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Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony w sesji 

letniej roku szkolnego 2004/2005, po raz pierwszy dla absolwentów trzyletnich i po raz trzeci 

dla absolwentów dwuletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych.  

Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: dla etapu pisemnego — 21 czerwca 2005 roku, dla etapu 

praktycznego — od 22 czerwca 2005 roku. 

Prace nad przygotowaniem egzaminu prowadzone były przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. 

Opracowano:  

- informatory o egzaminie w poszczególnych zawodach, skierowane do uczniów, 

- procedury organizacji i przebiegu egzaminu w sesji letniej 2005 roku, 

- arkusze egzaminacyjne do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu,  

- arkusze egzaminacyjne w języku Braille’a dla 3 niewidomych, do etapu pisemnego  

i praktycznego egzaminu w dwóch zawodach (ogrodnik, koszykarz – plecionkarz). 

Przygotowano równieŜ programy szkoleń egzaminatorów i przeszkolono 

kandydatów na egzaminatorów do egzaminu z uwzględnieniem zawodów, w których 

uczniowie zadeklarowali przystąpienie do egzaminu. 

 

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 

przeprowadzonym w sesji letniej 2005 roku 

Absolwenci szkół, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego i zdali go przed 

niezaleŜną komisją egzaminacyjną, otrzymają z datą 31.08.2005 r. dyplomy potwierdzające 

kwalifikacje w danym zawodzie. Wyniki egzaminu ustaliły okręgowe komisje egzaminacyjne 

(8 OKE), na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających w etapie pisemnym i 

praktycznym. Wyniki egzaminów dla 11 wybranych zawodów przedstawione są w 

załącznikach 1-4. 

Egzamin przeprowadzony został dla absolwentów ponadgimnazjalnych zasadniczych 

szkół zawodowych w 57 zawodach, w tym - w 16 zawodach o dwuletnim cyklu kształcenia 

(Tab. 1) oraz w 41 zawodach o trzyletnim cyklu kształcenia (Tab. 2). Do egzaminów 

zastosowano 152  zestawy (arkusze) egzaminacyjne, w tym - 60 arkuszy do etapu pisemnego 

egzaminu i  92 arkusze do etapu praktycznego, zatwierdzone przez Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu przystąpiło 43 651 absolwentów (Tab. 3), w tym 3 

niewidomych. 

Etap pisemny egzaminu przeprowadzono w 1306 szkołach i placówkach. 
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Etap praktyczny przeprowadzony został w 724 ośrodkach egzaminacyjnych, uprzednio 

upowaŜnionych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminów przygotowano 6 850 

egzaminatorów, do egzaminu powołano 5 775 egzaminatorów (Tab. 4). 

Przebieg egzaminów w etapie pisemnym i praktycznym był obserwowany przez 

obserwatorów, m.in. przez pracowników nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, 

przedstawicieli organów prowadzących, ekspertów komisji okręgowych i centralnej, 

przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna po otrzymaniu informacji z okręgowych komisji 

egzaminacyjnych i wyników ewaluacji egzaminu (badanie przeprowadzone przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną) oraz dokonaniu analizy wyników egzaminów w poszczególnych 

zawodach przygotuje sprawozdanie, w którym omówi i przedstawi wnioski dotyczące 

zagadnień związanych m.in. z organizacją egzaminu w etapie pisemnym i praktycznym, pracą 

zespołów egzaminacyjnych, oceną poziomu ukształtowania umiejętności zawodowych 

właściwych dla kwalifikacji w poszczególnych zawodach oraz zastosowanych narzędzi 

pomiaru dydaktycznego. Przedstawi takŜe wnioski z propozycjami dla szkół i nauczycieli 

oraz nadzoru pedagogicznego odnośnie działań programowych i metodycznych. 

Tabela 1. Wykaz zawodów o dwuletnim cyklu kształcenia, w których odbył się egzamin 

 w sesji letniej 2005 roku. 

 
L.p. 

Nazwa zawodu o dwuletnim cyklu kształcenia 

1.  Betoniarz -zbrojarz 
2.  Blacharz  
3.  Fotograf 
4.  Koszykarz-plecionkarz 
5.  Kowal 
6.  Kucharz małej gastronomii 
7.  Lakiernik 
8.  Malarz- tapeciarz 
9.  Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 
10.  Monter kadłubów okrętowych 
11.  Ogrodnik 
12.  Operator maszyn leśnych 
13.  Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 
14.  Operator urządzeń przemysłu chemicznego 
15.  Posadzkarz 
16.  Sprzedawca 
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Tabela 2. Wykaz zawodów o trzyletnim cyklu kształcenia, w których po raz pierwszy 
odbył się egzamin w sesji letniej 2005 roku. 
 

