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Organizacja  
egzaminów zawodowych  

w 2018 r. 



Struktura egzaminu 
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Część pisemna  
 test składający się z 40 zadań  

wielokrotnego  wyboru 

 czas 60 min 

    

Część praktyczna 
 test praktyczny  składający się  

z  jednego zadania praktycznego 

 czas  150 min (został ustalony  

w Informatorze o egzaminie  w zawodzie) 



 
 
 
 
 
 

 
 Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający uzyska:  

  z części pisemnej  

 

 z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi 
do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa  - minimum – 20 poprawnych odpowiedzi      
/ 50 %/  

 

 z części praktycznej - minimum 75%.  

 



Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

 
 Otrzymuje Osoba, która posiada:  
 
 1. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją 
zawodów szkolnictwa zawodowego,  

oraz  
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo 

dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie 
o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla zasadniczej szkoły zawodowej  
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Terminy  
egzaminów 



 

 Część pisemna  

 

11 stycznia  2018 r. godzina 10   
czas 60 min 
 



 
 
 

Kwalifikacje  w zawodach :  
Klasy III  

 
 

 Technik hotelarstwa 
    T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

                                                                                                           
Technik żywienia i usług gastronomicznych                                                                                                  
T.6.  Sporządzanie potraw i napojów  

                                                                                                     
Technik obsługi turystycznej                                                                                                     
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych                                  

 



Harmonogram część pisemna T11 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci pisemnej w 
kwalifikacji  T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 



Harmonogram część pisemna T13 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci pisemnej  
w kwalifikacji  T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 



Harmonogram część pisemna T 06   

ZAŁĄCZNIK NR 3  
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci pisemnej w 
kwalifikacji  T.06 Sporzadzanie potraw i napojów 



Część pisemna  

 

11 stycznia  2018 r. godzina 12   
czas 60 min 
 



 
 
 

Kwalifikacje  w zawodach klasy IV 
 
 

 Technik hotelarstwa                                                                                                              
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   

 

   Technik żywienia i usług   gastronomicznych   
    T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych    

                                                                                  
Technik obsługi turystycznej                                                                                                  
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług 
turystycznych  

 
 



Harmonogram część pisemna T 12  

ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci pisemnej w 
kwalifikacji T.12 Obsługa gosci w obiekcie swiadczacym usługi hotelarskie  



Harmonogram część pisemna T 14  

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci pisemnej w 
kwalifikacji T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaz usług 

turystycznych 



Harmonogram część pisemna T 15 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci pisemnej w 
kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 



Część Praktyczna  

 

10 stycznia  2018 r. godzina 9  
czas 150 min 
 



Harmonogram część praktyczna kwalifikacja  T 11  

ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci praktycznej w 
kwalifikacji T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 



Harmonogram część praktyczna kwalifikacja  T 13  

ZAŁĄCZNIK NR 8  
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci praktycznej w 
kwalifikacji T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 



Kwalifikacje klasy IV 

Część Praktyczna  

 

10 stycznia  2018 r. godzina 13  
czas 150 min 
 



Harmonogram część praktyczna kwalifikacja  T 12  

ZAŁĄCZNIK NR 9 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci praktycznej w 
kwalifikacji  T.12 Obsługa gosci w obiekcie swiadczacym usługi hotelarskie 



Harmonogram część praktyczna kwalifikacja  T 14  

ZAŁĄCZNIK NR 10 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci praktycznej w 
kwalifikacji T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaz usług 

turystycznych  



Harmonogram część praktyczna kwalifikacja  T 15  

ZAŁĄCZNIK NR 11 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci praktycznej w 
kwalifikacji T.15 Organizacja zywienia i usług gastronomicznych 



Część Praktyczna  
 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych- 
klasa III 

 

   24, 25, 26 stycznia  2018  

 



Harmonogram część praktyczna kwalifikacja T06  

ZAŁĄCZNIK NR 12 
 

Harmonogram przystepowania zdajacych do egzaminu z czesci praktycznej w 
kwalifikacji T.06 Sporzadzanie potraw i napojów 



Część Praktyczna  

 

9 stycznia  2017 r. godzina 13  
czas 150 min 
 



 
 
 
 
 
 

 Egzamin zawodowy  

Na egzamin uczeń powinien zgłosić się min : 30 min przed wyznaczoną 
godziną egzaminu !!!! 

 
Na egzamin uczeń  przychodzi   w stroju galowym !!!! 

