
Ważne zmiany w egzaminach zawodowych 

W styczniu 2023 roku odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W tej 
najbliższej sesji egzaminacyjnej uczniowie klas czwartych technikum przystąpią do 
egzaminów z  kwalifikacji według podstawy programowej z 2019 roku (kwalifikacje 
trzyliterowe). 

Nie oznacza to jednak, że nie będzie już można przystępować do egzaminów wg formuły 
2012 czy też 2017. Otóż absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I 
stopnia oraz  technikum, którzy nie przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie lub nie zdali tego egzaminu, będą mogli przystępować nadal do egzaminu 
odpowiednio – do końca roku szkolnego 2024/2025 (formuła 2012) i do końca roku 
szkolnego 2026/2027 (formuła 2017). 

 

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny muszą pamiętać o opłacie 
w wysokości uzależnionej od danej części egzaminu. Szczegółowe informacje na ten temat 
dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
www.oke.lodz.pl (zakładka „Opłaty za egzaminy”). Dowód wniesienia opłaty należy złożyć 
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego 
egzaminu. Jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji 
egzaminacyjnej ogłoszoną w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w 
sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie. Brak opłaty skutkuję nie umieszczeniem zdającego na liście zdających, a tym 
samym brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu, dlatego nie należy bagatelizować 
tego obowiązku. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2012 i 2017 jest egzaminem 
nieobowiązkowym, tzn. nieprzystąpienie do niego nie powoduje braku promocji do następnej 
klasy lub nieukończenia szkoły. 

Inaczej jest w przypadku egzaminu wg formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe), gdzie istnieje 
obowiązek przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez dyrektora  terminie. Jest to 
jeden z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły. 

Jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpi do 
którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to może przystąpić do 
tej części egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia.  
W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa w jego imieniu rodzic lub prawny 
opiekun. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu w którym odbywa 
się część pisemna lub praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym. 

Część pisemna egzaminu zawodowego wg formuły 2019 będzie realizowana tylko  
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, a pytania wybierane 
będą dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z puli pytań znajdujących się w bazie 
prowadzonej przez CKE i według algorytmu ustalonego przez CKE. Podczas części 
pisemnej zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi dostęp do 
systemu elektronicznego na stanowisku komputerowym. Po zalogowaniu się do 
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego zdającemu udostępniony 
jest test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi, z których 
tylko jedna jest poprawna. 

Wprowadzono również zmiany dotyczące przeprowadzania części praktycznej egzaminu 
zawodowego. Dyrektor CKE ogłasza w danym roku szkolnym listę wybranych kwalifikacji,  
w których zadania zastosowane w części praktycznej egzaminu będą jawne.

http://www.oke.lodz.pl/


Osoba, która zdała egzamin zawodowy wg formuły 2019, otrzyma wydawany przez 
okręgową komisję egzaminacyjną certyfikat kwalifikacji zawodowej (obecnie świadectwo 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). 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. W przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiadania wykształcenia odpowiedniego dla 
tego zawodu absolwent szkoły otrzyma dyplom zawodowy (obecnie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe). 

W czerwcu 2023 do obowiązkowych egzaminów zawodowych wg formuły 2019 

przystąpią uczniowie wymienionych niżej klas trzecich TKŚ i BS I Stopnia: 
 

Klasa Oznaczenie i nazwa kwalifikacji 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 

III t BUD.11 
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych 
i wykończeniowych 

III h BUD.09 
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem 
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

III TEO ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

III TI INF.02 
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

IV TB BUD.01 

BUD.12 

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 
 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

IV TG BUD.18 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych 
oraz opracowanie wyników tych pomiarów 

 

W styczniu 2023 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2019 

przystąpią uczniowie klas czwartych TKŚ: 
 

Klasa Oznaczenie i nazwa kwalifikacji 

TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

IV TBg BUD.14 
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie 
kosztorysów 

IV TRWg BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych 
w budownictwie 

IV TGg BUD.19 
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem 
i gospodarką nieruchomościami 

IV TIg INF.03 
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych 

IV TISg BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci 
oraz instalacji sanitarnych 

 

 


