
Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 

Informacje o egzaminie oraz informatory na stronach internetowych: www.cke.edu.pl w zakładce 
egzaminy zawodowe lub www.oke.lodz.pl w zakładce egzamin zawodowy „stary”. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny 
poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w 
standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca 
do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  
Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna. 
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:  
1. etapu pisemnego  
Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których 
zdający rozwiązuje:  

   - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla 
kwalifikacji w danym zawodzie (50 pytań zamkniętych),  

   - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem 
i działalnością gospodarczą (20 pytań zamkniętych) 
Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.  
2. etapu praktycznego 
Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. 
Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla 
danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu 
może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.  
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

z etapu pisemnego: 
- z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, 
- z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 
z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. 

 
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest 
ostateczny. 
 
Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza 
się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który ułatwia 
poruszanie się po europejskim rynku pracy. 
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Termin wydania 
dyplomów - 25 sierpnia 2017 r. 
 
Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy złożyć w szkole do 20 grudnia 2016 r.  
 

Terminy egzaminów zawodowych: 
Etap pisemny – 12 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich 
typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
 
Etap praktyczny 
13 czerwca 2017 r.   dla absolwentów techników 
od 4 lipca do 8 lipca 2017 r.   dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej 
 
Szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego będzie zamieszczony na stronach 
OKE. 

Uwaga! 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla 
absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum 
uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku 
szkolnym 2016/2017 po raz ostatni. (Zgodnie z art. 11ustawy z dnia 9 sierpnia 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
[Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]) 
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