
EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC-LIPIEC K.223 – informacje dla uczniów. 

1. Egzamin pisemny odbywa się w dniach 2 i 3 czerwca 2022 r, trwa 1 godzinę i polega na 

rozwiązaniu testu 1-krotnego wyboru na komputerach (w salach 18, 60 i 61 o godzinie 8.00, 

10.00, 12.00 i 14.00). 

2. Listy zdających z przyporządkowaniem sali i godziny egzaminu znajdują się na tablicy ogłoszeo 

w korytarzu przy wejściu głównym do szkoły. 

3. Każdy zdający otrzymuje kartkę A4 z numerem pesel, loginem i hasłem potrzebnym do 

zalogowania się do systemu. (Kartkę tą można wykorzystad do obliczeo i warto ją zachowad do 

późniejszego ewentualnego sprawdzenia wyniku.) 

4. Po zakooczeniu egzaminu pisemnego w danej sali i o danej godzinie można sobie sprawdzid 

uzyskany wynik (trzeba jednak poczekad aż wszyscy zakooczą). 

5. W dniu egzaminu pisemnego, uczniowie go zdający nie mają żadnych innych lekcji. 

6. Egzamin praktyczny trwa od 1 do 17 czerwca 2022 r. w terminie głównym. 

7. Listy zdających z przyporządkowaniem sali, miejsca i godziny egzaminu również znajdują się na 

tablicy ogłoszeo w korytarzu przy wejściu głównym do szkoły. 

8. Egzamin praktyczny trwa od 120 do 180 minut, w zależności od zawodu. 

9. W dniu egzaminu praktycznego, uczniowie go zdający nie mają żadnych innych lekcji. 

10. Na stronie szkoły w zakładce Egzamin zawodowy są umieszczone wykazy dostępnych materiałów 

pomocniczych na poszczególne egzaminy z kwalifikacji. 

11. Na egzamin należy się zgłosid co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu. 

12. Okrycia wierzchnie i smartfony lub inne rzeczy należy zamknąd w szafkach. 

13. Należy mied przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i długopis z czarnym wkładem. 

14. Uczniowie będą wpuszczani do sal około pół godziny przed egzaminem, po okazaniu dokumentu 

tożsamości. Zajmują miejsca według ustalonego przez system rozmieszczenia zdających.  

15. Uczniowie nie losują numerków, losowanie odbywa się z wykorzystaniem automatycznego 

losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system 

przeprowadzania egzaminu zawodowego SIOEPKZ.  

 

Ważne!  

16. W sali egzaminacyjnej, w której odbywa się egzamin:   

 przebywają tylko zdający przydzieleni do tej sali, 

 są obecni przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego egzamin,  

 jest obecna osoba lub osoby wyznaczone do obsługi elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu w tej sali egzaminacyjnej,  

  mogą przebywad przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i obserwatorzy,   

 mogą przebywad 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.  

17. Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego egzamin, przewodniczący zespołu  

egzaminacyjnego nie ingerują w pracę zdających bez ważnego powodu i nie zakłócają pracy 

zdającym,   

18. Obserwatorzy zachowują ciszę, nie chodzą po sali bez wyraźnego powodu, nie ingerują w pracę 

zdających i nie zakłócają pracy zdającym.  



19. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosid żadnych 

urządzeo telekomunikacyjnych ani korzystad z nich w tej sali.  

20. Na egzaminie zdający mogą korzystad tylko z materiałów i przyborów pomocniczych 

wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.  

21. Zdający mogą również wnieśd do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy 

zdającego butelka powinna stad na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie 

zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego.  

22. Zdający pracują samodzielnie, nie wolno im udzielad żadnych wskazao ani komentowad treści 

zadao egzaminacyjnych. 

23. Dla zdających w formule 2019 (wszystkie klasy 3 po szkole podstawowej i po gimnazjum) jest 

możliwośd zdawania egzaminu w terminie dodatkowym, w udokumentowanych sytuacjach 

losowych. Taką sytuację zawsze trzeba zgłosid w sekretariacie, najpóźniej w dniu egzaminu. 

 

 

 


