
Egzamin zawodowy 

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2022 

 

Przed każdym egzaminem uczeń zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym/ 

legitymacją szkolną w szkole co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.  

Każdy zdający powinien mieć swój długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty 

(kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 

odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczenia procentów lub pierwiastków 

kwadratowych z liczb).                                                                   

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINÓW 

 

TECHNIK LOGISTYK 

Kwalifikacja: AU.32 Organizacja transportu                                                                                                        

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                       

- Część praktyczna: (120 minut), model d (dokumentacja) 

Kwalifikacja: AU.22 Obsługa magazynów                                                                                              

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                        

- Część praktyczna: (120 minut), model d (dokumentacja)      

Kwalifikacja: SPL.01 Obsługa magazynów                                                                                               

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Część praktyczna: (120 minut), model d (dokumentacja)      

Kwalifikacja: SPL.04 Organizacja transportu                                                                                               

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

TECHNIK INFORMATYK 

Kwalifikacja: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń   

peryferyjnych i sieci                                                                                                                                      

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                       

- Część praktyczna: (150 minut), model wk (wykonanie komputerowe) 



Kwalifikacja: EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi                  

i bazami danych                                                                                                                                                    

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                       

- Część praktyczna: (150 minut), model dk (dokumentacja komputerowa) 

Kwalifikacja: INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych                                                                                                                                       

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                       

- Część praktyczna: (150 minut), model wk (wykonanie komputerowe) 

Kwalifikacja: INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji                                               

- Część pisemna: (60 minut)                                                                                                                                                        

 

Część pisemna – uprawnieni do dostosowania                                                                                                    

Przedłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut. 

Część praktyczna – uprawnieni do dostosowania                                                                                                    

Przedłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut. 

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU 

 część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania 
 część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania 

 
Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2017 świadectwo 
potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. 

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz 
po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2017 dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy. 

 

WYNIKI EGZAMINÓW 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji                         
styczeń – luty 2022: 31 marca 2022 r. 

 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń – luty 2022 

oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji styczeń – luty 2022:                                    

7 kwietnia 2022 r. 



OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO 

Aby uczeń technikum (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) 
uzyskał promocję do klasy programowo wyższej – musi przystąpić do egzaminu 
zawodowego. Bez względu na to, czy uczeń egzamin zda czy nie – może uzyskać promocję do 
następnej klasy. 

W roku szkolnym 2021/2022 ww. obowiązek dotyczy klas 3CTL i 3DTI.  

 

 

 

 

 

 

 


