
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EGZAMIN    ZAWODOWY 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Uczeń rozwiązuje test  pisemny znajdujący 

się  w  arkuszu egzaminacyjnym. 

Odpowiada na 40 pytań zamkniętych 

wielokrotnego wyboru wybierając jedną 

prawidłową odpowiedź spośród czterech 

podanych propozycji. Odpowiedzi do zadań 

zaznacza  w odpowiednim miejscu na karcie 

odpowiedzi . 

Czas trwania  : 60 minut.   + 30  minut dla 

osób posiadających orzeczenie o specjalnych 

wymaganiach edukacyjnych. 

Uczeń zda tą część egzaminu, jeżeli 

uzyska: – co najmniej 50% punktów 

możliwych  (czyli  rozwiąże poprawnie minimum 

20 zadań testu pisemnego) 

 

CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA 

Uczeń  wykonuje na stanowisku 

egzaminacyjnym zadanie zawarte w arkuszu 

egzaminacyjnym.  

Na zapoznanie się z treścią zadania 

egzaminacyjnego zapisanego w arkuszu 

egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem 

stanowiska egzaminacyjnego zdający ma  

10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania 

części praktycznej egzaminu zawodowego 

Czas trwania 
Krawiec,  PPOH, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie 180 minut +30 

Cukiernik, Tapicer, PPStolarza, PP Krawca  k 150 minut +30 

Kucharz, Ogrodnik – 120 + 30 minut  dla osób posiadających 

orzeczenie o specjalnych wymaganiach edukacyjnych. 

 Uczeń zda  etap  praktyczny – wtedy gdy uzyska  

co najmniej 75% punktów . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystąpienie do egzaminu zawodowego  

będzie warunkiem  ukończenia szkoły.  

Dlatego część pisemna i praktyczna 

odbędzie się przed zakończeniem roku 

szkolnego.  
Uczeń klasy III   wypełnia z pomocą wychowawcy 

pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do 

egzaminu zawodowego 

W terminie ustalonym przez OKE 

 

Do części pisemnej egzaminu uczeń 

przystępuje w szkole, do której uczęszcza.  

Do części praktycznej egzaminu uczeń 

przystępuje w szkole, do której uczęszcza 

jeśli szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym 

SOSW nr 2 posiada upoważnienia 

 do przeprowadzania egzaminu w zawodach:  

Kucharz, Cukiernik, Krawiec, Pracownik 

Pomocniczy Obsługi Hotelowej, Tapicer, 

Stolarz.   Uczniowie innych zawodów  zdają  

w  placówce, z którą szkoła podpisze 

porozumienie. 
W zawodach kształconych 

 w Branżowej Szkole I stopnia nr 12  mamy  

jedną kwalifikację,  oprócz certyfikatu 

kwalifikacji zawodowych zdający otrzymuje 

DYPLOM  ZAWODOWY 

 wydawany przez OKE   

wraz z suplementem  w języku polskim  

i angielskim zawierającym informacje na temat 

wiedzy i umiejętności w wyuczonym zawodzie. 

Uczeń, który nie zdał obydwu lub jednej części 

egzaminu, nie przystąpił do egzaminu   

w wyznaczonym terminie lub go przerwał, może 

ponownie przystąpić  do egzaminu z niezdanej 

części  w następnej sesji egzaminacyjnej.  

Po ukończeniu szkoły uczeń do egzaminu może 

jeszcze tylko dwukrotnie ponownie przystąpić na 

zasadach określonych dla absolwentów 



 

 

Ośrodek Egzaminacyjny  w SOSW nr 2  posiada uprawnienia od  2004  nadane przez OKE w  Poznaniu . 
 
Placówka posiada wzorcową bazę i warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego: 
dla kierunku kształcenia w zawodzie KUCHARZ ( dwie pracownie po 3 stanowiska egzaminacyjne) 
dla kierunku kształcenia w zawodzie CUKIERNIK ( jedna pracownia  a w niej 3 stanowiska egzaminacyjne ) 
dla kierunku kształcenia w zawodzie PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ( jedna pracownia a w niej 2 stanowiska  egz.) 
dla kierunku kształcenia w zawodzie KRAWIEC, PPK ( jedna pracownia wyposażona w 5 stanowisk egzaminacyjnych) 
dla kierunku kształcenia w zawodzie TAPICER   ( jedna pracownia  a w niej 3 stanowiska egzaminacyjne )  
dla kierunku kształcenia w zawodzie STOLARZ, PPS ( jedna pracownia  a w niej 3 stanowiska egzaminacyjne )  

 

Lp  Zawód  zdawany w OE w SOSW nr 2 

 

Czas trwania 

etapu 

praktycznego 

Godziny rozpoczęcia egzaminu  

  

  Część pisemna 
wersja elektroniczna  
60 min. + 30 

Część praktyczna 

1 PPOH 180 minut Godzina  

8.00 

10.30 
13.00 

15.30 

18.00 

I zmiana -      8.00    

II zmiana  - 12.30 

III zmiana -  17.00        
2 KRAWIEC 180 minut 

3 PPSTOLARZA 150 minut 

4 TAPICER  150 minut 

5 CUKIERNIK 150 minut 

6 PP KRAWCA  150 minut 

7 KUCHARZ 120 minut I zmiana – 8.00 

II zmiana – 12.00 
III zmiana -  16.00 

Zawód  zdawany w  innych ośrodkach egzaminacyjnych  po podpisaniu porozumienia ze szkołami. 

8  OGRODNIK  

OE w CEO w Szczecin Zdrojach  

120 minut  I zmiana – 8.00 

II zmiana – 12.00 

III zmiana -  16.00 

9 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE w  MOS 

ul. Jagiellońska   lub  ZSB  
ZSB w Szczecinie ul. Unisławy  

 
180 minut 

I zmiana -      8.00    
II zmiana  - 12.30 

III zmiana -  17.00        


