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I. WSTĘP 

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym  

 
Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu 

jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia  

w zawodzie szkolnictwa branżowego. Jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.  

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz  

rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego od 1 września 2019 r. są wprowadzane zmiany w szkolnictwie zawodowym. 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, określa:  

a) branże oraz zawody przyporządkowane do branż,  

b) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,  

c) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej.  
Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i klasyfikacja zawodów 

szkolnictwa branżowego obowiązują od roku szkolnego 2019/2020 w: 

 klasie I branżowej szkoły I stopnia;  

 semestrze I szkoły policealnej;  

 klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum;  

 klasie I pięcioletniego technikum; 

–  a od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia, 

–  a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. 

Od dnia 1 września 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.  

Po wprowadzeniu nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego od  

1 września 2019 roku egzamin  zawodowy umożliwi przygotowanie uczących się do wykonywania pracy 

zawodowej, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i przygotowanie do nabycia  

dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności  

zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: 

wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych.  

W podstawach programowych kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla każdej kwalifikacji są 

wskazane jednostki efektów kształcenia obejmujące: 

1) bezpieczeństwo i higienę pracy; 

2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji; 

3) język obcy zawodowy; 

4) kompetencje personalne i społeczne; 

5) organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika). 

Zawody szkolnictwa branżowego są przyporządkowane do 32 branż, uwzględniając specyfikę  

umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania 

zadań zawodowych. Zawody są jedno-lub dwukwalifikacyjne. 

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia.  

W technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne.  

W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja  

wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną 

i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej 

branży. 
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W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jeden 

zawód nauczany w branżowej szkole I stopnia, można wybrać kwalifikację stanowiącą pierwszą 

kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności: 

 z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;

 na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa

branżowego.

Egzamin zawodowy jest egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej 

w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego 

zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub 

wykształcenia średniego - również dyplomu zawodowego.  

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej 

oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania 

i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące 

niezależnie od systemu kształcenia.   

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej 

działalności okręgowe komisje egzaminacyjne (Załącznik 9) przygotowują, organizują i przeprowadzają 

zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.   

Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację, a liczba egzaminów w danym zawodzie będzie 

zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawach programowej kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego.  

W praktyce to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej.  

Dla kogo jest przeprowadzany egzamin zawodowy? 

Do egzaminu zawodowego: 

 przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz

uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół

II stopnia i szkół policealnych,

 mogą przystąpić:

 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu

przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, 

 absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół 

policealnych oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych 

i techników, 

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy 

dorosłych, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, 

 osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

Uwaga: Do egzaminu eksternistycznego zawodowego będą mogły przystąpić osoby, które po raz 

pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego po dniu 

31 stycznia 2021 roku. 
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2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu
zawodowego

Organizacja i przebieg egzaminu zawodowego zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1707) 

Przed egzaminem zawodowym każdy zdający musi złożyć deklarację nie później niż do: 

a) dnia 15 września – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został

określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;

b) dnia 7 lutego – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został

określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Uwaga: wymieniony termin dotyczy wszystkich przypadków, wymienionych poniżej, gdzie nie 

podano terminu składania deklaracji.  

Jeśli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to 

powinieneś:  

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3),

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły.

Uwaga: Jeżeli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, i kształcisz się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze 

pomocniczym wypełnij pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego 

(Załącznik 3);  

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończyłeś,

3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie z wyodrębnioną

kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego.

Jeśli jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia, będącym uczniem branżowej szkoły II stopnia, który 

nie zdał egzaminu zawodowego w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, który 

zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi branżowej szkoły I stopnia, która ukończyłeś;

3) dołączyć świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, w przypadku likwidacji 

lub przekształcenia szkoły to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3a)

i złożyć dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce

zamieszkania tego absolwenta;
2) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Jeśli jesteś osobą, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3b);

2) złożyć wypełnioną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy;

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu tego kursu zawodowego.
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Jeśli jesteś osobą, uczestniczącą w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później 

niż na sześć tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3b);

2) złożyć wypełnioną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy;

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego niezwłocznie

po jego ukończeniu.

Uwaga: W przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy jeżeli 

ukończyłeś ten kurs i nie złożyłeś deklaracji temu podmiotowi, lub ponownie przystępujesz do egzaminu 

zawodowego, składasz deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na 

miejsce realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wraz z zaświadczeniem o ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

Jeśli jesteś osobą dorosłą - uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do 

pracy dorosłych, to powinieneś:  

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze

względu zamieszkania,

3) dołączyć zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

Jeśli jesteś osobą, która zamierza przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego, to 

powinieneś:   

1) wypełnić wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (Załącznik 7);

2) złożyć wypełniony wniosek dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu

na miejsce zamieszkania;

3) dołączyć dokumenty potwierdzające co najmniej dwa lata kształcenia lub pracy w zawodzie,

w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa

branżowego z wyodrębnioną kwalifikacją.

Termin składania wniosku: 

 do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu w tym samym roku,

w którym składasz wniosek,

 do dnia 30 września – jeżeli zamierzasz przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.

Uwaga: Jeżeli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jesteś osobą dorosłą, która 

ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych lub osobą 

przystępującą do egzaminu eksternistycznego zawodowego, twoja deklaracja musi zawierać 

także informację o zdaniu egzaminu zawodowego z zakresu innej kwalifikacji wyodrębnionej w tym 

samym zawodzie, w którym zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego. 

Jeśli jesteś absolwentem posiadającym świadectwo lub inny dokument, wydane za granicą, 

potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie zasadnicze zawodowe, wykształcenie 

zasadnicze branżowe, wykształcenie średnie branżowe lub wykształcenie średnie odpowiedniej szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, 

to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce

zamieszkania, a w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania za granicą

– dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw

szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;

4) dołączyć oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą.
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Jeśli jesteś osobą, która nie zdała egzaminu zawodowego i zamierza ponownie do niego przystąpić to 

powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3);  

2) złożyć wypełnioną deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, 

z zachowaniem terminu ustalonego dla składania deklaracji. 

 

Uwaga: Jeżeli otrzymałeś informację o wynikach egzaminu zawodowego po upływie terminu 

ustalonego dla składania deklaracji, to składasz deklarację w terminie 7 dni od dnia przekazania szkole, 

placówce lub centrum, pracodawcy, podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy tej infor-

macji. 

 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy niebędącego 

rzemieślnikiem i jesteś uczniem branżowej szkoły I stopnia (dokształcasz się w branżowej szkole  

I stopnia), to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3); 

2) złożyć deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszczasz.  

 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy niebędącego 

rzemieślnikiem i dokształcasz się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub  

u pracodawcy, zdajesz eksternistyczny egzamin zawodowy to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c)  

i wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego (Załącznik 7); 

2) złożyć deklarację wraz z wnioskiem dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej,  

w terminie określonym dla złożenia wniosku, dotyczącego egzaminu eksternistycznego  

zawodowego.  
 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, zdajesz 

egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb  

rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika  

i mistrza w zawodzie.  

Egzamin przeprowadzany dla ucznia – młodocianego pracownika, osoby dorosłej, która ukończyła 

praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoby zdającej egzamin  

eksternistyczny zawodowy, osoby, która jako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci  

i kolejny i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i przystępuje do egzaminu po raz trzeci  

i kolejny, jest odpłatny.  

 

Opłata wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego  

posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku ponownego 

przystąpienia do egzaminu zawodowego przez osoby, o których powyżej mowa, opłata za ten egzamin 

wynosi: 

-  w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty, 

-  w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty.  

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość 

opłaty. 

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin  

zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek. Osoby ubiegające się o zwolnienie z całości lub 

części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku o dopuszczenie do egzaminu  

eksternistycznego (Załącznik 7) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Opłatę za egzamin  

zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Opłatę za egzamin ucznia - młodocianego pracownika wnosi pracodawca. Dowód wniesienia opłaty  

składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego 

egzaminu. 
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Termin i miejsce przystępowania do egzaminu zawodowego 

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części 

praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach 

ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego 

w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

Harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 

w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza termin egzaminu zawodowego na stronie internetowej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem głównym egzaminu 

zawodowego.  

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego 

odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. 

Lista kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, 

wraz z podaniem miejsca udostępniania tych zadań do publicznej wiadomości, jest ogłaszana 

do 12 września 2019 na rok szkolny 2019/2020, a w następnych latach nie później niż do dnia 20 sierpnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. 

Do części pisemnej egzaminu zawodowego:  

1. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza;

2. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył;

3. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym

kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.

Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdającym dyrektor szkoły, a w przypadku osób, które 

złożyły deklaracje do okręgowej komisji egzaminacyjnej – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.    

