
EGZAMIN ZAWODOWY - KWALIFIKACJE 

Egzamin zawodowy (wg podstawy programowej 2019) oraz egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie (wg podstawy programowej 2017) jest formą oceny poziomu 

opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie i umożliwia uzyskanie: 

 certyfikatu (świadectwa) kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, 

 dyplomu zawodowego - w przypadku uzyskania certyfikatów (świadectw) 

kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego - odpowiednio do wymaganego dla 

danego zawodu poziomu wykształcenia. 

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach. 

Podstawy  programowe dla zawodów z 2017 r.: 

 technik automatyk 

 technik elektronik 

 technik elektryk 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&

uact=8&ved=2ahUKEwiUvvTi-

8n1AhWEi_0HHTKzD3IQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ore.edu.pl%2

Fwp-

content%2Fuploads%2Fksztalcenie_zawodowe%2Fprogramy_nauczania%2F311303

_technik_elektryk_program_przedmiotowy_wersja_robocza_2017-05-

12.pdf&usg=AOvVaw1LKj2OucZ853tYCR_5cGp8 

 technik informatyk 

Podstawy  programowe dla zawodów z 2019 r.: 

 technik automatyk 

 technik elektronik 

 technik elektryk 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&

uact=8&ved=2ahUKEwjSoLPw-

8n1AhUdiv0HHbAYAI4QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ore.edu.pl%2

F2019%2F08%2Fprogramy-nauczania-zawodu-

2019%2F&usg=AOvVaw2prebauWVRT_ccFuQqwIjH 

 technik programista 

 technik informatyk 

 

 

 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2-3/Technik-automatyk-311909.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody/technik-elektronik-311408.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody/technik-informatyk-351203.pdf
https://www.elektronik.rzeszow.pl/uploads/download/kwalifikacje/Technik%20automatyk_podst_progr_2019.pdf
https://www.elektronik.rzeszow.pl/uploads/download/kwalifikacje/Technik%20elektronik_podst_progr_2019.pdf
https://www.elektronik.rzeszow.pl/uploads/download/kwalifikacje/Technik%20informatyk_podst_progr_2019.pdf


Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu 

zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. 

przykładowe pytania i zadania. 

Informatory dla zawodów z 2017 r.: 

 technik automatyk 
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311909.pdf 

 technik elektronik 
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311408.pdf 

 technik elektryk 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311

303.pdf 

 technik informatyk 
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/351203.pdf 

Informatory dla zawodów z 2019 r.: 

 technik automatyk - 
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_auto
matyk.pdf 

 technik elektronik - 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/tec

hnik_elektronik.pdf 

 technik elektryk 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Tech

nik_elektryk.pdf 

 technik informatyk -
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_info
rmatyk.pdf 

 technik programista 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/techn

ik_programista.pdf 

 

Uczniowie obecnych klasach pierwszych, drugich i trzecich będą zdawać egzaminy 

zawodowe zgodnie z podstawą programową z 2019 roku w zakresie następujących 

kwalifikacji: 

Technik automatyk: 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (egzamin 

pod koniec II sem.  kl. III – technikum 4-letnie lub pod koniec II sem. kl. IV – technikum 5-

letnie) 

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej (egzamin pod koniec I sem. kl. 

IV– technikum 4-letnie lub pod koniec I sem. kl. V – technikum 5-letnie) 

 

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311303.pdf
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311303.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_elektronik.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_elektronik.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_elektronik.pdf


Technik elektronik: 

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (egzamin pod koniec 

II sem.  kl. III – technikum 4-letnie lub pod koniec II sem. kl. IV – technikum 5-letnie) 

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych (egzamin pod koniec I sem. kl. IV– 

technikum 4-letnie lub pod koniec I sem. kl. V – technikum 5-letnie) 

Technik elektryk: 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

(egzamin pod koniec II sem.  kl. III – technikum 4-letnie lub pod koniec II sem. kl. IV – 

technikum 5-letnie) 

ELE.05. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (egzamin pod koniec I 

sem. kl. IV– technikum 4-letnie lub pod koniec I sem. kl. V – technikum 5-letnie) 

Technik informatyk: 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci komputerowych (egzamin pod koniec II sem.  kl. III) 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych (egzamin pod koniec I sem. kl. IV– technikum 4-letnie lub pod koniec I sem. kl. V – 

technikum 5-letnie) 

Technik programista: 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych egzamin pod koniec II sem.  kl. III) 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (egzamin pod koniec I sem. 

kl.V) 

 Egzamin z zakresu każdej kwalifikacji składa się z części pisemnej i części 

praktycznej. 

 Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego – w szkole: z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 

(przy komputerze). 

 Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia 

do egzaminu w terminach ustalonych przez Dyrektora CKE. 

1. Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej z 2019 r. jest 

obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez 

ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły. 
2. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub 

części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym 



celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek nie później niż w 

dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu. 

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w 

terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły 

składa wniosek w porozumieniu z uczniem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia  -

  z jego rodzicami. 

4. Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia 

do egzaminu w terminach określonych w komunikacie Dyrektora CKE. Uczniowie, 

którzy złożyli deklarację, nie później niż na miesiąc przed egzaminem są informowani 

o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania części pisemnej i praktycznej 

egzaminu oraz o wymaganych dokumentach i materiałach, z którymi powinni zgłosić 

się na egzamin. 

5. Zdający zda egzamin z zakresu danej kwalifikacji, jeżeli uzyska:  

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

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

6. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu 

1. Zdający niepełnosprawny, chory, z dysfunkcją może przystąpić do egzaminu w 

warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych na podstawie dokumentów o stanie zdrowia lub rodzaju dysfunkcji 

będących podstawą dostosowania egzaminu. 

2. Szczegółowa informacja w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania 

egzaminu zawodowego jest zamieszczona na stronach internetowych okręgowej 

komisji egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (komunikat dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobach dostosowania warunków i formy 

przeprowadzania egzaminu zawodowego). 

3. Dokumenty będące podstawą dostosowania warunków i formy egzaminu 

zawodowego uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu. 

Zdający: 

 który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do 

części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w terminie dodatkowym został 

zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części, 

albo:  

 część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, 

albo: 

 nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej 

części tego egzaminu 



ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w 

kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki. 

1. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu 

informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu do 15 

września lub do 7 lutego danego roku, w którym zamierza przystąpić do egzaminu 

zawodowego. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie 

tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

egzaminu, ustalonego dla danego terminu egzaminu przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz 

pierwszy: 

 przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego 

egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, 

albo: 

 przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna 

egzaminu zawodowego została unieważniona, 

albo: 

 nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w 

wyznaczonym terminie 

przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie. 

 Termin egzaminów w roku szk. 2021/2022 

Egzamin  pisemny: 

 w sesji styczeń/luty – 11 stycznia 2022 r. (kwalifikacje: EE.09, EE.18, EE.22, EE.26) 

 w sesji czerwiec/lipiec – 2-7czerwca 2022 r. (kwalifikacje: ELE.01, ELM.01, 

ELM.02, INF.02, INF.03) 

Egzamin  praktyczny:  

 w sesji styczeń/luty  

kwalifikacje: EE.18, EE.22, EE.26 10 stycznia 2022 r. 

kwalifikacje: EE.09 18 stycznia 2022 r.  

 

 w sesji czerwiec/lipiec 2022: 

– kwalifikacja ELM.01– 2 - 19 czerwca 2022 r., 

– kwalifikacja ELM.02– 3 - 19 czerwca 2022 r. 

– kwalifikacja INF.02 – 6 - 12 czerwca 2022 r. 



-  kwalifikacja INF.03 – 8 - 11 czerwca 2022 r. 

– kwalifikacja ELE.01– 1 - 19 czerwca 2022 r. 

 

 

Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do 

egzaminu. 

Uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na miesiąc 

przed datą rozpoczęcia części pisemnej egzaminu są informowani przez PZE o terminie 

i miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz o wymaganych dokumentach 

i materiałach, z którymi powinni zgłosić się na egzamin. 

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał: 

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

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

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje 

certyfikat (świadectwo) kwalifikacji w zawodzie wydane przez komisję okręgową. 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

można uzyskać na stronach internetowych: 

 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej –www.cke.gov.pl/ 

 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – www.oke.krakow.pl 

 

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

