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Informacja OKE w Warszawie 

dotycząca korzystania z komputera na egzaminie zawodowym - etap praktyczny egzaminu  
w zawodach, w których komputer nie jest przewidziany jako narzędzie pracy 

 

1. Egzamin zawodowy dla zdających, którzy korzystają z komputera musi odbywać się w oddzielnej sali. 

2. W czasie egzaminu w sali powinien być obecny administrator lub opiekun pracowni, który potrafi podjąć 
odpowiednie działania w przypadku zakłóceń lub awarii sprzętu. 

3. Podczas egzaminu zdający musi mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny komputer (lub 
pracujący jako autonomiczny) połączony z drukarką oraz papier do drukarki.  

4. Komputer musi być tak oprogramowany, aby umożliwiał pisanie tekstu w języku polskim (oraz języku obcym 
wskazanym przez zdającego, jeżeli element pracy egzaminacyjnej w danym zawodzie jest opracowywany  
w języku obcym), pisanie równań i  innych znaków/symboli stosowanych w danym zawodzie lub 
wykonywanie rysunków.  

5. Zdający nie może mieć dostępu do Internetu oraz do plików niebędących wykonaniem zadania 
egzaminacyjnego. Nie może korzystać ze słowników językowych znajdujących się w oprogramowaniu  
i automatycznego sprawdzania pisowni. 

6. Osoba przygotowująca sprzęt komputerowy dla zdającego powinna zaplanować sposób postępowania 
w przypadku awarii komputera. 

7. Zdający powinien opisać otrzymany zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY / 
formularz PLAN DZIAŁANIA zgodnie z ogólnymi wymaganiami (naklejki z kodem kreskowym PESEL, 
zawód, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie arkusza, numer zadania, data urodzenia, PESEL). 

8. Praca wykonana przez zdającego jest drukowana w sali egzaminacyjnej. Drukowanie nadzoruje 
administrator/opiekun pracowni. 

9. Zdający przekazuje po zakończeniu egzaminu zespołowi nadzorującemu etap praktyczny pracę 
egzaminacyjną w formie wydruku razem z KARTĄ PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĄ OCENY. 

10. Na górze każdej strony wydruku zdający musi nakleić kod kreskowy PESEL lub napisać numer PESEL. 

11. Jeżeli konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający może je wykonać ręcznie w zeszycie KARTA PRACY 
EGZAMINACYJNEJ / formularzu PLAN DZIAŁANIA lub techniką komputerową za pomocą wbudowanego 
programu graficznego w używanym edytorze w tworzonym przez siebie pliku. W  przypadku wykonania 
rysunku odręcznie w zeszycie KPE / formularzu PLAN DZIAŁANIA, należy w pliku komputerowym zapisać 
adnotację „Rysunek/rysunki jest/są w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ / PLANIE DZIAŁANIA”.  

12. Plik lub pliki utworzone przez zdającego należy obowiązkowo nagrać na płytę CD/DVD. Sprawdzić,  
czy pliki są zapisane na płycie i otwierają się. Płytę opisać (numer PESEL zdającego, zawód, symbol 
cyfrowy zawodu, oznaczenie arkusza, numer zadania) i dołączyć do pracy zdającego. Osobą 
odpowiedzialną za zapisanie plików na płycie jest administrator/opiekun pracowni obecny w sali 
egzaminacyjnej. 

13. Po zakończeniu egzaminu należy plik/pliki zdającego usunąć trwale z twardego dysku komputera oraz 
awaryjnych zasobów pamięci (odpowiedzialny administrator/opiekun pracowni obecny w sali 
egzaminacyjnej). 

14. Po zakończeniu pracy przez zdającego zespół nadzorujący etap praktyczny/przewodniczący ZE sprawdza, 
czy KARTA OCENY i KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ / formularz PLAN DZIAŁANIA oraz wydruk 
(wydruki) i płyta z zapisem pracy zdającego są prawidłowo zakodowane i opisane, na pierwszej stronie 
KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ / formularza PLAN DZIAŁANIA umieszcza adnotację „Praca zdającego 
znajduje się na wydruku komputerowym”. 

15. ZNEP/Zespół Egzaminacyjny pakuje odebrane od zdającego materiały oraz płytę do koperty, opisanej 
zgodnie z ogólnymi zasadami oraz adnotacją „Praca pisana na komputerze” i oddaje kierownikowi ośrodka 
egzaminacyjnego.  
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