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

Do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających ze stanu zdrowia może przystąpić: 

 uczeń albo słuchacz posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent,

który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego, posiadał orzeczenie

o potrzebie indywidualnego nauczania, na podstawie tego orzeczenia;

 uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, na podstawie tej opinii;

 uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 
zawodowego, był objęty pomocą psychologiczno-psychologiczną w szkole ze względu na trudności 
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej 

lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;

 zdający niewidomy, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową,

w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej

dysfunkcji, wydanego przez lekarza;

 zdający chory lub niesprawny czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego

przez lekarza.

Dokumenty potwierdzające specyficzne trudności lub potrzeby edukacyjne lub zaświadczenie o stanie 

zdrowia uczeń, słuchacz albo absolwent dołącza do deklaracji. 
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Zaświadczenie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji lub zaświadczenie o stanie zdrowia  

zdający dołącza do: 

1) deklaracji – w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła 

praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych; 

3) wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego, w przypadku osoby  

przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

 

Uwaga: W szczególnych przypadkach zaświadczenie potwierdzające występowanie danej  

dysfunkcji lub zaświadczenie o stanie zdrowia można przedłożyć w terminie późniejszym niż termin złoże-

nia deklaracji i wniosku. 

 

Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu  

zawodowego jest publikowana na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl  

w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów  

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości  

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

Egzamin zawodowy ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  

 

Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze 

względu na niepełnosprawność, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie  

dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

 

Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze 

względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może przystąpić 

do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia  

niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

 

Uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  

niepełnosprawność, który kształci się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze  

pomocniczym, może przystąpić do egzaminu zawodowego na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla: 

1) zawodu, w którym się kształci albo 

2) zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się kształci. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń, słuchacz albo absolwent dołącza do deklaracji. 
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3. Struktura egzaminu zawodowego
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 

3.1. Część pisemna egzaminu 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę 

przeprowadzającą egzamin. 

Część pisemna trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut i przeprowadzana jest w formie testu 

składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko 

jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego 

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym 

stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie. 

Egzamin w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu przeprowadzania egzaminu 

1) Przed zalogowaniem się do systemu zdający uzyskuje informację czy jego stanowisko komputerowe

spełnia wszystkie wymagania
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Jeżeli stanowisko nie spełnia wymagań wyświetlona zostanie na czerwono informacja jak poniżej 

W takim wypadku należy zmienić lub uaktualnić wersję przeglądarki Internetowej. 

2) Po zalogowaniu się do egzaminu treningowego należy potwierdzić zapoznanie się z INSTRUKCJĄ  
OBSŁUGI egzaminu.

Instrukcja obsługi egzaminu dla zdającego jest dla niego dostępna po wybraniu z górnego menu 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

14
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

 

3) Rozpoczęcie egzaminu treningowego (odliczanie czasu) następuje po wybraniu przez zdającego  

przycisku Start 

 

4) Zdający może udzielać odpowiedzi do zadań w dowolnej kolejności. Zadania, na które jeszcze nie 

udzielił odpowiedzi oznaczane są kolorem czerwonym. Dodatkowo liczba udzielonych oraz  

nieudzielonych odpowiedzi wyświetlana jest po prawej stronie ekranu wraz z czasem jaki pozostał do 

zakończenia egzaminu dla tego zdającego. 
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5) Do każdego zadania zdający może powrócić, ponownie przeczytać i jeżeli uzna to za niezbędne  

zmienić wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

 

6) Jeżeli zostanie udzielonych już 40 odpowiedzi, zdający może zakończyć egzamin przyciskiem  

Zakończ egzamin (zdarzenie analogiczne z oddaniem karty odpowiedzi w przypadku egzaminu 

z wydrukowanymi arkuszami) 
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7) Po zakończeniu egzaminu treningowego przez operatora egzaminu, zdający mogą ponownie wejść na 

salę aby dowiedzieć się ile udzielili poprawnych odpowiedzi. W tym celi wystarczy że ponownie 

zalogują się do portalu egzaminacyjnego. Należy pamiętać że jest to wynik, który wymaga jeszcze 

oficjalnego potwierdzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

.

Po zakończonym egzaminie należy się wylogować z elektronicznego systemu zdawania egzaminów 
zawodowych.  

Bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego zdający uzyskuje wstępną 
informację o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają 
zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, 
a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi jest możliwy przez 
okres dwóch tygodni po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego w miejscu, w którym 
zdający przystąpili do tej części, po wpisaniu w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu 
zawodowego nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie identyfikacyjnej. 
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Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego 

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, są 

zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części 

pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu 

zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%.  

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. 

3.2. Część praktyczna egzaminu 

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, 
których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części 
praktycznej egzaminu zawodowego uwzględniając harmonogram określony przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie i przekazuje go przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie 
później niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego.  

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem 
terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie, wskazuje zadania egzaminacyjne, 
które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. 

Do części praktycznej egzaminu zawodowego: 
1) uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa

praktyczną naukę zawodu lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu;
2) absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał

praktyczną naukę zawodu lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu;
3) osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym ten

kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot po uzyskaniu upoważnienia.

W uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs 
zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce, 
wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, 
oraz osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępują do części praktycznej 
egzaminu zawodowego w szkole, placówce lub centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym 
kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły lub likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje: 

1) absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na
miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego;

2) dyrektora szkoły, placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu absolwenta do części
praktycznej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum lub u danego
pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu
zawodowego, określonym w komunikacie.

Uwaga: Dyrektor szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie może wystąpić do 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wskazanie miejsca przeprowadzenia 
części praktycznej egzaminu zawodowego dla absolwenta, w której rezultatem końcowym 
wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa. Wniosek dyrektor szkoły 
składa w terminie 7 dni od dnia otrzymania deklaracji złożonej przez absolwenta. 
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Stanowisko egzaminacyjne do przeprowadzenia części praktycznej powinno być przygotowane 
z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej 
w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.  
W egzaminie mogą uczestniczyć asystenci techniczni czyli osoby posiadające kwalifikacje lub 
umiejętności właściwe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych, 
specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej 
egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest 
wyrób lub usługa.  

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz 
z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu 
trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.  
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas 
trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w części 
szczegółowej informatora.  
W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub 
usługa, jeden egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego obserwuje i ocenia 6 zdających 
przystępujących do części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania części 
praktycznej egzaminu zawodowego. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający 
pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe wykonania zadania lub zadań 
egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części 
praktycznej egzaminu zawodowego. 

W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest 
dokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na 
swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają miejsce 
przeprowadzania części praktycznej egzaminu. 

3.3. Podstawa uznania egzaminu za zdany 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał

poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

i 

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

Wyniki egzaminu zawodowego części pisemnej oraz wynik z części praktycznej egzaminu 

zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych 

przez zdającego:  

 w części pisemnej - po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym

systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego;

 w części praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny.

Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według

wzoru: 

a. W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

a. W - wynik z egzaminu zawodowego,

b. Wp - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,
c. Wpr - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części 

tego egzaminu, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
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Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych 

według wzoru: 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wk - wynik końcowy z egzaminów zawodowych, 

Kn - wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 

n - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję 
okręgową jest ostateczny.  

Zdający otrzymuje dyplom zawodowy, jeżeli posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowych 
ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada: 

a) wykształcenie zasadnicze branżowe albo zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia 
przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub

b) wykształcenie średnie branżowe albo zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia 
przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
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4. Postępowanie po egzaminie

Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu  

Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, jeżeli uznają że w trakcie egzaminu zostały naruszone 

przepisy dotyczące jego przeprowadzania, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia:   

 części pisemnej egzaminu zawodowego,

 części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania

zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja,

 części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub

zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa

mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. 

Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów. Dyrektor 
OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia 
przepisów, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może 
unieważnić daną część egzaminu w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole/
centrum/placówce/ u pracodawcy lub w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających 
i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.  

Unieważnienie egzaminu 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,

2) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów

i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo

korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub

niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej

egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez 

egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest 

dokumentacja: 

1) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie

rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego,

2) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej egzaminu

zawodowego,

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu lub rodzicom niepełnoletniego 

zdającego pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu zdającemu części praktycznej egzaminu 

zawodowego. 

Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na 
podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną 
egzaminu zawodowego (Załącznik 6). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji. 

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego lub zdających 

i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku:  

1) niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart oceny, prac

egzaminacyjnych lub awarii elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,

2) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego
egzaminu.
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Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu  

 
Informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy 
okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, placówki, centrum lub pracodawcy,  
któremu uczeń lub absolwent składał deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z danej  
kwalifikacji, lub osobie upoważnionej przez tego dyrektora szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcę. 
  
Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez  
okręgową komisję egzaminacyjną. 
 
Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części 
tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
 
 
Ponowne przystąpienie do egzaminu  

 
Zdający: 

1) który był zwolniony z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego  

egzaminu 

albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, 

albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego 

egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych 
terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki. 
 
