
 
 

 Egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie  



EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 
KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE 

Podstawowe pojęcia 

• Egzamin zawodowy - pojęcie potoczne, którym nazywane są różne 
egzaminy zawodowe (np.: egzamin czeladniczy, mistrzowski, 
potwierdzający kwalifikację w zawodzie. 

• Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie – jest formą oceny 
poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu 
jednej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie. Wiedza  
i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji 
składającej się na zawód. 

 



 
    Liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje    
    w danym zawodzie = Liczbie kwalifikacji wyodrębnionych      
     w danym zawodzie 

 
   Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie - dokument 

potwierdzający zdanie egzaminu potwierdzającego określoną 
(konkretną) kwalifikację w danym zawodzie. Wydaje Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna. 

   Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie danego 
zawodu. Wydaje się osobie, która posiada świadectwa potwierdzające 
zdanie wszystkich egzaminów kwalifikacyjnych wyodrębnionych w 
danym zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły na 
odpowiednim poziomie. Wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 
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ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU P.K.w Z. 
   Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie obejmuje zakresem tematycznym 

kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji 

wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to 

jeden, dwa lub trzy egzaminy. 

   Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie może być przeprowadzany w ciągu 

   całego roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, w uzgodnieniu  

z dyrektorem CKE. 

   Termin egzaminu zawodowego dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE nie 

później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. 

 



 
   Uczniowie mogą przystępować ponownie do egzaminu  
         w kolejnych terminach w trakcie nauki. 
    
   Absolwenci szkoły mogą przystępować do egzaminu po raz       
 pierwszy lub po raz kolejny także po ukończeniu nauki  
         w szkole (na zasadach określonych dla  absolwentów). 
 

   Absolwenci szkół mają możliwość zdobywania kolejnych 

(nowych) kwalifikacji i zawodów podczas całego życia  

(po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych lub w systemie 

eksternistycznym). 
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 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZDANIE EGZAMINU 
 

   Każda osoba, która zdała egzamin potwierdzający jedną 

kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo 

potwierdzające tę kwalifikację w zawodzie wydane przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 



 
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu 
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 
danym zawodzie oraz posiada poziom 
wykształcenia wymagany dla danego 
zawodu – wykształcenie średnie w przypadku 
zawodów na poziomie technika, zasadnicze 
zawodowe w przypadku zawodów kształconych 
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – 
otrzymuje dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe wydawany przez 
OKE. 
 



Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie technika może uzyskać osoba, która      
posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa   
potwierdzające wszystkie kwalifikacje 
wyodrębnione  
w danym zawodzie. 
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie robotniczym może uzyskać osoba, 
która   ukończyła co najmniej zasadniczą szkolę 
zawodową   oraz posiada świadectwo/a 
potwierdzające wszystkie 
kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. 
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 PONOWNE PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINU 

   Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części 
egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu  

w wyznaczonym terminie lub go przerwały, mogą 
ponownie przystąpić do egzaminu z niezdanej części. 

  Uczniowie mogą przystępować ponownie do egzaminu  
w kolejnych terminach w trakcie nauki. 

 



Po ukończeniu szkoły można jeszcze 
ponownie przystąpić do egzaminu tylko 

dwukrotnie na 
zasadach określonych dla absolwentów. 

 
Przystąpienie do egzaminu po raz trzeci lub 
kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na 

warunkach określonych dla egzaminu 
eksternistycznego. 

 



Dziękujemy za uwagę  

i zapraszamy: 

www.rolnik.edu.pl 

https://www.facebook.com/zsrwostrodzie 


