
Organizacja części praktycznej egzaminu w zakresie kwalifikacji o modelu egzaminu W, gdy jedno 

stanowisko wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez CKE jest wykorzystywane przez kilku zdających  

 

 Przebieg egzaminu 

na około 30 minut przed 

egzaminem
 

Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego, potwierdzają tożsamość i 

obecność na egzaminie.  

Zdający losują indywidualne stanowiska egzaminacyjne, odbierają identyfikatory 

z numerem wylosowanego stanowiska (po 2 dla każdego zdającego). 

na około 20 minut przed 

egzaminem 

Przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej (PZN) 

zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu oraz przeprowadza instruktaż 

dotyczący między innymi wyposażenia stanowiska do wykonywania zabiegów. 

Odbycie instruktażu zdający potwierdzają podpisem na liście zdających. 

Zdający zajmują miejsca przy wylosowanych indywidualnych stanowiskach 

egzaminacyjnych*. 
Następne etapy przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego są 

szczegółowo opisane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w danym 

roku szkolnym. Poniżej dodano wymagania, które uzupełniają informacje zawarte 

w ww. dokumencie.   

o wyznaczonej godzinie 

rozpoczęcia egzaminu na 

danej zmianie 

PZN rozdaje zdającym pakiety z materiałami egzaminacyjnymi oraz przekazuje 

egzaminatorowi kryteria oceniania. Egzaminator zapoznaje się z kryteriami 

oceniania oraz ustala z PZN organizację oceny przebiegu i rezultatów wykonania 

zadania przez kolejnych zdających. 

po zakończeniu czynności 

organizacyjnych 

PZN przekazuje egzaminatorowi zakodowane przez zdających karty oceny. 

Zdający w ciągu 10 minut, które nie są wliczane do czasu egzaminu, zapoznają 

się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz z wyposażeniem zgromadzonym na 

stanowisku wyposażonym w specjalistyczny sprzęt i urządzenia**.  

PZN nadzoruje by jednocześnie na stanowisku wyposażonym w specjalistyczny 

sprzęt i urządzenia ** przebywał tylko jeden zdający (ustala kolejność 

podchodzenia zdających do stanowiska). Stanowiska powinny być oddzielone 

parawanami. Parawany i indywidualne stanowiska powinny być ustawione w taki 

sposób, aby zdający nie mieli możliwości obserwowania czynności 

wykonywanych przez innych zdających na wyposażonym stanowisku.  

po ogłoszeniu i zapisaniu 

na tablicy przez PZN 

czasu rozpoczęcia i 

zakończenia pracy przez 

zdających  

Zdający, którzy zgłoszą (przez podniesienie ręki) gotowość do wykonania 

wskazanych w zadaniu czynności przechodzą na stanowiska wyposażone w 

specjalistyczny sprzęt i urządzenia. Jednocześnie może przejść tylu zdających ile 

jest stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i urządzenia – obowiązuje 

kolejność zgłoszenia rejestrowana przez PZN (lub członka ZN ale nie 

egzaminatora) w Protokole przebiegu egzaminu.  

Zdający przechodząc na stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt i 

urządzenia zabierają ze sobą swój arkusz egzaminacyjny i zapasowy identyfikator 

z numerem stanowiska.  

Zdający kładzie identyfikator na swoim stanowisku, oznakowując je w ten 

sposób na czas wykonywania na nim prac wynikających z treści zadania i oceny 

przez egzaminatora. Przebieg wykonania zadania przez zdającego na stanowisku 

obserwuje i ocenia egzaminator. 

 



 

po ogłoszeniu i zapisaniu na 

tablicy przez PZN czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy 

przez zdających 

Zdający, po wykonaniu wskazanych w zadaniu prac zgłaszają (przez 

podniesienie ręki) ich zakończenie i gotowość powrotu na indywidualne 

stanowisko egzaminacyjne.  

Zdający, po uzyskaniu zgody PZN, opuszczają stanowiska wyposażone w 

specjalistyczny sprzęt i urządzenia, pozostawiają na stanowisku rezultaty 

wykonania zadania oraz identyfikator z numerem stanowiska i kontynuują 

egzamin na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym. 

Egzaminator w obecności ZN ocenia pozostawione przez zdającego na 

stanowisku rezultaty wykonania zadania.  

Egzaminator po zakończeniu oceny zgłasza ten fakt PZN, a ten zabiera ze 

stanowisk identyfikatory i przekazuje je zdającym oraz poleca asystentowi 

doprowadzenie stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i 

urządzenia do stanu pierwotnego. 

Do stanowiska wyposażonego w specjalistyczny sprzęt i urządzenia 
przechodzi następny zdający i cykl się powtarza. W czasie wykonywania 

zadania przez zdających na stanowiskach asystent pozostaje do dyspozycji 

PZN. W żaden sposób nie kontaktuje się ze zdającymi.  

po upływie czasu zakończenia 

pracy przez zdających 

Zakończenie egzaminu. Zdający po uzyskaniu zgody PZN opuszczają salę, 

pozostawiając na indywidualnych stanowiskach egzaminacyjnych arkusze 

egzaminacyjne z rezultatami wykonania zadania. PZN w obecności 

zdającego potwierdza na liście zdających ich odbiór.  
 

*/ indywidualne stanowiska egzaminacyjne – stolik (biurko) + krzesło 

**/ stanowisko wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia – wyposażenie zgodnie z opisem CKE dla 

kwalifikacji  

Uwagi: 

1. Pierwsi zdający powinni przejść na stanowiska pracy nie później niż po 10 minutach od ogłoszenia i zapisania na 

tablicy przez PZN czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających. Jeżeli w tym czasie zdający nie zgłoszą 

gotowości przejścia na stanowisko wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia PZN zaprasza zdających 

na te stanowiska w kolejności zgodnej z kolejnością wylosowanych stanowisk. Kolejni zdający przechodzą na 

stanowiska po zakończeniu oceny przez egzaminatora i doprowadzeniu stanowiska i wyposażenia do stanu pierwotnego.  

2. PZN musi kontrolować czas wykonywania zadania na stanowisku wyposażonym w specjalistyczny sprzęt i 

urządzenia, aby wszyscy zdążyli wykonać zadanie w przewidzianym czasie egzaminu. 

3. PZN może, jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedłużyć czas egzaminu dla zdających w drugiej kolejności o czas oceny 

przez egzaminatora rezultatów wykonania zadania przez pierwszych zdających oraz o czas przygotowania stanowisk 

przez asystenta technicznego do wykonania zadania. Przedłużenie czasu PZN odnotowuje w Protokole przebiegu 

egzaminu.  

 


