
"Nowe" egzaminy zawodowe w technikum  

 

 Aby uzyskać           twier zając  kwalifikacje zawodowe-dyplom uzyskania 

t tułu technika w danym zawodzie nie wystarczy ukończyć szkoły. Należy zdać  również 

w trakcie nauki odpowiednie egzaminy zawodowe. 

 W każdym zawodzie wyodrębniono od jednej do trzech kwalifikacji. Uczniowie 

technikum w czasie nauki w szkole zdają egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji 

wyodrębnionych w nauczanym zawodzie. 

 

 Egzamin zawodowy z danej kwalifikacji składa się z części pisemnej i części 

 ra t cz ej   

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z    

  za ań za   ięt ch, 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     minut i nie dłużej niż     minut i jest 

  przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego 

  zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku 

  egzaminacyjnym.  

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać   

  z części  ise  ej – c   aj  iej 5 %  u  tów możliwych do uzyskania  czyli minimum      

punktów , oraz    

 z części  ra t cz ej – c   aj  iej 75%  u  tów możliwych do uzyskania.   

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, 

otrzymuje   świa ectw    twier zające  wa ifi ację w zawodzie, wydane przez komisję 

okręgową. 

Osoba, która posiada świadectwa  potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione 

w  danym zawodzie oraz posiada  odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje        

   twier zając  kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu 

 potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się  Europass –  uplement do  yplomu 

  otwierdzającego  walifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych 

 w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez 

 pracodawców i instytucje zagraniczne.  yplomy i suplementy do dyplomów  wydają 

okręgowe komisje egzaminacyjne. 
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Symbol  cyfrowy 

i nazwa zawodu 

Kwa ifi acje w   ręb i  e w zaw  zie 

 

Kie   ucz i wie z ają 

egzamin z kwalifikacji  

3112014/ technik 

budownictwa 

B.18   Wykonywanie robót murarskich i 

tynkarskich 

Po I semestrze klasy 

trzeciej 

B.33  Organizacja i kontrolowanie robót 

budowlanych 

Po II semestrze klasy 

trzeciej 

B.3   porządzanie kosztorysów oraz 

przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

Po I semestrze klasy 

czwartej 

333107/ 

technik logistyk 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w procesach produkcji, 

dystrybucji i magazynowania 

Po II semestrze 

klasy drugiej

A.3  Zarządzanie środkami technicznymi 

podczas realizacji procesów transportowych 

Po II semestrze klasy 

trzeciej 

A.3  organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w jednostkach 

organizacyjnych 

Po I semestrze klasy 

czwartej 

314202/ technik 

architektury 

krajobrazu 

R.21  rojektowanie, urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

 

Po I semestrze klasy 

trzeciej 

R.   Organizacja prac związanych z budową 

oraz konserwacją obiektów małej architektury 

krajobrazu 

Po I semestrze klasy 

czwartej 

 


