
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  

EGZAMINU ZAWODOWEGO 

 

O egzaminie zawodowym 

 
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i absolwenci Technikum i Branżowej Szkoły  

I Stopnia mogą przystąpić do egzaminu zawodowego, który jest formą oceny poziomu 

opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Jest to egzamin zewnętrzny 

i oceniany jest przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022  

 
 Terminy egzaminu zawodowego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

i ogłasza go na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem 

egzaminu zawodowego. W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy odbędą się w następujących 

terminach: 

 

sesja zimowa (styczeń-luty 2022 r.): 

 - część pisemna – 11 stycznia 2022 r. 

 - część praktyczna – od 10 stycznia do 6 lutego 2022 r. 

 - odbiór świadectwa kwalifikacji – od 31 marca 2022 r. 

 

sesja letnia (czerwiec-lipiec 2022 r.) 

  

 
FORMUŁA 2017 

FORMUŁA 2019 (KLASY TRZECIE 

SZKOŁY BRANŻOWEJ I TECHNIKUM) 

CZĘŚĆ 

PISEMNA 
21 CZERWCA 2022 r. 

TERMIN GŁÓWNY 
TERMIN 

DODATKOWY 

2-7 CZERWCA 

2022r. 
22 CZERWCA 2022 r. 

CZĘŚĆ 

PRAKTYCZNA 

20 CZERWCA DO 

 6 LIPCA 2022 r. 

1 CZERWCA DO 19 

CZERWCA 2022 r. 

23 LUB 29 CZERWCA 

2022 r. 

ODBIÓR 

ŚWIADECTWA 

KWALIFIKACJI 

od 31 sierpnia 2022 r. od 31 sierpnia 2022 r. 

 



 

Kiedy zdasz egzamin zawodowy ? 

 
 Uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:  

− z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania  

oraz  

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

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza dyrektor OKE. 

 Uczeń, 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 

zawodowy wydany przez komisję okręgową. 

 

 Osoby, które nie zdadzą egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie mogą  

w ciągu pięciu kolejnych lat przystąpić do egzaminu poprawkowego z tej części, z której nie 

zdały przy pierwszym podejściu.  Po upływie pięciu lat uczeń może ponownie przystąpić do 

egzaminu zawodowego, ale od początku do obu jego etapów.  

 

Co zabrać na egzamin zawodowy ? 

 

 Etap pisemny : 

 - dowód osobisty, 

 - czarny długopis, 

 - pomoce podane w komunikacie dyrektora CKE. 

 Etap praktyczny: 

 - dowód osobisty, 

 - czarny długopis, 

 - pomoce podane w komunikacie dyrektora CKE, 

 - odzież ochronną (roboczą). 

 

 

 

 

 



Gdzie znajdziesz informacje dotyczące sprawdzanych wiadomości, umiejętności 

 i zadań praktycznych ? 

 
 Informacje takie zawarte są w informatorach opracowanych dla każdego zawodu. Szukaj 

ich na stronach internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 

Oto one: 

OKE Kraków : http : // www.oke.krakow.pl/  

CKE Warszawa : http : // www.cke.gov.pl/ 

 

http://www.oke.krakow.pl/
http://www.cke.gov.pl/

