
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE 
W ZAWODZIE

K.211

styczeń-luty 2021 r. 

Uwaga!  Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi 
organizowania i przeprowadzania egzaminów.



STRUKTURA  EGZAMINU
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CZĘŚĆ PISEMNA

 polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW)

 czas  trwania: 60 minut

 próg zaliczenia: 50%

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 polega na wykonaniu zadania praktycznego

 czas  trwania: 120, 150, 160, 180, 210 lub 240 minut

 próg zaliczenia: 75%



CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

12 stycznia 2021 r.
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CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

Ustalono dla każdej kwalifikacji:

 jedną godzinę rozpoczęcia egzaminu – egzamin z wykorzystaniem arkuszy

i kart odpowiedzi
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Kwalifikacja Godzina Liczba osób

BD.30 12:00 21

BD.31 10:00 1

BD.32 12:00 12

EE.08 10:00 15

EE.09 14:00 51

E.13 12:00 1
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CZĘŚĆ PISEMNA - SKŁAD ZN 

NAUCZYCIEL 

- zatrudniony w szkole lub 

placówce, w której jest 

przeprowadzana część 

pisemna 

- nie prowadzi ze zdającymi 

zajęć edukacyjnych objętych 

danym egzaminem 

zawodowym

NAUCZYCIEL 

- zatrudniony w innej 

szkole lub placówce 

CZŁONEK ZN 
PZN



6

PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

Potwierdzenie 
tożsamości zdających

Losowanie stanowisk 
egzaminacyjnych

Rozdanie arkuszy 
egzaminacyjnych i kart 

odpowiedzi

Uzupełnienie kart  
odpowiedzi przez 

zdających

Zapisanie godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu

ok. 40-20 min PRZED EGZAMINEM



!Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować 

zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, 

w tym przede wszystkim o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia 

z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym, 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu 

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie.
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Uwagi
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•Zdający zamieszcza na karcie odpowiedzi oznaczenie kwalifikacji (są 4 kratki,

pierwsza zostaje wolna), wersję arkusza, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku

braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu.

• Czas trwania części pisemnej rozpoczyna się z chwilą zapisania

w widocznym miejscu przez PZN czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy

zdających.

• Część pisemna rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie

Dyrektora CKE. Nie można przeprowadzić egzaminu dla danej kwalifikacji

o innej godzinie.

• W tym roku nie ma formularza/oświadczenia o rezygnacji z egzaminu.



Zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej

Zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących
zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje

W sali egzaminacyjnej mogą przebywać zdający, PZE,
osoby wchodzące w skład ZN i obserwatorzy

W sali mogą przebywać specjaliści z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym
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PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

W CZASIE EGZAMINU
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Uwagi

• W uzasadnionych przypadkach PZN może zezwolić zdającemu na

opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków

wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi

osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

• Specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności,

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem

społecznym nie mogą być jednocześnie członkami zespołu

nadzorującego.

• PZE może zawiesić egzamin.
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PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

Członkowie ZN zbierają 
wypełnione karty odpowiedzi

Przewodniczący ZN pakuje karty 
odpowiedzi do zwrotnych kopert  

i zakleja je w obecności zdającego

Przewodniczący ZE sporządza 
protokół zbiorczy

z przebiegu części pisemnej

Przewodniczący ZE zabezpiecza
i przechowuje koperty do czasu 

przekazania OKE

Przewodniczący ZE przekazuje 
dokumentację w sposób określony 

przez dyrektora OKE

PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU



Uwagi
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• 15 minut przed upływem czasu trwania egzaminu w części pisemnej 

należy poinformować zdających, ile czasu im pozostało do końca.

• Należy sprawdzić w obecności zdających poprawność zamieszczenia 

na karcie odpowiedzi oznaczenia kwalifikacji, wersji arkusza 

egzaminacyjnego, daty urodzenia oraz numeru PESEL.