Zdający: 

1) który nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu  

w wyznaczonym terminie , 

albo 
2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, 

albo 
3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego 

egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych 
terminach głównych jego przeprowadzania, z tym że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu  
zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach 
określonych dla egzaminu eksternistycznego zawodowego, z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz 
zawodów (Załącznik 10). 
 
Zdający, który przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu  
wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu zawodowego  
w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego 
egzaminu po raz pierwszy.  
 
Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy  

1) przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu  

wymaganej do zdania liczby punktów albo 

2) przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu  

zawodowego została unieważniona, albo 

3) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym 

terminie 

– zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie. 
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Przystąpienie do egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie. 

Zdający uczniowie: 

 branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami, 

 branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu  

przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, 

 techników  

oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, którzy z przyczyn losowych lub  

zdrowotnych, w terminie głównym: 

1)  nie przystąpili do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego, 

2)  przerwali egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej 

przystępują do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na  

udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza - 

jego rodziców. 

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, 

 w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w ciągu 2 dniu rozpatruje wniosek, a rozstrzygnięcie jest ostateczne (Załącznik 8). 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części  

pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej  

komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub  

słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. 

 

Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacja sumy przyznanych punktów. 

1. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do: 

a. zadań i udzielonych odpowiedzi, (udostępniane są odpowiedzi zapisane i zarchiwizowane  

w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego) - w przypadku części  

pisemnej egzaminu zawodowego,  

b. karty oceny - w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu i czasie 
wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia 
wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną:  

 certyfikatu kwalifikacji zawodowej,  

 informacji o wynikach egzaminu zawodowego.  

 
Jeżeli rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu  

zawodowego jest dokumentacja, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mają prawo wglądu  

także do tej dokumentacji.  

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (Załącznik 4) może być złożony osobiście przez absolwenta 
lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem 
lub pocztą tradycyjną. 
Podczas dokonywania wglądu, zdającemu lub rodzicom niepełnoletniego zdającego, zapewnia się  
możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.  

Podczas dokonywania wglądu, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą sporządzać notatki  

i wykonywać fotografie zadań egzaminacyjnych wraz z udzieloną odpowiedzią, karty oceny lub  

dokumentacji. 

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu, w ciągu 
nie więcej niż 5 dni wyznaczony jest termin wglądu.  
 
2. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektor OKE  

w terminie 2 dni od wglądu o weryfikację sumy punktów (Załącznik 6). Dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego, o wyniku 
weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli suma punktów została 
podwyższona, ustalany jest nowy wynik egzaminu i dyrektor OKE:  

 anuluje dotychczasowy certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz wydaje nowy certyfikat kwalifikacji 

zawodowej albo 
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 anuluje informację oraz wydaje certyfikat kwalifikacji zawodowej, jeżeli zdający spełnił określone  

warunki do zdania egzaminu, albo 

 anuluje dotychczasową informację, oraz wydaje nową informację, jeżeli zdający nie spełnił  

określonych warunków do zdania egzaminu. 

 

 

5. Zasady odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy  
dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 
Zdający, uczeń lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą wnieść do Kolegium Arbitrażu 
Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu  
zawodowego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Zdający wskazuje zadanie lub zadania 
egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem,  
w którym wskazuje, że rozwiązanie zadania przez składającego odwołanie: 

a. jest merytorycznie poprawne oraz  

b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego. 

 
Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (termin może być jednokrotnie 
przedłużony, nie więcej niż o 7 dni).  
 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie informację o rozstrzygnięciu i treść 
uzasadnienia, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz zdającemu lub rodzicom  
niepełnoletniego zdającego, którzy wnieśli odwołanie. 
 
Szczegółowe zasady odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego znajdują się na stronie  
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.gov.pl   
 
 

Przed przystąpieniem do dalszej lektury Informatora warto zapoznać się z ogólnymi zasadami obowiązującymi 
na egzaminie zawodowym od roku szkolnego 2019/2020. Są one określone w ustawie o systemie oświaty  
z dnia 7 września 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.1481) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  
zawodowego oraz egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz w formie skróconej w części  
ogólnej Informatora o egzaminie zawodowym (formuła 2019),, dostępnego na stronie internetowej Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji  
egzaminacyjnych. 
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ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych  

 ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1481) 
 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 60 z późn. zm.) 
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 
 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.)  
 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   
 (Dz.U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.)  
 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2008 r, poz. 1000, z późn. 

Zm.), 
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  
danych) (Dz. U. poz. 730), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego  
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707) 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów  
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa  
branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316) 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych  
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego  

 (Dz.U z 2019 r, poz. 991) 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw,  

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700)  
 ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji określająca warunki i tryb  

wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych  
i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych  

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu 

szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu 
wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia  
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652) 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów  
eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków  
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1578)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, 
poz. 69, z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 497)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki  
zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391)  

 rozporządzenie Rady Ministrów z  28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego  
młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie mu-
si spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1731)  

 ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 310).  
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ZAŁĄCZNIK 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu  
zawodowego  

 

Zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie  

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu  

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie informacja dotycząca sposobu organizacji i przeprowadzania 

egzaminu zawodowego jest ogłaszana nie później niż do 10 września roku szkolnego, w którym  

przeprowadzany jest egzamin zawodowy i publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji  

Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl 
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ZAŁĄCZNIK 3. Wzór deklaracji dla osoby będącej w roku szkolnym 2019/2020 słuchaczem 
szkoły policealnej 
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ZAŁĄCZNIK 3a. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia/
słuchacza/ absolwenta 
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ZAŁĄCZNIK 3b. Wzór deklaracji dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana 
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ZAŁĄCZNIK 3c. Wzór deklaracji dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby  

uczestniczącej w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na  

6 tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego 
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ZAŁĄCZNIK 3d. Wzór deklaracji dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego  

zawodowego 
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ZAŁĄCZNIK 3e. Wzór deklaracji dla ucznia i słuchacza posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  

kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym 
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ZAŁĄCZNIK 4. Wzór wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego  

34
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

 

ZAŁĄCZNIK 5. Wzór wniosku zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę 
wszczęcia unieważnienia egzaminu  
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ZAŁĄCZNIK 6. Wzór wniosku o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego  
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ZAŁĄCZNIK 7. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego  
zawodowego  
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ZAŁĄCZNIK 7a. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik  
przygotowania zawodowego dorosłych) 
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ZAŁĄCZNIK 8. Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie  
dodatkowym  
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ZAŁĄCZNIK 9. Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku http://www.oke.gda.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie http://www.oke.jaworzno.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży http://www.oke.lomza.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi http://www.oke.lodz.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu http://www.oke.poznan.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie http://www.oke.waw.pl/  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu http://www.oke.wroc.pl/  
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ZAŁĄCZNIK 10. Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu 
eksternistycznego zawodowego  

Lp. 
Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu Minister właściwy dla zawodu 

1 325101 Asystentka stomatologiczna minister właściwy do spraw zdrowia 

2 325102 Higienistka stomatologiczna minister właściwy do spraw zdrowia 

3 325906 Ortoptystka minister właściwy do spraw zdrowia 

4 321402 Technik dentystyczny minister właściwy do spraw zdrowia 

5 325402 Technik masażysta minister właściwy do spraw zdrowia 

6 321403 Technik ortopeda minister właściwy do spraw zdrowia 

7 325907 Terapeuta zajęciowy minister właściwy do spraw zdrowia 

8 321401 Protetyk słuchu minister właściwy do spraw zdrowia 

9 311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej minister właściwy do spraw zdrowia 

10 321103 Technik elektroradiolog minister właściwy do spraw zdrowia 

11  321301 Technik farmaceutyczny minister właściwy do spraw zdrowia 

12 321104 Technik sterylizacji medycznej minister właściwy do spraw zdrowia 

13 311106 Technik geolog minister właściwy do spraw środowiska 

14 325905 Opiekunka dziecięca minister właściwy do spraw rodziny 

15 532102 Opiekun medyczny minister właściwy do spraw zdrowia 

16 311707 Technik wiertnik minister właściwy do spraw środowiska 

17 311919 Technik pożarnictwa minister właściwy do spraw wewnętrznych 
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SŁOWNIK POJĘĆ  
Szkoła – należy przez to rozumieć cztery typy szkół ponadpodstawowych:  

 branżową szkołę I stopnia, 

 technikum, 

 branżową szkołę II stopnia, 

 szkołę policealną. 
 
Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego.  
 
Centrum – należy przez to rozumieć centrum kształcenia zawodowego. 
 
Dyrektor szkoły/placówki/centrum – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły/placówki/centrum,  
w której jest  realizowane kształcenie zawodowe.  
 
Pracodawca – należy przez to rozumieć pracodawcę, u którego jest realizowane kształcenie  
zawodowe.  
 
Ośrodek egzaminacyjny – należy przez to rozumieć szkołę, placówkę, centrum lub pracodawcę,  
upoważnione przez dyrektora komisji okręgowej do zorganizowania części pisemnej i praktycznej  
egzaminu.  
 
