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SYSTEMU EGZAMINÓW 

ZEWNĘTRZNYCH

 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA   
w Warszawie - powołana przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. 

 OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE  - powołane 
przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem 
z dnia 18 lutego 1999 r.   (OKE w Jaworznie).



www.cke.edu.pl

www.oke.jaworzno.pl

http://www.cke.edu.pl/


          Co to jest 

,,egzamin 
zawodowy” 

          Co to jest 

,,egzamin 
zawodowy” 

- jest formą oceny poziomu 
opanowania wiadomości i 
umiejętności z zakresu danej 
kwalifikacji w zawodzie



Kto może przystąpić do 
egzaminu ?

 Uczniowie:

-  3 klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 5

-  3 i 4 klas Technikum Nr 5



Kiedy przeprowadzany 
jest egzamin?

Trzy razy w ciągu roku w okresach: 
- styczeń - luty (sesja 1)
- czerwiec - lipiec (sesja 2)
w terminach ustalonych przez 
dyrektora Komisji Centralnej 
(podawanym na stronie internetowej 
CKE, nie później niż na 4 miesiące 
przed egzaminem).



Kiedy przeprowadzany 
jest egzamin?

Dla uczniów 3 klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 5:

Sesja 2 czerwiec – lipiec 2018
Etap pisemny – 19 czerwca 2018r.
Etap praktyczny – od 22 czerwca do 4 lipca 
2018r.

Mechanik pojazdów 
samochodowych 
– kwalifikacja M.18
Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów 
i zespołów pojazdów 
samochodowych

Wyniki egzaminu – 31 sierpnia 2018r.



Kiedy przeprowadzany 
jest egzamin?

Dla uczniów 3 klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 5:

Sesja 2 czerwiec – lipiec 2018
Etap pisemny – 19 czerwca 2018r.
Etap praktyczny – od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 
– kwalifikacja M.12
Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych

Wyniki egzaminu – 31 sierpnia 2018r.



Jakie formalności należy 
wypełnić aby do egzaminu 
przystąpić?

*  złożyć pisemną deklarację przystąpienia 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie 
do dyrektora swojej szkoły, nie później niż 4 
miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji 
egzaminacyjnej

w sesji 2: do 16 lutego 2018r.

*  zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez OKE z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość 
(ze zdjęciem i nr PESEL).



Jak wygląda taki
Etap pisemny
- test 40 pytań

( 60 min )

Etap praktyczny
( 120 min )

Zadania egzaminacyjne 

sprawdzające wiadomości 

i umiejętności właściwe 

dla kwalifikacji 

w danym zawodzie

Zadanie egzaminacyjne  

sprawdzające praktyczne 

umiejętności z zakresu

 kwalifikacji w danym 

zawodzie.

 egzamin  
 ?  



Kto zda 
egzamin?

Ten kto :
z etapu pisemnego:
- uzyska co najmniej 50% punktów możliwych 
do uzyskania;

oraz:
z etapu praktycznego:
- co najmniej 75% punktów możliwych do 
uzyskania



Co trzeba zrobić żeby egzamin 
zdać ?

- dużo czytać

  - dużo ćwiczyć

 - ciężko pracować

  -  nie ,,ślizgać się”-  nie zdawać 
z klasy do    klasy na ,,dopach”



Pamiętając, że czasu nie ma 
wcale tak dużo jakby się 
wydawało !!!



 żebyś zdał go 
na

My - nauczyciele przedmiotów 
zawodowych

                                chcemy Ci 
pomóc



i został prawdziwym 
FACHOWCEM!



Dlatego alarmujemy !!!!!!!

- bo jutro może być za 
późno!

ucz się już dziś-



  
POWODZENI
A!!!

Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSSiO w Bielsku-Białej
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