 
 Przynosi ze sobą :  
 dokument tożsamości  
 min :  2 czarne długopisy  

 
Dodatkowo na egzamin część praktyczną  
 Kwalifikacja T 15  : ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 
 
 Na części pisemnej i praktycznej uczeń ma do dyspozycji kalkulator prosty  
   

 



W czasie trwania egzaminu części pisemnej                             
i praktycznej   

Zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu 
egzaminu, a w szczególności: 
 a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie 

uzasadnionej sytuacji 
/może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających 
kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności 

skorzystania z pomocy medycznej/, 
 b) nie opuszcza wyznaczonego w sali miejsca, 
 c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, 
 d) nie wypowiada uwag i komentarzy, 
 e) nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, 
 f) nie korzysta z żadnych środków łączności 



Osoby uprawnione do przebywania w sali podczas etapu/części 
pisemnej egzaminu zawodowego 
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Osoby wchodzące  
w skład ZN 
zatrudnione w 
szkole/placówce 

Obserwator 

Osoba z zewnątrz: 
 nauczyciele zatrudnieni  

w innej szkole – członkowie ZN 

Zdający  

Dyrektor 
szkoły/placówki 

lub powołany 
zastępca 



Rozpoczęcie części pisemnej egzaminu 
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Około  
30 min 

wyznaczoną na 
egzamin 
godziną 

Wpuszczanie zdających do sal (sprawdzenie tożsamości i 
odnotowanie obecności) 
Przekazanie kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych do sal 

Wyznaczona 
godzina 

Około 10 min  po 
wyznaczonej 

godzinie 

Rozdanie kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych zdającym 
Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych 
Ewentualna wymiana lub za zgodą dyr. OKE powielenie arkuszy 
Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr PESEL 

Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia 
egzaminu  



 

 Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego 
przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi 
każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego 
wchodzą:  

 

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla 
zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych 
zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko 
jedna jest prawidłowa.  

 

 KARTA ODPOWIEDZI  

 



 
Pierwsza strona arkusza do części pisemnej egzaminu i karta 

odpowiedzi  



Około  
30 min przed 
wyznaczoną 

godziną 
egzaminu 

Wpuszczanie zdających do sal (sprawdzenie tożsamości, 
odnotowanie obecności) 
Przekazanie zestawów egzaminacyjnych do sal 
Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego                                 
i potwierdzenie podpisem przez  zdających na liście 
obecności 

Wyznaczona 
godzina 

egzaminu 

Około 10 min  po 
wyznaczonej 

godzinie 

Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zdającym 
Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych 
Ewentualna wymiana lub za zgodą dyr. OKE powielenie arkuszy 
Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr 
PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie oceny 

Przez 10 min zdający zapoznają się ze stanowiskiem i 
zadaniem  (czas niewliczany do czasu egzaminu) 
Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i 
zakończenia egzaminu  

Rozpoczęcie części praktycznej egzaminu 
32 



Egzamin rozpoczynamy od:  

 zakodowania KARTY OCENY (karta z czerwonym 
nadrukiem): 

  wpisania daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu, numeru 
PESEL, 

 

  przyklejenia naklejki z zakodowanym numerem PESEL, 
symbolem cyfrowym zawodu i kodem ośrodka egzaminacyjnego 
według instrukcji 

 

  zaznaczenia na KARCIE OCENY numeru zadania. 



 
Pierwsza strona arkusza do części praktycznej egzaminu i karta oceny  

 



W czasie trwania egzaminu części pisemnej                             
i praktycznej   

Zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu 
egzaminu, a w szczególności: 
 a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie 

uzasadnionej sytuacji 
/może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających 
kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności 

skorzystania z pomocy medycznej/, 
 b) nie opuszcza wyznaczonego w sali miejsca, 
 c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, 
 d) nie wypowiada uwag i komentarzy, 
 e) nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, 
 f) nie korzysta z żadnych środków łączności 



Po zakończonym egzaminie  

 Podczas odbioru materiałów egzaminacyjnych: 

 

1. zdający pozostają na swoich miejscach  

 

2. nie uzupełniają zapisów w pracy  

 

 W obecności zdającego członek komisji:  

3. Sprawdza poprawność kodowania, ewentualne załączniki 
dołącza do pracy   



 
Wglądy do prac egzaminacyjnych  

 

 1.Wniosek o wgląd znajduje się na stronie internetowej 
www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin  z kwalifikacji 
 

 2.Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać 
do OKE w Krakowie 
 

 3.Wniosek można złożyć osobiście przez uprawnioną osobę 
lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłać 
drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną 
 

 4.Do wglądu udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, 
w jakiej została przekazana przez zdającego oraz zapewnia 
się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania. 
 
 



Weryfikacja sumy punktów 

 1. Zdający może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy 
 punktów (wraz z uzasadnieniem), składając go do dyrektora OKE 
 w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

 
 2. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 
 3. W przypadku zastrzeżeń merytorycznych, dyrektor OKE wskazuje 
 egzaminatora, który dokonuje ponownej oceny wskazanego fragmentu 

pracy, zgodnie z zasadami oceniania rozwiązań zadań opracowanymi przez 
CKE. 

 4. Dyrektor OKE informuje pisemnie zdającego o wyniku weryfikacji 
    sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
 5. Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona, 
     dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu 