• Jeśli w jednej sali było zdawanych kilka kwalifikacji, karty odpowiedzi     

z każdej kwalifikacji pakujemy do oddzielnej bezpiecznej koperty.

• Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 

pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem 

wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu 

ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej. 

• Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają sale z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem dystansu 1,5 m. 



CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

11 stycznia 2021 r. – dla kwalifikacji, w których  jedynym  rezultatem 
jest  dokumentacja

od 13 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r. – według harmonogramu
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU
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d (dokumentacja)

 egzamin jest przeprowadzany w jednym dniu w danej sesji

 dla poszczególnych kwalifikacji ustalono godziny rozpoczęcia

egzaminu - 9.00 lub 13.00

dk (dokumentacja+komputer); w (wykonanie); wk (wykonanie+komputer)

 egzamin przeprowadzany jest na zmianach o ustalonych godzinach

Kwalifikacja Oznaczenie Data i godzina Czas trwania

BD.30 d 11.01.2021_9:00 180 min

BD.32 d 11.01.2021_9:00 180 min

B.33 d 11.01.2021_13:00 180 min

B.30 dk 15.01.2021_9:00 180 min

E.14 dk 13.01.2021_8:00 150 min

E.12 wk 02.02.2021_16:00 150 min

EE.08 wk 02.02.2021_8:00

i 12:30

150 min

EE.09 dk 19.01.202_

8,12,16;00

150 min
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU – SKŁAD ZN
d i dk

PZN CZŁONEK ZN 

NAUCZYCIEL lub 

INSTRUKTOR 

praktycznej nauki 

zawodu

zatrudniony w 

szkole/placówce

- nie prowadzi ze 

zdającymi zajęć 

edukacyjnych objętych 

egzaminem

NAUCZYCIEL lub 

INSTRUKTOR 

praktycznej nauki 

zawodu zatrudniony

w innej  szkole/placówce
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU – SKŁAD ZN
w i wk

PZN PZNCZŁONEK ZN 

NAUCZYCIEL lub 

INSTRUKTOR 

praktycznej nauki zawodu

zatrudniony 

w szkole/placówce

- nie prowadzi ze 

zdającymi zajęć 

edukacyjnych objętych 

egzaminem

EGZAMINATOR

- obserwuje i ocenia pracę 

6 zdających

- egzaminatorem nie może 

być nauczyciel lub 

instruktor praktycznej 

nauki zawodu zatrudniony 

w szkole/placówce, 

w której jest 

przeprowadzany egzamin

PRACOWNIK 

upoważniony przez 

danego pracodawcę lub 

dany podmiot  

prowadzący KKZ

- nie prowadzi ze 

zdającymi zajęć 

edukacyjnych objętych 

danym egzaminem 

zawodowym

EGZAMINATOR

- obserwuje i ocenia pracę 

6 zdających

- egzaminatorem nie może 

być pracownik zatrudniony 

u pracodawcy, który 

prowadzi ze zdającymi 

zajęcia edukacyjne objęte 

danym egzaminem 

zawodowym

CZŁONEK ZN 



PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU
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Potwierdzenie 
tożsamości zdających

Losowanie stanowisk 
egzaminacyjnych

Instruktaż 
stanowiskowy

(dotyczy dk, w i wk)

Rozdanie arkuszy 
egzaminacyjnych

Uzupełnienie kart 
oceny przez 
zdających

Zapoznanie się
z treścią zadania
i wyposażeniem

– 10 min

ok. 40-20 min PRZED EGZAMINEM



!Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować 

zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, 

w tym przede wszystkim o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia 

z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym, 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu 

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie.
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PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU
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Zapisanie godziny 
rozpoczęcia

i zakończenia 
egzaminu

Samodzielna praca 
zdających

ZN nadzoruje 
przebieg egzaminu

w i wk

Egzaminator 
obserwuje i ocenia

W CZASIE EGZAMINU



Uwagi

 Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się o 
godzinie określonej w komunikacie Dyrektora CKE.

