
Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie 
 

(źródło: 

Informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018)  

W roku szkolnym 2017/2018 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową 

kształcenia w zawodzie z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla uczniów  

i słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie  

w klasie I / semestrze I tej szkoły od 1 września 2017 r.  

Dla pozostałych kwalifikacji zgodnie z podstawą programową z 2012 r. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: 

 a) z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach 

zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, 

 
a) na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia  

w zawodach. 

 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla: 

 

a) uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, 

 

b) uczniów i słuchaczy szkół policealnych, 

 

c) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, 

 

d) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: 

 

a) z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego, 

 

b) z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego. 



 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się 

z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,  

z których tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. 

 

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150 minut, w zależności od zawodu.  

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram 

przeprowadzania części praktycznej egzaminu i przekazuje przewodniczącym 

zespołów egzaminacyjnych nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem tej 

części egzaminu oraz ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 
 

3. Część praktyczna egzaminu trwa: 
 

a) Technik elektroradiolog:  

 
 klasa III – kwalifikacja Z.21. (model „w- wykonanie”) – 120 minut 

 b) opiekun medyczny: 

  klasa I – kwalifikacja Z.04. (model „w”) – 120 minut 

 
c) asystent osoby niepełnosprawnej: 

 
 – kwalifikacja Z.08. (model „w”) – 120 minut 

 

d) asystentka stomatologiczna: 

– kwalifikacja MS.15. (model „w”) – 120 minut 

 

e) higienistka stomatologiczna: 

 

  – kwalifikacja Z.14. (model „w”) – 150 minut 

 

f) Technik masażysta:  

 

 klasa II – kwalifikacja Z.01 (model „w”) – 120 minut 

 

g) Technik usług kosmetycznych:  

 

 klasa I – kwalifikacja AU.61. (model „d-dokumentacja”) – 120 minut 

 

 klasa II – kwalifikacja A.62. (model „w”) – 120 minut 



 

4. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy): 

 

a) w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, 

 

b) d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, 

 
 

5. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:  
 

 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych  

do uzyskania 

oraz  

 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych  

do uzyskania. 
 

6. Ustalanie wyników egzaminu zawodowego 

6.1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów 

uzyskanych przez zdającego: 

a. w części pisemnej: 

 po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym 

systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie – w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, 

 po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi – w przypadku gdy część 

pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest 

przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi; 

b. w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

6.2. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie 

przedstawiane są w procentach. 

 

7. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną. 

 

8. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową 

komisję egzaminacyjną. 



 

9. Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

Osoba, która posiada: 

 

a) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione  

w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, 

oraz 
 

b) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej 

szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów 

eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej  

− może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

9. Obserwatorami egzaminu/części egzaminu mogą być: 

 

 delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 

 delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, 

 delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla 

zawodów, 

 delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę/placówkę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, 

pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu. 

10. Zdający mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 

tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową 

komisję egzaminacyjną: 

a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie 

b. informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 



10.1.  Materiały stanowiące pracę egzaminacyjną zostały określone w tabeli poniżej: 

 

 

 


