
Informacja dla uczniów klas czwartych zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

w sesji  Zima 2022 

Egzamin pisemny odbędzie się 11 stycznia 2022 – godzina i miejsce zostaną przekazane po ustaleniu 

harmonogramu. 

Klasy: IVTE, IVAS, IVSb – zdają egzamin praktyczny w modelu d 10 stycznia 2022- godzina i miejsce 

zostaną przekazane po ustaleniu harmonogramu. 

Klasy IVTI, IVTM, IVEK – otrzymają informacje o miejscu i godzinie egzaminu po ustaleniu 

harmonogramu. 

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. 

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 dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze. 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. 

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. 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:z części pisemnej – co 
najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz z części 
praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  

Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala i przekazuje komisja okręgowa. 

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. 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. 

Zdający, który nie zdał egzaminu w sesji Zima 2022 składa deklarację do 7 kwietnia 2022 

Termin przekazania szkołom informacji o wynikach – 31 marca 

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 7 kwietnia 

 


