
Regulamin egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  
w roku szkolnym 2018/2019 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy. 
 

Opracowany na podstawie: 
1. art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

1457) przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, 
2.  § 12rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 27 kwietnia 2015roku wsprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminupotwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie(Dz.U z2015, poz. 673) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku wsprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie(Dz.U z 2017 r.,  
poz. 1663) 

3. Informatora o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, opublikowanego na 
stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

4. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie 
szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019r. 

5. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9sierpnia2018r. w sprawie 
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku,  

6.  Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 listopada2018 r.w 
sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części 
pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019roku, 

Wstęp 

Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Ekonomicznych  im. M. Jackowskiego w Słupcy 
przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów techników, którzy rozpoczęli naukę  
nie wcześniej  niż 1 września 2012 r. 

§ 1. Terminy przeprowadzania egzaminów  

W roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone dwie  sesje w poniższych terminach: 

1. 09 stycznia – 16 lutego (część pisemna – 10 stycznia),  
2. 18 czerwca – 4 lipca (część pisemna – 18 czerwca) 

Szczegółowy harmonogram publikowany jest na stronnie internetowej, dostępny  w zakładce 
dla ucznia „Egzaminy zewnętrzne”. 

§ 2. Zgłoszenia do egzaminu 

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia do egzaminu najpóźniej na 
 4 miesiące przed  jego terminem w sesji zimowej do 9 września 2018 r. a w sesji letniej do 
18 lutego 2019 r. 

 

 



§ 3. Organizacja egzaminu 

1. Przebieg egzaminu 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.  

1) część pisemna  
część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się  
z 40   zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko 
jedna    jest prawidłowa.   Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem 
wydrukowanych papierowych arkuszy  egzaminacyjnych lub przy komputerze. 

 

2) część praktyczna 
część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest 
  przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez 
zdającego   zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na 
stanowisku   egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego 
dla konkretnej  kwalifikacji określony  jest w informatorze OKE. 
  Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w 
arkuszu  egzaminacyjnym  oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający 
ma 10 minut,  których nie wlicza  się do czasu trwania części praktycznej egzaminu 
zawodowego 

2. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający 
1) w części pisemnej. 

 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych 
 i kart odpowiedzi powinien miećdługopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), 
przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.  
 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem 
(atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnychmoże 
mieć kalkulator prosty*.  
 
* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 
odejmowania, mnożenia, dzielenia, pierwiastkowanie i obliczanie procentów. 

2)  w części praktycznej. 

 
 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) 

oraz własne przybory, które są wymienione poniżej. 

 

 

 



 
Nr 

kwalifikacji 

 
Kwalifikacja 

 
Zawód 

 
 

 
Dozwolone przybory 

 
 

 
A.26 

 
Sprzedaż produktów i usług 

reklamowych 
 

 
Technik 

organizacji 
reklamy 

 

 
Kalkulator prosty* 

 
A.27 

 
Organizacja i prowadzenie 

kampanii reklamowej 
 
 

 
Technik 

organizacji 
reklamy 

 

 
Kalkulator 

prosty* 
 

 
A.30 

 
Organizacja i monitorowanie 

przepływu zasobów i 
informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i 

magazynowania 
 

 
Technik logistyk 

Kalkulator 
prosty*, ołówek, 
gumka, linijka, 

temperówka 
 
 
 

 

 

 
A.31 

 
Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas 

realizacji procesów 
transportowych 

 

 
Technik logistyk 

 
 

kalkulator prosty*, 
ołówek, 
gumka, 
linijka, 

temperówka 
 

 
A.32 

 
Organizacja i monitorowanie 

przepływu zasobów i 
informacji w jednostkach 

organizacyjnych 

 
Technik logistyk 

 
Kalkulator prosty*, 

ołówek, gumka, 
linijka,temperówka 

 

 

 

 
A.35 

 
Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji 

 
Technik 

ekonomista 
 
 

 
Kalkulator prosty*, 

 
A.36 

 
Prowadzenie rachunkowości 

 

 
Technik 

ekonomista 
 
 

 
Kalkulator prosty 

 
T.15 

 
Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 
 

 
Technik żywienia 

i usług 
gastronomicznych 

 

kalkulator prosty* 
ołówek, 
gumka, 
linijka, 

temperówka 
 



 

 

§ 4. Opłaty za egzamin  

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.  

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 182,44 zł za cały egzamin jest pobierana  

w  przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.   

§ 5. Zwolnienia  dla laureatów  i finalistów olimpiad i turniejów  

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem 
 kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w  zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują 
najwyższy  wynik.  

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub 
dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłaszany jest przez ministra 
właściwego spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji Narodowej) w Biuletynie 
Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

 

§ 6. Dostosowania warunków lub form egzaminu zawodowego  

1. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie   odpowiednich 
dokumentów – przysługuje osobom:  

1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niedostosowanie społeczne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
4) chorym lub niesprawnym czasowo, 
5) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
6) które, w roku szkolnym 2018/2019 były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole ze względu na: 
a) znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, 
b) mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą 
c) mają zaburzenia komunikacji językowej 

2.Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE, który 
publikowany jest nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin zawodowy. 



 

§ 7. Warunki zdania egzaminu 

1. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:  
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli 

minimum   20 punktów), oraz    
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.   

2. Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. 

§ 8. Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje 
  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. 

Osoba, która posiada świadectwa  potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w 
 danym zawodzie oraz posiada  odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom 
 potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu 
 potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się  Europass – Suplement do Dyplomu 
 Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych 
 w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez 
 pracodawców i instytucje zagraniczne. 

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. 

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje 
informację o wynikach. 

Załącznik: harmonogram egzaminów sesji styczeń 2019 r. 