Egzamin zawodowy – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu  
kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji. 
 
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w zawodzie zestaw 
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej  
wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej 
kwalifikacji. 
 
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – należy przez to  
rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych 
efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, 
niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach 
nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz  
warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne  
i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.  
 
Uczeń – należy przez to rozumieć ucznia branżowej szkoły I stopnia i technikum oraz słuchacza  
branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej; 
 
Absolwent – należy przez to rozumieć absolwenta branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły  
II stopnia, technikum i szkoły policealnej, a także absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej i technikum; 
 
Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy 
dorosłych – należy przez to rozumieć osobę dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę zawodu  
dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał  
wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub 
podstawie programowej kształcenia w zawodach; 
 
Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego – należy przez to rozumieć 
osobę spełniającą warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty; 
 
Zdający – należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza, absolwenta, osobę dorosłą, która ukończyła 
praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osobę przystępującą do  
egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osobę, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy; 
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania  
uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej 
kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej  
kwalifikacji. 
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Operator lub operatorzy egzaminu – należy przez to rozumieć wskazaną przez dyrektora szkoły/
placówki/pracodawcę osobę lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie techniczne szkoły/placówki/
centrum/ pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu oraz za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego  
 
Asystent techniczny – należy przez to rozumieć osobę lub osoby przygotowujące i obsługujące  
stanowiska egzaminacyjne, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych  
i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wykonania zadań egzaminacyjnych w czasie przeprowadzania 
części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań 
egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.  
 
Nauczyciel wspomagający – należy przez to rozumieć specjalistę z zakresu danej niepełnosprawności,  
o którym mowa w komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach  
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego.  
 
Osoby posiadające świadectwa szkolne  uzyskane za granicą – należy przez to rozumieć osoby 
posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami  
ukończenia odpowiednich polskich szkół. 
 
Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – należy przez to rozumieć:  

 uczniów, słuchaczy, absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub zaświadczenie  
o stanie zdrowia wydane przez lekarza stwierdzające chorobę lub niesprawność czasową, lub opinię 
rady pedagogicznej wskazującą konieczność dostosowania warunków egzaminu ze względu na  
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 
językowej, lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, 

 osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową,  
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym  
z zespołem Aspergera, posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie danej 
dysfunkcji, przystępujące do egzaminu zawodowego na podstawie świadectwa szkolnego  
uzyskanego za granicą lub ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub decyzji dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego.  
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Część szczegółowa  
dotycząca zawodu 
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WSTĘP 

Informator o egzaminie zawodowym składa się z dwóch części: 

 pierwsza zawiera informacje ogólne o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadaniach zawodowych
w zakresie kwalifikacji oraz możliwościach kształcenia w zawodzie, 

 druga zawiera wymagania egzaminacyjne dla kwalifikacji z przykładami zadań do części pisemnej
i części praktycznej egzaminu. 

Załącznikiem do informatora jest podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
wprowadzona rozporządzeniem MEN z 2019 roku. Na podstawie wymagań określonych w tej podstawie jest 
przeprowadzany egzamin zawodowy z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych 
efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. 

Egzamin zawodowy przebiega w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. 

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i ma formę testu pisemnego 
składającego się z 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko 
jedna jest poprawna. Za rozwiązanie zadań w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania 
praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy tez dokumentacja. 

Wyróżnia się cztery modele praktycznej części egzaminu: 

model w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, 

model wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskane z wykorzystaniem komputera, 

model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, 

model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera. 

W modelu części praktycznej w i wk przebieg oraz oczekiwane rezultaty wykonania zadania podlegają ocenie 
przez egzaminatora w trakcie trwania egzaminu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. 

W modelu d i dk rezultaty w formie dokumentacji są oceniane przez egzaminatorów po egzaminie. 

Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami oceniania ustalonymi przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. 

Przykładowe zadania zamieszczone w informatorze nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą 
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania 
procesu kształcenia w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania 
opracowanymi według obowiązującej podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Przed przystąpieniem do dalszej lektury Informatora warto zapoznać się z ogólnymi zasadami obowiązującymi 
na egzaminie zawodowym od roku szkolnego 2019/2020, określonymi w podanych niżej aktach prawnych: 

Akt prawny Regulowane kwestie 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1481) 

zasadnicze regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego, 

m.in. części egzaminu zawodowego, dla kogo jest przeprowadzany

egzamin zawodowy, terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego, 

dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, 

ustalanie wyniku egzaminu, wglądy, unieważnienia 
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rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 lutego 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 r. poz. 316)  
 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
oraz dodatkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego (Dz.U. 2019 r. poz. 991)  

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, cele kształcenia, efekty kształcenia 

z kryteriami weryfikacji stanowiące podstawę do formułowania wymagań 

egzaminacyjnych  

oraz warunki realizacji kształcenia będące podstawą ustalenia 

wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
zawodowego oraz ezaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 r. poz. 1707) 

szczegółowe regulacje organizacyjne dotyczące przeprowadzania 

egzaminu zawodowego 

Wszystkie akty prawne są również dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
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INFORMACJE O ZAWODZIE 

1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 
 

W zawodzie technik realizacji nagrań wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

Symbol kwalifikacji  
 

Nazwa kwalifikacji 
 

AUD.08 Montaż dźwięku 

AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych 

 

2. Zadania zawodowe  
 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań  powinien być przygotowany 
do wykonywania zadań zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku: 

a) wykonywania montażu materiału dźwiękowego, 
b) przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego, 

 
2) w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych: 

a) rejestrowania materiału dźwiękowego, 
b) wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego, 
c) wykorzystania systemu MIDI. 

 

3. Możliwości kształcenia w zawodzie 
 

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań jest realizowane w: technikum 
5 – letnim, szkole branżowej I i II stopnia, szkole policealnej o okresie nauczania 2 lat w formie zaocznej 
i stacjonarnej. 
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WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji 
zapisane w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia 
w zawodzie szkolnictwa branżowego (Załącznik 1. do Informatora). 

Kwalifikacja  

AUD.08. Montaż dźwięku 

 

1. Część pisemna egzaminu 
Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji  

 
Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) Opisuje pojęcia związane z bezpieczeństwem 
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią 

3) opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały 
alarmowe 

Przykładowe zadanie  

Który rysunek przedstawia znak ostrzegający przed wiązką laserową? 

    

A. B. C. D. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska związane z montażem dźwięku 

5) rozróżnia środki gaśnicze pod względem możliwości 
ich zastosowania do gaszenia stanowisk 
komputerowych oraz urządzeń elektrycznych 

Przykładowe zadanie 

Którym środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem? 

 

A. Wodą. 

B. Halonem. 
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C. Proszkiem gaśniczym. 

D. Skroplonym dwutlenkiem węgla. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się specjalistyczną terminologią
zawodową 

2) nazywa urządzenia i procesy stosowane w realizacji
nagrań i nagłośnień

Przykładowe zadanie 

Jakie urządzenie odcina od wyjścia sygnały wejściowe o poziomie niższym od nastawionego progu? 

A. Kompresor.
B. Ogranicznik. 

C. Bramka szumów. 

D. Korektor graficzny. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) posługuje się dokumentacją dotyczącą obsługi
urządzeń i oprogramowania komputerowego oraz 
schematami blokowymi 

2) wyjaśnia symbole i piktogramy stosowane
w dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń 
i oprogramowania komputerowego i na schematach 
blokowych

Przykładowe zadanie 

Jakiego typu złącze jest opisane etykietą LINE na zamieszczonym fragmencie schematu analogowego stołu 
mikserskiego? 

A. DIN 

B. RCA 

C. TRS 

D. XLR 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) wykorzystuje wiedzę z zakresu akustyki muzycznej 
podczas realizacji nagłośnień 

3) klasyfikuje instrumenty muzyczne 

Przykładowe zadanie 

Ukulele to instrument muzyczny zaliczany do kategorii 

 

A. idiofonów. 

B. aerofonów. 

C. chordofonów. 

D. membranofonów. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) charakteryzuje zależności między cechami 
fizycznymi dźwięku a cechami wrażeniowymi dźwięku 

1) opisuje budowę i funkcjonowanie narządu słuchu 
ludzkiego 

Przykładowe zadanie 

Która z wymienionych części ciała nie jest elementem budowy ucha ludzkiego? 

 

A. Rzepka. 

B. Młoteczek. 

C. Kowadełko. 

D. Strzemiączko. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) charakteryzuje parametry techniczne sygnałów 
fonicznych i plików dźwiękowych w domenie 
analogowej i cyfrowej 

1) opisuje parametry techniczne analogowych 
i cyfrowych sygnałów fonicznych 

Przykładowe zadanie 

Jaki parametr sygnału jest określany akronimem RMS (Root Mean Square)? 

