
 
NOWY EGZAMIN ZAWODOWY  
 
 



Definicja egzaminu zawodowego 

 

Egzamin zawodowy – egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej  
w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych  
ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia 
zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego 
branżowego lub wykształcenia średniego – również dyplomu zawodowego. 

/art. 3. pkt 21 USO/ 

 

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez osoby,  
o których mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej  
w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego 

/art. 44zzzb. ust. 1 USO/ 

 

 

 

 



Egzamin zawodowy – przepisy regulujące 

 

 

 

 

Przepisy odnoszące się do przeprowadzania egzaminu zawodowego 
wchodzą w życie w dniu 1 września 2019 roku 

 

 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany 

 
I. Obowiązkowość egzaminu 
 

Do egzaminu zawodowego przystępują: uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący 
młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami 
zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i 
uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych  
 

/art. 44zzzb, ust. 3 pkt 1 USO/ 

 

Nie przystąpienie do egzaminu zawodowego oznaczać będzie brak promocji do klasy 
programowo wyższej 

/art. 44o, 44z oraz inne/ 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany  

 

I. Obowiązkowość egzaminu 
 
Do egzaminu zawodowego mogą przystąpić : 

- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu 
przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem 

- mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół 
policealnych oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników 
osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 

- osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych 

- osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

 

/art. 44zzzb, ust. 3, pkt 2-6 USO/ 

 

 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany 

II. Termin dodatkowy egzaminu 
 
Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
1) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo 
2) przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej 
– przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na 
udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza - jego 
rodziców 
 
Wniosek, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w 
którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego 
 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek. Rozstrzygnięcie jest dyrektora OKE jest 
ostateczne 

       /art. 44zzzga USO/ 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany 

 

III. Wyznaczanie egzaminatorów (model w) przez dyrektorów OKE 

 
Część praktyczną egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań 
egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy 
wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w 
art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

 /art. 44zzzn. ust.2 USO/  

 

Egzaminatorzy, z którymi umowy zawarł dyrektor OKE są zwolnieni od pracy w szkole, placówce lub centrum, 
w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminu, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. 

/art. 9c. ust 13/ 

 
 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany 

 

IV. Stanowisko asystenta technicznego  

 
W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym jest wyrób lub 
usługa, może brać udział asystent techniczny.  

/art. 44zzzia USO/ 

Dyrektor OKE zawiera z asystentami technicznymi  umowy określające zakres ich obowiązków oraz wysokość 
wynagrodzenia   

/art. 9c. ust 10a USO/ 

Asystenci techniczni, z którymi umowy zawarł dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej są zwolnieni od 
pracy w szkole, placówce lub centrum, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do przeprowadzenia 
egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
       /art. 9c. ust 13 USO/ 

 
 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany  

 
V. Część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu (tj. egzamin przy komputerze) 

 
Część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego 

 /art. 44zzzd. ust 3 USO/ 

Dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb oraz możliwości zdających będą organizowane  
na dotychczasowych zasadach 
 

Wykorzystanie systemu elektronicznego stwarza dodatkowe możliwości dla wprowadzania innowacji w 
zadaniach egzaminacyjnych (m.in. zadania multimedialne) 

 

 

 
 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany  

 
VI. Jawność zadań egzaminacyjnych w części praktycznej  
(wybrane kwalifikacje)  

 

CKE ogłasza listę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu 
zawodowego są jawne, wraz z podaniem miejsca udostępnienia tych zadań do publicznej 
wiadomości.    

 

/art. 9a. ust. 2 pkt 10 USO/ 
 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany  

 
VII. Dostosowanie egzaminu do podstaw programowych kształcenia  
w zawodzie szkolnictwa branżowego 

 

Uwzględnienie w tworzeniu zadań egzaminacyjnych kryteriów weryfikacji określonych dla 
efektów kształcenia w podstawie programowej 

Egzamin odnosić się będzie do wszystkich jednostek efektów kształcenia wyodrębnionych  
w ramach danej kwalifikacji, w tym: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy 

- języka obcego ukierunkowanego zawodowego  

- organizacji pracy małych zespołów 

 

 

 
 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany  

VIII. Preferencje na egzaminie maturalnym dla posiadaczy określonych kwalifikacji 
zawodowych 

Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu 
dodatkowego nie dotyczy absolwenta posiadającego: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo 

2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 
danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 

4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 
nauczanym na poziomie technika, albo 

5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze 
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika (…) 

/art. 44 zzd ust. 4b USO/ 

 

 
 

 



Egzamin zawodowy – najważniejsze zmiany  

Preferencje na egzaminie maturalnym dla posiadaczy określonych kwalifikacji zawodowych 
będą miały zastosowanie: 

 

-  od roku szkolnego 2021/2022 do absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum oraz 
absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia 
jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum 

- od roku szkolnego 2022/2023 do absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

- od roku szkolnego 2023/2024 do absolwentów pięcioletniego technikum oraz absolwentów 
branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako 
absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

/art. 126 i 127 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (…)/ 

 
 

 


