
O egzaminie eksternistycznym  potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe 

 

Dla kogo będzie przeprowadzany egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie?  

Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które ukończyły 

ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały 

w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego.    

Wymagane dokumenty oraz terminy  

 Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:  

 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie  

 Deklarację przystąpienia do egzaminu  

 Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwa 

ukończenia gimnazjum  

 Dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletni okres kształcenia lub pracy w zawodzie, 

w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące wykonywania pracy 

w danym zawodzie lub świadectwa pracy.  

Powyższe dokumenty składa się w terminach:  

 do dnia 31 stycznia - jeśli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w danym 

roku  

 do dnia 30 września – jeżeli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w roku 

następnym   

Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie  

Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany w terminie ogłoszonym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną 

z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.    

Wymagania egzaminacyjne i struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, która obowiązuje od dnia 1 września 

2012 r.   

Egzamin będzie formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu 

danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach.   



Egzamin zawodowy będzie składał się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna będzie 

przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna – w formie testu praktycznego.  

Do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie przeprowadzony egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostaną ogłoszone Informatory o egzaminie, zawierające 

w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami. Informatory dotyczące egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w roku 2013 będą ogłoszone do dnia 31 

października 2012 roku.   

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin  

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:  

 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,  

 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  

Wynik egzaminu zawodowego ustali i przekaże komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję 

okręgową jest ostateczny. Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie 

otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.    

Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu, 

otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję 

okręgową. 