 

A. Wartość średnia. 
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B. Wartość skuteczna. 

C. Wartość szczytowa. 

D. Wartość międzyszczytowa. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykorzystuje mierniki do analizy parametrów 
sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych 

3) objaśnia wyniki dokonanych pomiarów sygnałów 
fonicznych i plików dźwiękowych 

Przykładowe zadanie 

W pewnym punkcie toru fonicznego wartość napięciowego sygnału fonicznego wzrosła ze 100 mV do 200 mV. 
O ile decybeli wzrósł poziom tego sygnału? 

 

A. 3 dB 

B. 6 dB 

C. 9 dB 

D. 12 dB 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy realizacji nagrań 
i nagłośnień 

1) rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy 
I oprogramowanie do realizacji nagrań i nagłośnień 
pod względem przeznaczenia 

Przykładowe zadanie 

Jaki osprzęt pomocniczy podczas realizacji nagłośnień jest przedstawiony na rysunku? 

 

A. Stojak typu rack. 

B. Statyw mikrofonowy. 

C. Rozdzielnica elektryczna. 

D. Wspornik reflektora scenicznego. 

 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) charakteryzuje techniki przetwarzania dźwięku 1) rozróżnia techniki przetwarzania dźwięku
w zakresie dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu

Przykładowe zadanie 

Zwiększenie rozdzielczości przetwornika analogowo-cyfrowego o 1 bit spowoduje 

A. zmniejszenie dynamiki przetwarzania o 3 dB. 

B. zmniejszenie dynamiki przetwarzania o 6 dB. 

C. zwiększenie dynamiki przetwarzania o 3 dB. 

D. zwiększenie dynamiki przetwarzania o 6 dB. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

9) rozróżnia formy muzyczne 2) odczytuje znaki i symbole muzyczne w zapisie
nutowym

Przykładowe zadanie 

Jak nazywa się sposób zagrania akordu oznaczony w zapisie nutowym znakiem przedstawionym na rysunku? 

A. Legato. 

B. Staccato. 

C. Arpeggio. 

D. Glissando 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 

AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 

3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej

Przykładowe zadanie 

Która organizacja opracowała normę R 128 określającą maksymalne poziomy głośności sygnałów audio dla 
nadawców i serwisów streamingowych? 
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A. EBU (European Broadcasting Union) 

B. DIN (Deutches Institut fur Normung) 

C. ANSI (American National Standards Institute) 

D. IEEE  (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) przygotowuje oprogramowanie do montażu dźwięku 4) ustawia parametry sesji montażowej ze względu na 
właściwości montowanego materiału 

Przykładowe zadanie 

Ile minimalnie ścieżek należy utworzyć przy montażu materiału dźwiękowego zarejestrowanego w technice 
stereofonicznej MS? 

 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) dokonuje montażu dźwięku 3) rozróżnia typy dokumentacji montażowej (np. 
scenariusz, lista montażowa) 

Przykładowe zadanie 

Na podstawie którego dokumentu odbywa się montaż słuchowiska? 

A. Scenotypu. 

B. Scenorysu. 

C. Scenopisu. 

D. Scenariusza. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

54
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) korzysta z procesorów przetwarzających dźwięk do
wspomagania procesu edycji dźwięku 

1) określa potrzebę zastosowania procesorów
przetwarzających dźwięk na podstawie dokumentacji, 
oceny słuchowej i wskazań mierników

Przykładowe zadanie 

Jaki procesor należy wybrać w celu zmiany właściwości przestrzennych montowanego materiału dźwiękowego? 

A. Echo. 

B. Kompresor. 

C. Ogranicznik. 

D. Bramka szumów. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.4. Authoring dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) normalizuje pliki dźwiękowe na podstawie
dokumentacji 

3) wymienia poziomy głośności nagrań dźwiękowych
zgodnie z normami

Przykładowe zadanie 

Ile wynosi poziom odniesienia głośności (Reference Loudness Level – „Target” Level) według normy EBU R
128? 

A. – 10 LUFS 

B. – 15 LUFS 

C. – 18 LUFS 

D. – 23 LUFS 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.4. Authoring dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dokonuje konwersji plików dźwiękowych 4) określa parametry konwersji plików dźwiękowych
dla formatu pliku docelowego

Przykładowe zadanie 

Jaką przepływność ma strumień cyfrowy dźwięku stereofonicznego zapisanego w standardzie CD-Audio? 
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A. 360,0 kb/s 

B. 705,6 kb/s 

C. 1411,2 kb/s 

D. 2822,4 kb/s 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.4. Authoring dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) przygotowuje końcowy format pliku dźwiękowego 1) rozróżnia formaty plików dźwiękowych ze względu 
na sposób dystrybucji 

Przykładowe zadanie 

Jakim akronimem jest oznaczony protokół definiujący zawartość płyt optycznych CD i DVD? 

A. SDP 

B. SSP 

C. DSP 

D. DDP 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

  

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) opisuje plik dźwiękowy za pomocą metadanych 1) rozróżnia typy metadanych ze względu na typ i 
możliwość zastosowania w formatach plików 
dźwiękowych 

Przykładowe zadanie 

Z ilu maksymalnie znaków może składać się tytuł utworu zapisany według standardu ID3v2 w pliku MP3? 

 

A. 10 

B. 20 

C. 30 

D. 40 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na
nośnikach dźwięku 

2) opisuje parametry nośników dźwięku stosowanych
w procesie archiwizacji

Przykładowe zadanie 

Jaką pojemność mają najczęściej spotykane płyty optyczne CD-R o średnicy 12 cm? 

A. 100 MB 

B. 700 MB 

C. 4,7 GB 

D. 25 GB 

Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.6. Język angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku angielskim (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych) 
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w 
zakresie tematów związanych: 

a) ze stanowiskiem pracy i jego
wyposażeniem 

b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie 

c) z dokumentacją związaną z danym
zawodem 

d) z usługami świadczonymi w danym
zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku
angielskim umożliwiające realizację czynności 
zawodowych w zakresie: 

a) czynności wykonywanych na stanowisku
pracy, w tym wiązanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności
zawodowych

c) procesów i procedur związanych z realizacją
zadań zawodowych

d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentów związanych z wykonywaniem
zadań zawodowych

e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 

Jakim terminem jest określane płynne wyciszenie na końcu utworu muzycznego? 

A. Mute. 

B. Tune. 

C. Fade in. 

D. Fade out. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.6. Język angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka 
angielskiego, a także proste wypowiedzi pisemne w 
języku angielskim, w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań zawodowych: 

a) rozumie proste wypowiedzi ustne 
dotyczące czynności zawodowych (np. 
rozmowy, wiadomości, komunikaty, 
instrukcje lub filmy instruktażowe, 
prezentacje), artykułowane wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
dotyczące czynności zawodowych (np. 
napisy, broszury, instrukcje obsługi, 
przewodniki, dokumentację zawodową 

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone 
informacje 

Przykładowe zadanie 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji, określ rodzaj charakterystyki kierunkowości mikrofonu, 
którego ta instrukcja dotyczy. 

 

 

A. Ósemkowa. 

B, Kardioidalna. 

C. Superkardioidalna. 

D. Wszechkierunkowa. 

 

Specifications 
Type Ribbon Velocity Microphone 

Ribbon Element 1,8-micron aluminum ribbon 

Ribbon Length 47 mm 

Frequency Response 20 Hz ÷17 kHz 

Polar Pattern Figure 8 

Impedance 250 ohms 

Sensitivity -56 dB (0 dB = 1V/Pa) 

Rated Load Impedance >1500 ohms 

Max SPL for 0,5% THD >130 dB @1 kHz 

Size 47 mm x 171 mm/1,85 in.x 6,75 in. 

Weight 400 g/0,85 Ibs 

Metal Finish Purple and chrome 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) przestrzega norm społecznych oraz przepisów 
prawa związanych z zadaniami zawodowymi 

1) opisuje zasady etyczne i prawne, związane 
z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych 
osobowych 

Przykładowe zadanie 

Jaki rodzaj oprogramowania, jest bezpłatnie rozpowszechniany, lecz do korzystania z jego pełnej 
funkcjonalności jest wymagane wniesienie opłaty licencyjnej? 

 

A. Adware. 

B. Beerware. 

C. Freeware. 

D. Shareware. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) planuje wykonanie zadania zawodowego 2) szacuje czas, zapotrzebowanie materiałowe i 
budżet zadania na podstawie zlecenia montażu 
dźwięku. 

Przykładowe zadanie 

Montaż słuchowiska została zaplanowana na dwie godziny. Oblicz całkowity koszt brutto montażu tego 
słuchowiska, jeżeli wynajem stanowiska montażowego bez montażysty kosztuje brutto 80 zł/h, a godzina pracy 
montażysty kosztuje brutto 60 zł/h. 

 

A. 140 zł. 

B. 160 zł 

C. 220 zł 

D. 280 zł 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) monitoruje realizację zadań w zespole 2) identyfikuje bariery w osiąganiu pożądanej 
efektywności pracy zespołu 

Przykładowe zadanie 
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Które zachowanie pracownika powoduje zakłócanie pracy zespołu? 

