
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI- CUKIERNIK 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy) 

 w pytaniach i odpowiedziach. 

 

Czym jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe(w skrócie egzamin zawodowy)? 

 Jest to forma oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. 

 

Co to znaczy, że egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym? 

 Na egzaminie z danego zawodu wykorzystuje się takie same w całym kraju zadania egzaminacyjne 

opracowane poza szkołą i zatwierdzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Oznacza to, że kto inny uczy 

cię zawodu, kto inny sprawdza twoje umiejętności, kto inny układa zadania egzaminacyjne  

 i kto inny ocenia twoją wiedzę na egzaminie. 

 

W ilu kwalifikacjach mogę zdawać egzamin zawodowy? 

Dla twojego zawodu przewidziane są egzaminy w dwóch kwalifikacjach :  

 

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 

 

Kiedy mogę przystąpić do egzaminu zawodowego? 

  W twojej szkole egzaminy odbywają się w dwóch sesjach- zimowej (styczeń- luty) i letniej (maj- lipiec). 

Dyrektor      powiadomi o terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia poszczególnych etapów egzaminu oraz o 

ewentualnych dodatkowych dokumentach i materiałach wymaganych przed przystąpieniem do etapu 

praktycznego w danym zawodzie. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.rolnik.edu.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku ZSR.  

 

Co trzeba zrobić aby przystąpić do egzaminu? 

   Aby przystąpić do egzaminu musisz złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu (załącznik nr 1). 

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu w sesji zimowej- deklarację składasz w pierwszym tygodniu września 

roku szkolnego, w którym przystępujesz do egzaminu, jeśli egzamin zajesz w sesji letniej- deklarację składasz 

w pierwszym tygodniu stycznia roku szkolnego, w którym przystępujesz do egzaminu. Deklaracje składasz 

wicedyrektorowi szkoły do spraw egzaminów zawodowych na pierwszym piętrze. 

 

W jaki sposób wypełnić deklarację?  

Wzór wypełnionej deklaracji znajdziesz w załączniku nr 1. Dla zawodu technik technologii żywności 

- cukiernik jest stały symbol cyfrowy zawodu- 314403, zmienia się jedynie oznaczenie kwalifikacji.  

 

http://www.rolnik.edu.pl/


W pierwszej kolejności zdajesz kwalifikację:                                                                                                                                         

T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 

 następnie zdajesz kwalifikację: 

 

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 

 

Pamiętaj o wpisaniu właściwego oznaczenia kwalifikacji w deklaracji. 

 

Czy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

zdającego? 

 Jeśli posiadasz opinię poradni psycholog.- pedagog., orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia- może to być podstawą do 

przystąpienia do egzaminu w dostosowanych do twoich potrzeb warunkach. Musisz to zaznaczyć w deklaracji 

i dołączyć zaświadczenie. 

 

Co się stanie jeśli nie przystąpię do egzaminu lub go nie zdam? 

 Jeśli nie przystąpisz do egzaminu lub któregoś z jego etapów, przerwiesz egzamin lub go nie zdasz, masz 

prawo przystąpić do egzaminu lub jego części (pisemnej lub praktycznej) w kolejnych terminach jego 

przeprowadzania. Musisz ponownie złożyć deklarację: jeśli chcesz ponownie przystąpić do egzaminu w sesji 

zimowej- deklarację składasz w pierwszym tygodniu września, jeśli w sesji letniej- deklarację składasz w 

pierwszym tygodniu stycznia. Po trzech latach egzamin trzeba zdawać w całości.  

 

Jaki wynik trzeba uzyskać aby zdać egzamin? 

 Aby zdać egzamin zawodowy, musisz uzyskać z etapu pisemnego co najmniej 50% punktów możliwych do 

uzyskania oraz z etapu praktycznego co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

 

Czy można poprawiać wyniki egzaminu? 

 Nie można poprawiać wyniku egzaminu, jeżeli go zdałeś. Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa 

komisja egzaminacyjna i  jest on ostateczny. 

 

A jeśli jestem laureatem lub finalistą turnieju lub olimpiady tematycznej? 

 W takiej sytuacji jesteś zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego i uzyskujesz 100% punktów 

możliwych do uzyskania. Sprawdź wykaz (uznanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną) turniejów i 

olimpiad  na stronie www.cke.edu.pl 

 

Gdzie będę zdawał egzamin zawodowy? 

 Do części pisemnej i praktycznej egzaminu przystępujesz w swojej szkole. W szczególnych przypadkach część 

praktyczna egzaminu może odbyć się u pracodawcy,  gdzie odbywałeś praktyki zawodowe. 

 

http://www.cke.edu.pl/


Kiedy poznam wyniki egzaminu i jaki dokument otrzymam jeśli go zdam? 

  Jeśli zdajesz egzamin zawodowy w sesji zimowej wyniki poznasz pod koniec marca, jeśli zdajesz egzamin w 

sesji letniej- wyniki poznasz pod koniec sierpnia. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz świadectwo potwierdzające 

kwalifikację w danym zawodzie, wydane przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Certyfikat 

potwierdzający, że zdałeś egzamin w danej kwalifikacji, odbierasz w sekretariacie ZSR. 

 

Jaka jest struktura egzaminu zawodowego i ile trwa egzamin? 

 Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Etap pisemny 

przeprowadzany jest w formie testu i sprawdza wiadomości i umiejętności, które są właściwe dla kwalifikacji 

w danym zawodzie. Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego 

praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w wybranym przez ciebie zawodzie.  

Etap pisemny trwa 120 minut (2 godziny), a etap praktyczny 180–240 minut (3–4 godz.) – dokładny czas 

zależy od zawodu i jest określony w Informatorze dla danego zawodu. 

  

Gdzie można zdobyć Informator dla danego zawodu? 

 Informator możecie znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) 

oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych a także na stronie internetowej szkoły 

rolnik.edu.pl 

 

Jak wygląda przebieg egzaminu zawodowego? 

 

  Zdający część pisemną egzaminu wchodzą do sali 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu. 

Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego rozdają arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Na 

karcie odpowiedzi należy wpisać PESEL, datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji. Po 

czynnościach organizacyjnych na tablicy zapisana jest godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Czas 

trwania egzaminu jest określony w Informatorze  

o egzaminie z danej kwalifikacji. 

 

 Zdający część praktyczną zgłaszają swoją obecność 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Przebierają się w 

ubrania robocze jeśli wymagają tego przepisy dla ich kwalifikacji. Potwierdzają swoją tożsamość i losują 

stanowiska egzaminacyjne. Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego  

o wyznaczonej godzinie wydaje arkusze egzaminacyjne, materiały do wykonania zadania, karty oceny  

i kryteria oceniania. Część praktyczna egzaminu trwa nie krócej jak 120 i nie dłużej jak 240 minut. 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu znajdziesz na stronie www.oke.lomza.pl  

w zakładce nowy egzamin zawodowy. 

 

 

Dlaczego warto zdawać egzamin zawodowy 

 Jeśli zdasz egzamin zawodowy, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w wyuczonym 

zawodzie, które w znacznym stopniu zwiększy twoje szanse na rynku pracy i wzmocni twoją pozycję. 

 

http://www.oke.lomza.pl/