 Zapoznanie się z treścią zadania i wyposażeniem – 10 min 
(wymagane) – nie wlicza się do czasu pracy zdających.

 Czas trwania części praktycznej rozpoczyna się z chwilą zapisania   
w widocznym miejscu przez PZN czasu rozpoczęcia i zakończenia 
pracy zdających.

 Przewodniczący ZN na 30 minut przed zakończeniem egzaminu 
przypomina, ile czasu zostało zdającym do końca. 
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PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU
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Zakończenie pracy 
przez zdających

Egzaminator ocenia 
rezultaty (w i wk)

Pakowanie 
dokumentacji
po egzaminie

Przekazanie 
dokumentacji PZE

Sporządzenie 
protokołu zbiorczego

Przekazanie 
dokumentacji po 

egzaminie do OKE

PO EGZAMINIE



Uwagi

 D i DK
 Zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych

arkusze egzaminacyjne i dokumentację oraz opuszczają salę
egzaminacyjną.
 ZN pakuje w sali egzaminacyjnej arkusze egzaminacyjne

i dokumentację do zwrotnych kopert, które zakleja w obecności
przedstawiciela zdających.

W i WK
 Zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych

rezultaty końcowe oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają
salę egzaminacyjną.
 Egzaminator w obecności PZN ocenia jakość rezultatu końcowego

i wypełnia karty oceny zdających.
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Dotyczy wszystkich form egzaminu praktycznego (d, dk, w, wk)

• Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 

pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym 

jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut 

przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z 

arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

• Po zakończeniu egzaminu zdający sale z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem dystansu 1,5 m. .

Uwagi-cd.



Ważne !

24

W sali/miejscu, w którym odbywa się część praktyczna egzaminu:

przebywają tylko zdający przydzieleni do tej sali/miejsca egzaminu,

są obecni przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu, 

mogą przebywać obserwatorzy, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,

mogą przebywać specjaliści odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych,

przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego część praktyczną nie ingerują w pracę zdających bez 

ważnego powodu i nie zakłócają pracy zdającym,

obserwatorzy zachowują ciszę, nie chodzą po sali bez wyraźnego powodu, nie ingerują w pracę zdających i nie 

zakłócają pracy zdającym.

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

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

Na egzaminie zdający mogą korzystać tylko z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych

w komunikacie dyrektora CKE.

Zdający pracują samodzielnie, nie wolno im udzielać żadnych wskazań ani komentować treści zadań

egzaminacyjnych.



WYNIKI EGZAMINÓW

31 marca 2021 r. OKE przekaże wyniki egzaminów
dyrektorowi szkoły lub placówki

Uczeń/słuchacz/absolwent zdający wyłącznie część
praktyczną egzaminu wyniki odbiera w szkole/placówce,
w której przystąpił do egzaminu
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Przerwać egzamin może przewodniczący ZE (część pisemna) lub przewodniczący
ZN (część praktyczna) wypełniając Decyzję o przerwaniu i unieważnieniu części
egzaminu.

Zdający może w każdej chwili zakończyć swój egzamin, ale nie wypełnia żadnego
oświadczenia o rezygnacji z egzaminu.

Praca zdającego jest oceniana.

Po rozdaniu zdającym pakietów egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnią nie są
wpuszczani do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, nie później niż
po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali
egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący ZE

Absolwenci szkół składają deklaracje w szkole, którą ukończyli

INFORMACJE DODATKOWE



KARTA OCENY
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Materiały pomocnicze

Kwalifikacja Materiały i przybory pomocnicze

Część pisemna 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart 

odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), 

przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty. 

Część praktyczna

B.30 XXX

B.33 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka co najmniej 20 cm, temperówka 

BD.30 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

BD.32

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, 

gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy/cienkopisy w kolorze zielonym, 

czerwonym i czarnym, temperówka 

E.12, E.14 XXX

EE.08, EE.09 XXX



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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