 

A. Proponowanie rozwiązań. 

B. Poszukiwanie informacji. 

C. Rozwijanie pomysłów. 

D. Niesłuchanie innych. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakości pracy 

5) dokonuje modernizacji stanowiska pracy 

Przykładowe zadanie 

Które z wymienionych działań nie jest związane z modernizacją stanowiska pracy montażysty dźwięku? 

 

A. Aktualizacja oprogramowania DAW. 

B. Zakup nowego szybszego komputera. 

C. Instalacja klimatyzacji w miejscu pracy. 

D. Naprawa uszkodzonej konsolety mikserskiej. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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2 Część praktyczna egzaminu 

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji AUD.08 jest przeprowadzana według modelu wk i trwa 180 minut. 

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 

TREŚĆ PRZYKŁADOWEGO ZADANIA 

Na stanowisku komputerowym wykonaj montaż utworu wokalno-instrumentalnego. W folderze PLIKI_AUDIO 
zapisanym na pulpicie komputera znajdują się pliki źródłowe zgodnie z zamieszczonym Wykazem źródłowych 
plików dźwiękowych niezbędne do wykonania montażu oraz plik wzorzec stanowiący wzór dla montowanego
utworu. 
Utwórz na pulpicie komputera folder i nazwij go swoim numerem PESEL. Skopiuj do niego pliki źródłowe i zapisuj 
w nim wszystkie rezultaty swojej pracy. 
Zgłoś przez podniesienie ręki chęć przystąpienia do realizacji zadania.  
Po uzyskaniu zgody, w obecności egzaminatora: 

 uruchom oprogramowanie DAW, 

 ustaw parametry projektu montażowego: częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, rozdzielczość 24 bity, 

 ustaw parametry utworu muzycznego: tempo 120 BPM, metrum 4/4. 

Zaimportuj do sesji montażowej wszystkie pliki źródłowe i nazwij poszczególne ścieżki nazwami plików. Uruchom 
metronom i dopasuj jego tempo do tempa plików źródłowych. 
Na podstawie odsłuchu pliku wzorcowego, zmontuj utwór muzyczny i dokonaj jego obróbki przestrzennej, ustaw 
wzajemne proporcje głośności sygnałów oraz ich panoramę w przestrzeni stereofonicznej tak, aby był on zgodny 
ze wzorcem. Wykorzystaj do tego celu wszystkie pliki źródłowe. 

Zmontowany i zmiksowany utwór muzyczny wyeksportuj do plików o następujących parametrach: 

 .wav PCM stereo 16 bitów, 44,1 kHz 

 .mp3 stereo 320 kb/s, 44,1 kHz 
Nazwij pliki wynikowe swoim numerem PESEL. 
Wartość szczytowa poziomu gotowego materiału muzycznego nie może przekraczać – 0,3 dBFS. 
Zapisz sesję montażową w uniwersalnym formacie, tak aby można ją było otworzyć w innych profesjonalnych 
programach DAW. 
Zarchiwizuj na płycie CD-R folder roboczy wraz z sesją montażową i plikami wynikowymi. Opisz płytę swoim 
numerem PESEL i pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 
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Wykaz źródłowych plików dźwiękowych 

Lp. Nazwa pliku Format pliku 

1. Vocal wave 

2. Backing_vocal wave 

3. Solo_guitar wave 

4. Rhythm_guitar wave 

5. Bass_guitar wave 

6. Snare wave 

7. Tom1 wave 

8. Tom2 wave 

9. Bass wave 

10. Crash wave 

11. Beat wave 

12. Hi_hat wave 

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 sesja montażowa utworu muzycznego, 

 zmontowane ścieżki dźwiękowe, 

 formaty i parametry plików wynikowych, 

 sesja montażowa zarchiwizowana na płycie CD-R 

oraz 
przebieg ustawiania parametrów projektu montażowego utworu wokalno-instrumentalnego. 

 

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) charakteryzuje parametry techniczne sygnałów 
fonicznych i plików dźwiękowych w domenie 
analogowej i cyfrowej  

4) rozróżnia typu plików dźwiękowych na podstawie rozszerzenia 
nazwy pliku 

5) opisuje parametry techniczne plików dźwiękowych 

6) wykorzystuje mierniki do analizy parametrów 
sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych 

1) rozróżnia mierniki pod względem analizowanego parametru 

2) dokonuje pomiaru parametrów sygnałów fonicznych i plików 
dźwiękowych za pomocą mierników 

8) charakteryzuje techniki przetwarzania dźwięku 1) rozróżnia techniki przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, 
barwy, przestrzeni oraz czasu 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) przygotowuje oprogramowanie do montażu 
dźwięku 

1) rozróżnia typy programów do montażu dźwięku ze względu 
na funkcjonalność 
2) dokonuje doboru programu montażowego do charakteru 
zadania montażowego 
4) ustawia parametry sesji montażowej ze względu na 
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właściwości montowanego materiału 

3) dokonuje montażu dźwięku 2) odczytuje wskazania montażowe

3) importuje źródłowy materiał dźwiękowy do sesji montażowej

4) rozróżnia techniki montażowe ze względu na zastosowanie

5) dobiera techniki montażowe do montowanego materiału
dźwiękowego

6) stosuje techniki montażowe w celu uzyskania materiału
wynikowego

7) dokonuje regulacji proporcji poziomów głośności
edytowanego materiału dźwiękowego, kierując się oceną
słuchową

4) korzysta z procesorów przetwarzających dźwięk do
wspomagania procesu edycji dźwięku 

1) określa potrzebę zastosowania procesorów
przetwarzających dźwięk na podstawie dokumentacji, oceny 
słuchowej i wskazań mierników 

3) przetwarza dźwięk z użyciem procesorów, kierując się
oceną słuchową oraz wskazaniami mierników i analizatorów 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.4. Authoring dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dokonuje konwersji plików dźwiękowych 2) rozróżnia rodzaje konwersji plików dźwiękowych ze względu
na źródłowe i wynikowe formaty plików 
3) rozróżnia rodzaje konwersji plików dźwiękowych ze względu
na konwertowane parametry 
4) określa parametry konwersji plików dźwiękowych dla
formatu pliku docelowego 
5) dobiera narzędzia do konwersji plików dźwiękowych
w zależności od formatów plików źródłowych i wynikowych 
6) ustawia parametry konwerterów
7) przeprowadza konwersję plików dźwiękowych

3) stosuje metody zgrania materiału z sesji
montażowej 

2) ustawia parametry oprogramowania do montażu dźwięku ze
względu na sposób zgrania

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na
nośnikach dźwięku 

4) ustawia parametry narzędzi do archiwizacji ze względu na
typ nośnika dźwięku 
5) przeprowadza archiwizację na nośniku dźwięku

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) planuje wykonanie zadania zawodowego 1) odczytuje dokumentację zlecenia montażu dźwięku

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku mogą dotyczyć, np.: 

 montażu słuchowiska; 

 montażu utworu muzycznego z kilku różnych jego fragmentów; 

 montażu nagrań takich jak np. reportaże, jingle, spoty reklamowe; 
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Kwalifikacja  

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych 

 

1 Część pisemna egzaminu 
Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji  

 
Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1. przeciwdziała narażeniu na czynniki szkodliwe na 

stanowisku pracy 

3) opisuje wynikające z norm i przepisów oraz 
właściwości ludzkiego organizmu dopuszczalne 
poziomy narażenia na czynniki szkodliwe w 
środowisku pracy  

Przykładowe zadanie  
Ile wynosi maksymalny dopuszczalny poziom natężenia dźwięku na stanowisku pracy realizatora dźwięku 
ważony krzywą korekcyjną A? 
 
A. 85 dB 
B. 95 dB 
C. 115 dB 
D. 135 dB 
 

Odpowiedź prawidłowa: C 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska związane z realizacją nagrań 

4) omawia stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy na przykładzie sytuacji w środowisku pracy  
 

Przykładowe zadanie  
Ile wynosi maksymalny czas pracy dorosłego mężczyzny na stanowisku realizatora nagrań studyjnych, jeżeli 
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8–godzinnego dobowego wymiaru pracy wynosi 88 dB? 
 
A. 6 godzin. 
B. 5 godzin. 
C. 4 godziny. 
D. 3 godziny. 
 
Odpowiedź prawidłowa: C 

64
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień  

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4. charakteryzuje zależności między cechami 
fizycznymi dźwięku a cechami wrażeniowymi dźwięku  

 

4) opisuje budowę i funkcjonowanie narządu słuchu 
ludzkiego 
 

Przykładowe zadanie  
Który z parametrów sinusoidalnego sygnału audio, po przetworzeniu w układzie słuchowym człowieka, wpływa 
w największym stopniu na powstanie wrażenia wysokości dźwięku? 
 
