
INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM 
FORMUŁA 2019 

 
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., 
przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019. 
 

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku 
szkolnego lub semestru. 
 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 
 

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu zawodowego, które zawierają 
m.in. przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne 
 

Link do informatorów: 
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-
osrodkow/informatory/ 
 

Uczniowie, słuchacze, absolwenci, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają 
deklarację przystąpienia nie później niż do: 

 dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony 
w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego; 

 dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony 
w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 
 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze, trwa 60 minut i przeprowadzana jest 
w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,  
których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może 
odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej. 
 

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, trwa 
nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania 
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska 
egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu 
zawodowego. 
 

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną 
wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i na certyfikacie kwalifikacji zawodowej 
otrzymują z tej części egzaminu najwyższy wynik. 
Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, 
uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ogłaszany jest 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 
na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 
 

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać: 

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

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

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. 
 

Osoba, która posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowej potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione 
w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy. Do 
dyplomu zawodowego dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu  Zawodowego, który stanowi 
uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede 
wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. 
 

Certyfikaty, dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. 
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