
INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

FORMUŁA 2019 

Informacje ogólne 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek itp. 

3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zawodowy zdający przynosi własną butelkę z wodą. 

4. Na egzaminie zawodowym każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

(długopisu z czarnym wkładem), linijki, gumki, ołówka, temperówki oraz kalkulatora (zgodnie z 

wykazem materiałów i przyborów pomocniczych umieszczonym na tablicy ogłoszeń obok 

sekretariatu). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Zdający z danej sali przed wejściem na salę egzaminacyjną ustawiają się zgodnie z numerem w 

dzienniku, zachowując odstęp co najmniej 1,5 metra.  

6. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, należy niezwłocznie przerwać egzamin 

zawodowy tego zdającego, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym dyrektora szkoły, 

który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych 

osób. 

 

Część pisemna egzaminu 

1. Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut. 

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

wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Test 

pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. 

3. Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego. 

4. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części 

pisemnej egzaminu zawodowego znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu. Zdający 

korzysta z własnych przyborów i materiałów pomocniczych. 

5. Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinach zgodnych z wykazami 

zdających, które wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu. 

6. Na egzamin należy przyjść godzinę przed ustalonym czasem. 

7. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego zdający otrzymuje od 

przewodniczącego zespołu nadzorującego karty identyfikacyjne z nazwą użytkownika i hasłem 

niezbędnym do uzyskania dostępu do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, 

sprawdza poprawność danych zapisanych na tych kartach. 

8. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 

a następnie są dla nich losowane numery stanowisk egzaminacyjnych. 

9. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje samodzielnie 

przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie. 



10. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

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

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

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

systemie swój wybór odpowiedzi. 

13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez 

zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego 

albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE o 

przyborach  lub zakłócania prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu w sposób 

utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i 

unieważnia temu zdającemu część pisemną egzaminu zawodowego. 

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego przez podniesienie ręki. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający 

wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

15. Na 15 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący zespołu 

nadzorującego przypomina zdającym, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. 

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

udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają zapisane i 

zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego,  

a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

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

elektronicznym odczytaniu odpowiedzi zdającego zapisanych i zarchiwizowanych w 

elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. 

Część praktyczna egzaminu 

1. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120 minut (SPL.01), 150 minut (INF.02)  

lub 180 minut (EKA.04, PGF.07). 

2. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań 

egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 

3. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu: 

„d” - (dokumentacja) - egzamin bez egzaminatora, egzamin na jednej zmianie w jednym dniu, 

jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja (SPL.01) 

„dk” - (dokumentacja z komputerem) - egzamin bez egzaminatora, na zmianach, stanowiska 

wyposażone w komputery i drukarki, jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja wykonana z 

wykorzystaniem komputera (EKA.04, PGF.07) 

„wk” – (wykonanie z komputerem) - egzamin z egzaminatorem, na zmianach, stanowiska 

wyposażone w komputery i sprzęt, rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskane z 

wykorzystaniem komputera (INF.02) 

4. Zdający w dniu egzaminu z części praktycznej zgłasza się do miejsca przeprowadzania egzaminu, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nie później niż 60 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.  

5. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części 

praktycznej egzaminu zawodowego znajduje się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej – tablica ogłoszeń obok sekretariatu. 



6. Zdający wchodzą do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu o godzinie 

wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, 

okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie są dla nich losowane numery 

stanowisk egzaminacyjnych. 

7. Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinach zgodnych z wykazami 

zdających, które wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu. 

8. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym pakiety: arkusze egzaminacyjne z kartami 

oceny i materiały niezbędne do wykonania zadania, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne. 

9. Zdający ma obowiązek zapoznania się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie 

arkusza egzaminacyjnego. 

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

oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach, numer zadania, numer stanowiska 

egzaminacyjnego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty oceny. 

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

czy ma wszystkie strony, czy strony są wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny arkusz. Informację o wymianie 

arkusza przewodniczący zamieszcza w protokole przebiegu części praktycznej egzaminu 

zawodowego, a zdający potwierdza podpisem w wykazie zdających. 

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

stanowiska egzaminacyjnego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej 

egzaminu zawodowego. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się także instruktażu bhp (model dk i 

wk) 

13. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym 

stanowisku egzaminacyjnym.  

14. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać miejsca 

przeprowadzania egzaminu. Opuszczenie miejsca egzaminu jest możliwe tylko w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

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

wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

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

samodzielność pracy. 

17. Na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący zespołu 

nadzorującego przypomina zdającym ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. 

18. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez 

zdającego, wniesienia lub korzystania w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu z 

urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych 

w komunikacie lub zakłócania prawidłowego przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego 

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

przerywa i unieważnia temu zdającemu część praktyczną egzaminu zawodowego. 

19. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego 

sprawdza poprawność i kompletność oznaczenia arkusza i kodowania oraz wypełnienia karty 

oceny. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie miejsca przeprowadzania egzaminu zdający 

wychodzi, nie zakłóca przy tym pracy pozostałym zdającym. 

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

elektronicznym odczytaniu karty oceny. 



Uwaga! Bardzo ważne. 

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

zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i 

przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE. 

Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części 

praktycznej egzaminu zawodowego. 

Termin dodatkowy – dotyczy tylko FORMUŁY 2019 

Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpił do części 
pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego, może ubiegać się o zdawanie egzaminu   
w terminie dodatkowym. 
W tym celu: 
- uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 informacji o egzaminie dostępnej na stronie 
CKE)*o termin dodatkowy wraz z załącznikami** dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia do 
egzaminu do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część 
praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym 
Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz informuje dyrektora OKE o miejscu egzaminu zdającego, przy 
ewentualnej zgodzie na termin dodatkowy dla tego zdającego. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek i przekazuje informacje o wyniku 
rozstrzygnięcia dyrektorowi szkoły w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania  
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Załącznik 34) jest ostateczne.  
* Dopuszcza się złożenie Załącznika 33 jako skan dokumentu  

** Należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za 

zgodność z oryginałem  