A. Czas trwania. 
B. Częstotliwość. 
C. Wartość chwilowa. 
D. Wartość skuteczna. 
 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6. wykorzystuje mierniki do analizy parametrów 
sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych  

 

3) objaśnia wyniki dokonanych pomiarów sygnałów 
fonicznych i plików dźwiękowych 
 

Przykładowe zadanie  
Jeżeli poziom napięcia sygnału fonicznego na wyjściu liniowym interfejsu audio zmalał o 20 dBu to jego 
napięcie zmalało 
 
A. 2 razy. 
B. 6 razy. 
C. 10 razy. 
D. 20 razy. 
 
Odpowiedź prawidłowa: C 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8. kompletuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku 
 

 

3) dobiera urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku 
 do przeprowadzenia nagrania 

 

 

Przykładowe zadanie  
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Do podłączenia interfejsu audio posiadającego wyjście obsługujące sygnał audio w postaci optycznej należy 
wybrać kabel o wtyku 
 
A. XLR 
B. RCA 
C. TRS 
D. TOSLINK 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

9. konfiguruje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku 

 

1)przygotowuje urządzenia i osprzęt pomocniczy do 
przeprowadzenia nagrania 

Przykładowe zadanie  
Której funkcji rejestratora dźwięku należy użyć do wstępnego stłumienia sygnału na jego wejściu?  
 
A. PAD 
B. SOLO 
C. PHASE 
D. PHANTOM 
 
Odpowiedź prawidłowa: A 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

10. dobiera nośnik do zapisu dźwięku 

 

 

5) dobiera pojemność nośnika dźwięku do parametrów 
nagrania 
 

Przykładowe zadanie  
Wskaż minimalną ilość wolnego miejsca na twardym dysku komputera, która zapewni zapisanie trzygodzinnego 
stereofonicznego nieskompresowanego materiału audio nagrywanego z jakością 24 bity/96 kHz? 

 
A. 1 GB 
B. 2 GB 
C. 4 GB 
D. 8 GB 
 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1. przygotowuje osprzęt pomocniczy oraz przewody
połączeniowe do nagrania dźwięku

4) dobiera przewody połączeniowe zgodnie
z zapotrzebowaniem 

Przykładowe zadanie  
Do przesłania sygnału audio z laptopa do kanałowych wejść liniowych cyfrowej konsolety mikserskiej bez 
symetryzacji sygnału należy zastosować kabel o złączach  

A. XLR – 2 x TS 
B. TRS -  2 x XLR 
C. mini TRS – 2 x TS 
D. mini TRS – 2 x TRS 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. przygotowuje mikrofony do nagrania dźwięku 4) dobiera mikrofony do warunków nagrania

Przykładowe zadanie  
Do zarejestrowania dźwięku gitary emitowanego z pieca gitarowego podczas koncertu plenerowego na dużej 
scenie najlepiej sprawdza się mikrofon 

A. dynamiczny dookólny. 
B. dynamiczny kierunkowy. 
C. pojemnościowy dookólny. 
D. pojemnościowy kierunkowy. 

Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4. stosuje różne techniki mikrofonowe podczas
realizacji nagrań 

4) ustawia mikrofony przy źródłach dźwięku zgodnie
z regułami dotyczącymi różnych technik 
mikrofonowych 

Przykładowe zadanie  
Na którym rysunku przedstawiono prawidłowy sposób ustawienia mikrofonów podczas rejestracji koncertu 
fortepianowego metodą NOS? 
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A. 
 

B. 

 

 

C. D. 
 

Odpowiedź prawidłowa: A 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.5. Rejestracja dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2. monitoruje proces rejestracji dźwięku 

 
1) kontroluje parametry rejestrowanego dźwięku 

 

Przykładowe zadanie  
Który z kolorów światła emitowanego przez diody w sekcji przedwzmacniacza analogowej konsolety 
mikserskiej jest informacją o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu sygnału na wejściu mikrofonowym? 
 
A. Zółty. 
B. Zielony. 
C. Czerwony. 
D. Pomarańczowy. 
 
Odpowiedź prawidłowa: C 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.5. Rejestracja dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. dokonuje oceny poprawności zarejestrowanego 
dźwięku 

3) bada parametry zarejestrowanego dźwięku przy 
pomocy instrumentów pomiarowych 
 

Przykładowe zadanie  
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Którego z typów mierników należy użyć w torze sygnałowym aplikacji DAW do obserwacji wartości 
szczytowych sygnału audio?  
 
A. VU 
B. PPM 
C. RTA 
D. RMS 
 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1. stosuje konsolety mikserskie do montowania 
dźwięku 

2) opisuje właściwości konsolet mikserskich 

 

Przykładowe zadanie  
Które z wejść konsolety mikserskiej pozwala na szeregowe wpięcie procesora dźwięku w tor wejściowy po 
stopniu wzmacniającym? 
 
A. ST IN 
B. MIC IN 
C. LINE IN 
D. INSERT 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4. przeprowadza proces miksowania dźwięku 

 

 

2) kształtuje barwę, dynamikę i przestrzeń 
miksowanych źródeł dźwięku 

Przykładowe zadanie  
W celu zmiany stopnia kompresji dynamiki materiału dźwiękowego należy w kompresorze  
 
A. zwiększyć wzmocnienie sygnału wyjściowego pokrętłem VOLUME. 
B. podwyższyć próg jego zadziałania parametrem THRESHOLD. 
C. zmniejszyć wartość parametru ATTACK. 
D. zwiększyć wartość parametru RATIO. 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. stosuje automatykę w procesie miksowania dźwięku 

 
4) przypisuje parametry do ścieżek automatyki w 
procesie miksowania dźwięku 
 

Przykładowe zadanie  
Który z parametrów automatyki, w oprogramowaniu DAW, należy przypisać do ścieżki audio, aby wprowadzać 
zmiany w położeniu pozornego żródła dźwięku w obrazie słuchowym? 
 
A. VOL 
B. PAN 
C. MUTE 
D. PLUG IN 
 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1. stosuje sprzętowe i programowe korektory 
charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego 

 

1) rozróżnia korektory charakterystyki 
częstotliwościowej sygnału fonicznego pod względem 
budowy i zasady działania 

Przykładowe zadanie  
Który z programowych korektorów charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego pozwala na 
modyfikację widma sygnału w wybranym paśmie częstotliwości określonym poprzez parametry fd i fg?  
 
A. LPF 
B. HPF 
C. BPF 
D. HSHELF 
 
Odpowiedź prawidłowa: C 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. stosuje sprzętowe i programowe procesory do 
modyfikacji przestrzeni dźwięku 

 

1) rozróżnia procesory do modyfikacji przestrzeni 
zarejestrowanego dźwięku pod względem budowy 
i zasady działania 

Przykładowe zadanie  
Który z programowych rodzajów REVERBU wykorzystuje przy obróbce partii wokalu emulację drgania arkusza 
blachy mocowanej na sprężynach? 
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A. HALL 
B. ROOM 
C. PLATE 
D. CHAMBER 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6. stosuje procesory do obróbki końcowej
zarejestrowanego materiału dźwiękowego

5) przetwarza dźwięk za pomocą procesorów do
obróbki końcowej zarejestrowanego materiału 
dźwiękowego, kierując się oceną słuchową, 
wskazaniami mierników i analizatorów 

Przykładowe zadanie  
Od jakiego poziomu programowy kompresor masteringowy, o ustawionych parametrach: 
THRESHOLD =  – 6 dB, KNEE = 6 dB, GAIN = 0 dB, będzie wprowadzał zmiany w dynamice przetwrzanego 
sygnału audio?  

A. - 11 dBFS 
B. - 14 dB FS 
C. - 17 dBFS 
D. - 21 dBFS 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7. obsługuje sprzętowe i programowe instrumenty
sterowane za pomocą systemu MIDI

3) opisuje parametry i funkcje instrumentów
sterowanych za pomocą systemu MIDI 

Przykładowe zadanie  
W celu wprowadzenia płynnej zmiany wysokości pomiędzy dźwiękami generowanymi w syntezatorze MIDI 
należy użyc paramteru  

A. GLIDE 
B. DECAY 
C. CUT OFF 
D. RESONANCE 

Odpowiedź prawidłowa: A 

71
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8. konfiguruje generatory, bloki przetwarzające 
i modulujące dźwięk w instrumentach MIDI 
 

 

2) ustawia parametry bloków instrumentu, kierując się 
oceną słuchową i wskazaniami instrumentów 
pomiarowych 

Przykładowe zadanie  
Który z parametrów filtra LPF w syntezatorze MIDI zapewni najskuteczniejsze tłumienie niepożądanych 
składowych brzmieniowych w obrębie wybranej częstotliwości podziału pasma? 
 
A. 6 dB/okt 
B. 12 dB/okt 
C. 18 dB/okt 
D. 24 dB/okt 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.9. Jezyk angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1. posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych w języku angielskim (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w 
zakresie tematów związanych: 

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku 
angielskim umożliwiające realizację czynności 
zawodowych w zakresie: 

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów 
koniecznych do realizacji czynności 
zawodowych 

Przykładowe zadanie  
Co oznacza zapis w instrukcji obsługi konsolety mikserskiej: Do not expose it to rain or place it near the water 
source? 
 
