
 
 

 

 

Egzamin zawodowy w nowej formule 

 

       Uczniowie rozpoczynający kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 

przystępują obowiązkowo do egzaminu zawodowego z tzw. kwalifikacji 

trzyliterowych. Nieprzystąpienie do egzaminu powoduje nie otrzymanie promocji 

do następnej klasy lub w przypadku klas kończących naukę nieukończenie szkoły. 

Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym uczeń nie 

przystąpi do którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to 

może przystąpić do tej części egzaminu w terminie dodatkowym na podstawie 

udokumentowanego wniosku. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły nie 

później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub praktyczna egzaminu 

zawodowego w terminie głównym. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek 

składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun. 

        Część pisemna egzaminu zawodowego wg formuły 2019 jest realizowana 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, a pytania 

dla każdego zdającego wybierane są losowo z puli pytań znajdujących się w bazie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i według ustalonego przez nią algorytmu. 

Podczas części pisemnej zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi 

umożliwiającymi dostęp do systemu elektronicznego na stanowisku 

komputerowym. Po zalogowaniu się do systemu zdającemu udostępniony jest test 

składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi, z których 

tylko jedna jest poprawna. W części praktycznej egzaminu zawodowego nowością 

jest jawność zadań egzaminacyjnych z niektórych kwalifikacji. Listę kwalifikacji, 

w których zadania zastosowane w części praktycznej egzaminu będą jawne 

w danym roku szkolnym, ogłasza Dyrektor CKE.  

          Osoba, która zda egzamin zawodowy wg formuły 2019, otrzymuje certyfikat 

kwalifikacji zawodowej wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Zamieszczany w certyfikacie wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według 

wzoru: W = 0,3 × Wp + 0,7 × Wpr , w którym poszczególne symbole oznaczają:  

W – wynik z egzaminu zawodowego, Wp – wynik z części pisemnej egzaminu 

zawodowego, Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.  

        Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje 

dyplom zawodowy. 

  

 


