KOE. Odpowiednio 
PZE  lub  KOE  powiadamia  o  tym  fakcie  dyrektora  OKE  oraz,  w  razie  potrzeby, 
odpowiednie służby.
- Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed rozpoczęciem egzaminu lub nie później niż 
pół godziny po planowanym czasie rozpoczęcia egzaminu, to egzamin może się odbyć, 
za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.
-  W czasie powstałej przerwy, przewodniczący odpowiednio ZN lub ZNCP zobowiązany 
jest  do  zabezpieczenia  arkuszy  egzaminacyjnych,  kart  odpowiedzi  lub  arkuszy 
egzaminacyjnych, kart oceny, kryteriów oceniania i materiałów do wykonania zadania 
egzaminacyjnego przed nieuprawnionym ujawnieniem.
-  W przypadku braku możliwości wznowienia (rozpoczęcia) lub kontynuowania
odpowiedniej  części egzaminu zawodowego w danej  szkole/placówce, u pracodawcy 
lub w ośrodku egzaminacyjnym dyrektor  OKE podejmuje decyzje o zmianie miejsca 
przeprowadzania  egzaminu  lub/i  nowym  terminie  egzaminu  (w  przypadku  części 
pisemnej – w porozumieniu z dyrektorem CKE).

Postępowanie w przypadku zakłócenia egzaminu zawodowego
W przypadku rezygnacji zdającego ze zdawania egzaminu w dowolnej fazie części
pisemnej lub praktycznej egzaminu, przewodniczący odpowiednio ZN lub ZNCP:
odbiera  od niego odpowiednie  oświadczenie,  zabezpiecza odpowiednio  stanowisko 
egzaminacyjne,  arkusz egzaminacyjny,  kartę  odpowiedzi,  kartkę z loginem i  hasłem, 
kartę oceny i materiały do wykonania zadania egzaminacyjnego; w przypadku rezygnacji 
zdającego  ze  zdawania  części  pisemnej  egzaminu  przeprowadzanej  w  formie 
elektronicznej, przewodniczący ZN dodatkowo upewnia się, że egzamin dla zdającego 
został zakończony przez operatora egzaminu,
zezwala  zdającemu  na  opuszczenie  pomieszczenia/miejsca  egzaminowania  oraz 
odnotowuje rezygnację na liście zdających przy nazwisku zdającego,
załącza  jego  oświadczenie  do  protokołu  odpowiednio  części  pisemnej  lub  części 
praktycznej  egzaminu  zawodowego  wraz  z  arkuszem  egzaminacyjnym,  kartą 
odpowiedzi,  kartką  z  loginem  i  hasłem  lub  kartą  oceny.  Rezygnacja  zdającego  ze 
zdawania  danej  egzaminu  jest  równoważna  z  uzyskaniem  0  punktów  z  tej  części 
egzaminu.



- W przypadku zasłabnięcia lub choroby zdającego w trakcie egzaminu przewodniczący 
ZE/ZNCP zapewnia opiekę i pomoc medyczną zdającemu oraz podejmuje decyzję o 
kontynuowaniu  lub  przerwie  w  egzaminie.  W  zależności  od  diagnozy  udzielających 
pomocy medycznej, przewodniczący ZE/ZNCP decyduje o dalszym przebiegu egzaminu 
poszkodowanego.
-   Jeżeli  podczas  egzaminu  nastąpi  awaria  lub  uszkodzenie  maszyn,  urządzeń, 
aparatury,  przewodniczący  ZNCP  zawiesza  egzamin  zdającemu  lub  zdającym, 
zabezpiecza  maszyny,  urządzenia  lub  sprzęt  zgodnie  z  odpowiednią  instrukcją 
bezpieczeństwa pracy ogólną lub stanowiskową oraz powiadamia kierownika ośrodka 
egzaminacyjnego. Jeżeli w ciągu 30 minut zostanie usunięta awaria lub uszkodzenie, o  
której  mowa egzamin może być kontynuowany, jeśli  będzie to możliwe ze względów 
technicznych.  Podczas  przerwy  zdający  przebywają  w  miejscu  wskazanym  przez 
przewodniczącego  ZNCP.  W  przypadku  przerwy,  o  której  mowa  powyżej  albo 
spowodowanej innymi ważnymi przyczynami niezależnymi od organizatora egzaminu, 
trwającej dłużej niż 30 minut przewodniczący odpowiednio ZN lub ZNCP powiadamia o 
niej odpowiednio PZE lub KOE, który kontaktuje się z dyrektorem OKE w celu ustalenia 
dalszego postępowania. Sporządza odpowiedni protokół z powstałego zdarzenia wraz z 
podjętymi decyzjami, powiadamiając o nich zdającego lub zdających.

Warunki zdania egzaminu – świadectwa i dyplomy

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów myśliwych do uzyskania
oraz
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów myśliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez 
komisję okręgową jest ostateczny.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje 
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

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  wydawany  przez  komisję 
okręgową.

Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu

Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania, może,  w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu w części 
pisemnej  lub  praktycznej,  zgłosić  pisemnie  zastrzelenie  do  dyrektora  OKE. 
Zastrzeżenie  musi  zawierać  dokładny  opis  zaistniałej  sytuacji  wskazującej  na 
naruszenie przepisów.
Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie
stwierdzenia naruszenia przepisów mającego wpływ na wynik egzaminu, dyrektor OKE,
w porozumieniu z  dyrektorem CKE,  może unieważnić dany egzamin w stosunku do 
wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole/placówce/pracodawcy lub 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 cześć egzaminu w przypadku:
stwierdzenia  niesamodzielnego  rozwiązywania  zadań  egzaminacyjnych  przez 
zdającego,
wniesienia  przez  zdającego  do  sali  egzaminacyjnej  miejsca  przeprowadzania 
egzaminu 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,
zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części
praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego
lub zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku:
niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart
oceny,  kart  odpowiedzi  lub  odpowiedzi  zdających  zapisanych  i  zarchiwizowanych  w 
elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu,
stwierdzenia  naruszenia  przepisów  dotyczących  przeprowadzania  egzaminu,  na 
skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie
mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

Ponowne przystąpienie do egzaminu
Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu
w wyznaczonym terminie lub go przerwały, 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.

Po upływie trzech 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 
(na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.




