
  

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE 

 

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: 

a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa zawodowego 

b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

zawodowego. 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie: 

a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, 

b. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających 

wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego 

zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia 

średniego (odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia). 

3. KWALIFIKACJE JEDNOLITEROWE 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie 

oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w 

zawodach z 2012 r. przystępują:  

1) uczniowie klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem 

szkolnym 2017/2018 i realizowali podstawę programową z 2012 r. – do zakończenia roku szkolnego 2019/2020  

2) absolwenci dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2012 r. – 

do zakończenia roku szkolnego 2024/2025;  

3) absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizowali podstawę programową z 2012 r. – do 

zakończenia roku szkolnego 2024/2025. 

4. KWALIFIKACJE DWULITEROWE 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie 

oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w 

zawodach z 2017 r. przystępują: 

1) uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli 

kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r. 

Uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 

2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, powtarzają naukę i realizują podstawę 

programową z 2017 r. 



2) absolwenci dotychczasowego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do 

zakończenia roku szkolnego 2026/2027. 

3) absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku  

– do zakończenia roku szkolnego 2025/2026 

5. KWALIFIKACJE TRZYLITEROWE  

Egzamin zawodowy przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym 

od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 

r., który będzie przeprowadzany w następnych latach szkolnych, jest obowiązkowy dla:   

a. uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami oraz uczniów będący 

młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego 

rzemieślnikiem,  

b. uczniów techników,  

c. słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych  

którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 i realizowali podstawę programową kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego   

d. słuchaczy branżowych szkół II stopnia, którzy rozpoczną kształcenie od roku szkolnego 2020/2021 i będą 

realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

 

CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

1. 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. 

2. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem: 

a. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, 

b. arkuszy i kart odpowiedzi. 

3. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej 

kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla zawodu, 

w którym wyodrębniono kwalifikację. 

4. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu: 

a. w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, 

b. wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera, 

c. d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, 

d. dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera. 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:  

  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum   20 punktów), 

oraz    

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

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. 


