Informacja dla ucznia Technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie dotycząca
nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w 2015 r.
W styczniu 2015r. zostanie przeprowadzony egzamin dla klasy III TZiUG w kwalifikacji:
T.6. – Sporządzanie potraw i napojów, zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych
Struktura egzaminu:

NOWY e g z a m i n z a w o d o w y
CZĘŚĆ
PRAKTYCZNA

CZĘŚĆ PISEMNA

120 min.

60 min.
+
40 pytań zamkniętych
– test –

1 odpowiedź prawidłowa

Wykonanie zadania
(ocena rezultatów i przebiegu)

75%

50%
S t r u k t u r a

I . Uzyskanie

świadectwa i dyplomu

Aby otrzymać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie powinieneś zadać egzamin, czyli uzyskać:
− z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
− z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest
ostateczny.
Jeśli zdałeś egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymujesz świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Aby otrzymać dyplom musisz posiadać świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe wydawany przez komisję okręgową.

II. Ponowne przystąpienie do egzaminu
Jeśli nie zdasz obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpisz do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go
przerwiesz lub unieważniony zostanie twój egzamin, możesz ponownie przystąpić do egzaminu lub
niezdanej/unieważnionej części w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki
na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa
się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.
Jeśli będziesz absolwentem to po upływie trzech lat od dnia, w którym przystąpiłeś do części pisemnej
egzaminu i nie zdałeś egzaminu lub mogłeś przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na
podstawie złożonej deklaracji), przystępujesz do egzaminu w pełnym zakresie.

III. Część pisemna egzaminu będzie przebiegać w następujący sposób:
1. Zgłaszasz się na egzamin na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i oczekujesz na wejście przy
wyznaczonej sali.
2. Powinieneś przynieść na egzamin: długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Nie możesz wnieść na salę: kalkulatora, telefonu komórkowego oraz innych urządzeń
telekomunikacyjnych.
4. Wejście na sale odbywa się w kolejności i w sposób ustalony przez zespół nadzorujący.
5. Po otrzymaniu arkusza sprawdzasz, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są
kompletne i czytelne. W razie potrzeby zgłaszasz braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
6. Następnie:
• zapoznajesz się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
egzaminacyjnego.
• wpisujesz na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin, zaznaczają wersję
arkusza oraz zamieszczają numer PESEL (na każdym stoliku będzie przygotowana kartka z tymi
informacjami).
• przyklejasz naklejkę z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu
nadzorującego
• nie podpisujesz karty odpowiedzi.
Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielić odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających
związane z kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”.
7. Jeśli zakończysz pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu lub chcesz zrezygnować ze
zdawania egzaminu, zgłaszasz ten fakt przez podniesienie ręki.
8. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje,
ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu.
9. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłosi zakończenie egzaminu i poleca odłożenie kart
odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.
10. Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie zespołu nadzorującego nie zezwolą im
na opuszczenie sali.

UWAGA! Możesz mieć przerwany i unieważniony egzamin w przypadku:

– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
– wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
albo z niedozwolonych materiałów lub przyborów
– zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę
pozostałym zdającym.

IV. Część praktyczna egzaminu dla kwalifikacji T.6. – Sporządzanie potraw i napojów, zawód :
technik żywienia i usług gastronomicznych (styczeń 2015r.) – klasie III TŻiUG będzie przebiegać jak
niżej.

1. Zgłaszasz się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem
oraz:
• przebierasz się w ubrania robocze
• potwierdzasz tożsamość i obecność na egzaminie, przystępujesz do losowania
stanowiska egzaminacyjnego i odbierasz naklejki z numerem PESEL
i identyfikator z numerem wylosowanego stanowiska,
•uczestniczysz w instruktażu stanowiskowego , odbycie którego potwierdzasz podpisem na liście
zdających.
Zostaniesz poinformowany o: warunkach występujących w sali egzaminacyjnej , które mogą wpłynąć
na wykonanie zadania egzaminacyjnego, elementami stanowiska egzaminacyjnego, które mają
wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, zagrożeniami występujących przy wykonywaniu
poszczególnych
czynności na stanowisku i sposobów ochrony przed zagrożeniami, wyposażeniem i przygotowaniem
stanowiska egzaminacyjnego
2. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznajesz się z Instrukcją
na pierwszej stronie arkusza, sprawdzasz jego kompletność. Ewentualne braki lub usterki zgłaszasz
przewodniczącemu zespołu nadzorującemu.
3. Po stwierdzeniu, że arkusz egzaminacyjny jest kompletny, umieszczasz
na pierwszej stronie arkusza numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem
ośrodka egzaminacyjnego oraz na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji,
numer zadania, numer stanowiska , numer
PESEL i przekazujesz ją przewodniczącemu zespołu nadzorującemu.
4. Nie podpisujesz arkusza i karty oceny.
Następnie w ciągu 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej, zapoznajesz
się z treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania oraz stanowiskiem, na
którym będą wykonywać zadanie oraz z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i
sprzętu wymaganymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska
egzaminacyjnego.
5. Przewodniczący zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu - 120 minut
6. Teraz przystępujesz do wykonania zadania egzaminacyjne, stosując się do ogólnych i
stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarzając zagrożeń dla życia i
zdrowia.
W czasie trwania egzaminu:
• wykonujesz samodzielnie zadanie egzaminacyjne,
• przestrzegasz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zgłaszasz przewodniczącemu, przez podniesienie ręki – zgodnie z treścią
zadania – do oceny rezultat pośredni lub przebieg wykonania zadania; przewodniczący ustala
kolejność oceny,
• zgłaszasz, przez podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze
zdawania egzaminu,
• pozostawiasz na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny oraz rezultaty wykonania
zadania następnie opuszczasz salę egzaminacyjną / miejsce przeprowadzania egzaminu po uzyskaniu
zgody ZNCP, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.
7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu
przewodniczący przerywa egzamin danemu zdającemu i unieważnia jego część praktyczną egzaminu.
Przewodniczący przerwie ci egzamin również, gdy:
• wniesiesz lub korzystasz w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
• zakłócasz prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę
pozostałym zdającym,
• wniesiesz lub korzystasz w sali egzaminacyjnej w części
praktycznej z materiałów i przyborów pomocniczych niedozwolonych
•gdy naruszysz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób prowadzący do wystąpienia
zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w sali egzaminacyjnej
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