
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Część pisemna z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 

 

1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut. 

2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie testu 

pisemnego, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Test pisemny składa się  

z 40 zadań tekstowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. 

3. Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego. 

4. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, znajdują się w komunikacie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej o przyborach. 

5. Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE. 

Czas trwania części pisemnej rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających. 

6. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy 

egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (ZE), po stwierdzeniu  

w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących (ZN) oraz przedstawiciela zdających, że pakiety 

zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi nie zostały naruszone, otwiera je w ich obecności,  

a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących w liczbie odpowiadającej liczbie zdających 

w poszczególnych salach egzaminacyjnych. 

7. O wyznaczonej przez przewodniczącego ZE godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według 

kolejności na liście, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, a następnie losują 

numery stanowisk egzaminacyjnych. 

8. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego, nie można 

wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. 

9. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego, nie można 

wnosić materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE, ani korzystać z nich  

w tej sali. 

10. O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu dla danej kwalifikacji, przewodniczący i członkowie  

ZN rozdają zdającym wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy 

egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

11. Po rozdaniu materiałów zdającym PZN przypomina o: 

 obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną 

na pierwszej stronie arkusza, 

 konieczności sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty odpowiedzi, tzn. czy arkusz 

ma wszystkie strony, czy strony arkusza i karty odpowiedzi są wyraźnie wydrukowane, 

 wpisanie na karcie odpowiedzi numeru PESEL zdającego, a w przypadku jego braku - serii i numeru 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 wpisanie na karcie odpowiedzi oznaczenia kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

jest przeprowadzany egzamin oraz oznaczenia wersji arkusza. 

12. Zdający: 

 zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdających” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego, 



 wpisują na karcie odpowiedzi oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

jest przeprowadzany egzamin i wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku jego 

braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN, 

 nie podpisują kart odpowiedzi. 

13. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem  

i rozumieniem „Instrukcji dla zdających”. 

14. Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia  

i godzinę zakończenia pracy przez zdających. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Dla zdających ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas ten może być wydłużony. 

15. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnią, nie są wpuszczani do sali 

egzaminacyjnej. 

16. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. 

17. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. 

Opuszczenie sali egzaminacyjnej możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

przewodniczącego ZN. 

18. Zdający rozwiązują zadania w dowolnej kolejności i zaznaczają odpowiedzi w odpowiednich miejscach na 

karcie odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

19. W przypadku stwierdzenia w czasie egzaminu niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania prawidłowego 

przebiegu egzaminu, wniesienia lub korzystania przez zdających w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo z niedozwolonych materiałów i przyborów, przewodniczący ZN porozumiewa się  

z przewodniczącym ZE, który przerywa egzamin danemu zdającemu i unieważnia część egzaminu. 

20. Zdający, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzję o rezygnacji z wykonywania zadań, zgłasza tę decyzję 

przewodniczącemu ZN poprzez podniesienie ręki i składa pisemne oświadczenie, do którego dołącza swój 

arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. 

21. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem zgłasza to przewodniczącemu ZN przez 

podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania na 

karcie odpowiedzi oraz kompletność jej wypełnienia, a następnie odbiera od zdającego kartę odpowiedzi  

i arkusz egzaminacyjny. Po arkusz egzaminacyjny zdający może się zgłosić po zakończeniu egzaminu. Po 

otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.  

22. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało do 

zakończenia egzaminu. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie 

egzaminu i poleca odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.  

23. Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali. 

24. Członkowie ZN odbierają od zdających wypełnione karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności:  

poprawność zamieszczenia daty urodzenia, numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serii  

i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wpisania oznaczenia kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin oraz oznaczenia wersji arkusza. 

25. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uznają, 

że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor OKE rozpatruje 

zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania i informuje pisemnie zdającego o wyniku 

rozstrzygnięcia. 

26. Wyniki części pisemnej egzaminu ustala dyrektor OKE, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi.  

 