 
L.p. 

Nazwa zawodu o trzyletnim cyklu kształcenia 

1.  Blacharz samochodowy 
2.  Cieśla 
3.  Cukiernik 
4.  Dekarz 
5.  Drukarz 
6.  Elektromechanik 
7.  Elektromechanik pojazdów samochodowych 
8.  Elektryk 
9.  Fryzjer 
10.  Introligator 
11.  Kaletnik 
12.  Krawiec 
13.  Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
14.  Mechanik pojazdów samochodowych  
15.  Mechanik precyzyjny 
16.  Mechanik-monter maszyn i urządzeń 
17.  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
18.  Monter instalacji gazowych 
19.  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
20.  Monter izolacji  budowlanych 
21.  Monter konstrukcji budowlanych 
22.  Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
23.  Monter sieci komunalnych 
24.  Monter-elektronik 
25.  Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 
26.  Murarz 
27.  Obuwnik 
28.  Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 
29.  Operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego  
30.  Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 
31.  Operator obrabiarek skrawających 
32.  Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 
33.  Optyk-mechanik 
34.  Piekarz 
35.  Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 
36.  Rolnik 
37.  Rzeźnik-wędliniarz 
38.  Stolarz 
39.  Ślusarz 
40.  Tapicer 
41.  Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 
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 Tabela 3. Dane dotyczące liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy 

przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2005 roku w 

poszczególnych zawodach (uwzględniono przystąpienie do co najmniej jednego z etapów egzaminu) 

 
L.p. 

Nazwa zawodu  

Liczba 
absolwentów, 

którzy przystąpili 
do egzaminu 

zawody o dwuletnim cyklu kształcenia 
1. Sprzedawca 11751 
2. Kucharz małej gastronomii 8757 
3. Ogrodnik 644 
4. Posadzkarz 309 
5. Malarz- tapeciarz 296 
6. Blacharz  80 
7. Lakiernik 75 
8. Fotograf 57 
9. Operator maszyn leśnych 50 
10. Betoniarz -zbrojarz 40 
11. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 23 
12. Monter kadłubów okrętowych 11 
13. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 11 
14. Kowal 10 
15. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 10 
16. Koszykarz-plecionkarz 8 

Razem w zawodach dwuletnich 22132 
zawody o trzyletnim cyklu  kształcenia 

1. Mechanik pojazdów samochodowych  5644 
2. Monter-elektronik 1280 
3. Ślusarz 1255 
4. Elektryk 1236 
5. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1077 
6. Elektromechanik pojazdów samochodowych 1056 
7. Murarz 1029 
8. Piekarz 968 
9. Cukiernik 965 
10. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 964 
11. Stolarz 939 
12. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 738 
13. Krawiec 671 
14. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 651 
15. Elektromechanik 605 
16. Fryzjer 525 
17. Operator obrabiarek skrawających 350 
18. Rolnik 251 
19. Blacharz samochodowy 180 
20. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego  154 
21. Rzeźnik-wędliniarz 134 
22. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 128 
23. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 125 
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24. Tapicer 103 
25. Introligator 101 
26. Drukarz 94 
27. Monter konstrukcji budowlanych 51 
28. Monter izolacji  budowlanych 47 
29. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 36 
30. Kaletnik 34 
31. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 28 
32. Cieśla 17 
33. Optyk-mechanik 17 
34. Obuwnik 17 
35. Mechanik precyzyjny 15 
36. Dekarz 9 
37. Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 7 
38. Monter instalacji gazowych 6 
39. Monter sieci komunalnych 5 
40. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 4 
41. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 3 

Razem w zawodach trzyletnich 21519 
 
 

Tabela 4. Dane dotyczące egzaminatorów, którzy zostali powołani na egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2005 roku 
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Gdańsk 805 274 

Jaworzno 793 360 

Kraków 1723 pełnili funkcje rotacyjnie 

ŁomŜa 332 108 

Łódź 411 208 

Poznań 617 206 

Warszawa 475 170 

Wrocław 619 203 

Razem 5 775 1 529 
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Załącznik 1  

 
Wyniki egzaminu dla wybranych zawodów  
kształconych w dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych 
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Załącznik 2  
Wyniki egzaminu dla wybranych zawodów  trzyletnich z branŜy elektrycznej 
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Załącznik 3  
Wyniki egzaminu dla wybranych zawodów trzyletnich z branŜy samochodowej 
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Załącznik 4 
Wyniki egzaminu dla wybranych zawodów  trzyletnich z branŜy budowlanej i usługowej 
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