A. Nie wystawiaj na działanie wiatru i deszczu. 
B. Nie wystawiaj na działanie słońca i deszczu. 
C. Nie wystawiaj na działanie słońca lub nie umieszczaj w pobliżu żródła wody. 
D. Nie wystawiaj na działanie deszczu lub nie umieszczaj w pobliżu żródła wody. 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.9. Jezyk angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 
angielskim, w zakresie umożliwiającym realizację 
zadań zawodowych: 

a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne dotyczące czynności 

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane 
z czynnościami zawodowymi 
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zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcję)

Przykładowe zadanie  
Które z poleceń może być użyte do poproszenia asystenta realizatora dźwięku o włączenie wzmacniacza 
w piecu gitarowym? 

A. Put on. 
B. Put off. 
C. Turn on. 
D. Turn off. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3. przestrzega norm społecznych oraz przepisów
prawa związanych z zadaniami zawodowymi

1) opisuje zasady etyczne i prawne, związane z
ochroną własności intelektualnej i ochroną danych 
osobowych 

Przykładowe zadanie  
Zbiór przepiów dotyczących ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich 
przetwarzania obowiązujący w UE nosi nazwę  

A. RODO 
B. ACTA 
C. ISBN 
D. CE 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4. planuje wykonanie zadania zawodowego 1) odczytuje dokumentację zlecenia realizacji nagrania

Przykładowe zadanie  
Ile mikrofonów musi przygotować realizator nagrania, jeżeli w dokumentacji zawarto zapis o ujęciu źródeł 
dźwięku techniką mikrofonową XY?  

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
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Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.11. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1. organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań 

3) sporządza harmonogram prac zespołu

Przykładowe zadanie  
Harmonogram nagrania zespołu w studio powinien zawierać czynności w kolejności: 

A. próba dźwięku, przygotowanie studia, nagranie, mastering, miks. 
B. przygotowanie studia, próba dźwięku, nagranie, mastering, miks.
C. przygotowanie studia, próba dźwięku, nagranie, miks, mastering.
D. próba dźwięku, przygotowanie studia, nagranie, miks, mastering.

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.11. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków i jakości pracy

4) wskazuje możliwości modernizacji stanowiska pracy

Przykładowe zadanie  
W celu najlepszego odsłuchu materiału muzycznego, stanowisko realizatora dźwięku powinno być 
usytuowane, w stosunku do szerokości D bazy stereofonicznej monitorów dalekiego pola, w zakresie 
odległości  

A. 0,2 – 0,3 D 
B. 0,4 – 0,6 D 
C. 0,7 – 0,8 D 
D. 0,9 – 1,1 D 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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2 Część praktyczna egzaminu 

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji AUD.09 jest przeprowadzana według modelu wk i trwa 180 minut. 

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 

TREŚĆ PRZYKŁADOWEGO ZADANIA 
Przeprowadź kompletny proces produkcji muzycznej związany ze stworzeniem materiału dźwiękowego gotowego 
do przesłania do pracowni masteringowej. Przedmiotem produkcji jest utwór wykonywany przez wokalistę 
z akompaniamentem elektrycznego instrumentu klawiszowego. Utwór nagraj techniką „na setkę”. 
W fazie preprodukcji przygotuj studio oraz reżysernię do nagrania. 

Przed przystąpieniem do przygotowania studia nagrań oraz reżyserni, zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego (ZN), przez podniesienie ręki, zamiar wykonania tych czynności. Po uzyskaniu zgody wykonaj je 
w obecności egzaminatora. 
Czas na wykonanie tych czynności nie powinien przekroczyć 30 minut. 
Ustal metrum i tempo nagrywanego materiału dźwiękowego. Ustaw wykonawców i instrumenty w studio w sposób 
umożliwiający wzajemną komunikację. Wykorzystaj panele akustyczne do minimalizacji odbić docierających do 
mikrofonu wokalisty. Do nagrania partii wokalu wykorzystaj bliskie ujęcie z wykorzystaniem techniki mikrofonowej 
M-S. Dobierz mikrofony pojemnościowe do nagrania oraz ustaw odpowiednie charakterystyki kierunkowości. 
Zadbaj o minimalizację wpływu głosek wybuchowych na jakość rejestrowanego materiału dźwiękowego. Do 
nagrania akompaniamentu wokalisty wykorzystaj wyjścia audio instrumentu klawiszowego. Zapewnij symetryczny 
tor przesyłania sygnału z instrumentu klawiszowego do reżyserni studia z użyciem Di-boxa. Zapewnij 
wykonawcom odsłuch słuchawkowy, w taki sposób, aby słyszeli własne partie. Dodatkowo każdy z muzyków 
powinien słyszeć w słuchawkach również partie współwykonawcy. Zadbaj o porządek w studio podczas nagrania. 
Przejdź do reżyserni i skonfiguruj stanowisko realizatora nagrania. 
Na pulpicie komputera utwórz folder roboczy opisany swoim numerem PESEL. Uruchom program do rejestracji i 
edycji dźwięku i utwórz w nim nową sesję DAW o parametrach 48 kHz/24 bity. Skonfiguruj tory sygnałowe. Zadbaj 
o komfort pracy muzyków odpowiednio konfigurując tory odsłuchowe. Zapewnij sobie komunikację z wykonawcami
wykorzystując mikrofonu talkback. Przeprowadź konieczne próby dźwiękowe. 

Po wykonaniu tych czynności zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do zarejestrowania utworu muzycznego. 
Poczekaj na uzyskanie zgody wykonania dalszych czynności.
W fazie rejestracji dokonaj nagrania utworu muzycznego możesz wykonać maksymalnie 3 próby nagrania. 
W fazie postprodukcji materiału dźwiękowego wykorzystaj metodę miksu in-the-box. W tym celu zapisz sesję 
dźwiękową w folderze roboczym. Skopiuj zawartość folderu roboczego na pendrive.  

Zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do przejścia na stanowisko postprodukcyjne. 
Za pomocą pendrive’a przenieś folder roboczy na pulpit komputera znajdującego się na stanowisku 
postprodukcyjnym. Wykonaj operacje montażowe na początkach i końcach ścieżek nagrania (wytnij ciszę, 
zastosuj funkcje typu fade). Do obróbki ścieżek wokalu z użyciem efektów insertowych wykorzystaj: procesor 
barwy (EQ), kompresor, De-esser oraz procesor przestrzeni (pogłos) o charakterze typu PLATE. Pogłos powinien 
być zainsertowany na równoległej szynie efektowej typu AUX stereo, a jego użycie słyszalne w ostatecznej wersji 
nagrania. Wykonaj podstawowy miks materiału dźwiękowego, tak aby lokalizacja przestrzenna wokalu była 
w środku obrazu słuchowego, a instrument klawiszowy symetrycznie rozłożony pomiędzy kanały stereo. Zadbaj 
o zrozumiałość partii wokalu oraz synchroniczność materiału dźwiękowego.
Zmiksuj cały materiał muzyczny tak, aby poziom szczytowy nagrania nie przekraczał -0,5 dBFS. Średni poziom 
nagrania (RMS) nie może być niższy od - 15 dBFS. 
Ostateczną wersję materiału dźwiękowego zapisz w folderze roboczym, w postaci stereofonicznego pliku 
w formacie WAV, o parametrach sesji dźwiękowej. W folderze roboczym umieść również wszystkie zapisane pliki 
sesji dźwiękowej oraz poszczególne ścieżki dźwiękowe. Folder roboczy nagraj na płytę CD-R. Nagraną płytę opisz 
swoim numerem PESEL i pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 
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Nie zamykaj sesji DAW i nie wyłączaj komputera. 
 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 min. 
 
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 sesja dźwiękowa DAW z zarejestrowanymi ścieżkami dźwiękowymi, utworzona w reżyserni, 
 sesja dźwiękowa DAW z zarejestrowanymi ścieżkami dźwiękowymi, po obróbce dokonanej na stanowisku 

postprodukcyjnym, 
 gotowy materiał dźwiękowy nagrany na płycie CD-R, 

oraz przebiegi: 
 przygotowania studia do zrealizowania nagrania, 
 przygotowania reżyserni do zrealizowania nagrania. 

 

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) organizuje stanowisko pracy zgodnie z 
wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej 

4) opisuje sposób łączenia urządzeń i organizacji okablowania 
uwzględniający bezpieczeństwo pracy i ochronę przeciwpożarową 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) dostosowuje przestrzeń akustyczną 
 

9) modyfikuje przestrzeń akustyczną na potrzeby nagrania 
pomieszczenia 

8) kompletuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku 

 

3) dobiera urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie 
stosowane przy rejestracji dźwięku 

 do przeprowadzenia nagrania 

9) konfiguruje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji dźwięku
  

1) przygotowuje urządzenia i osprzęt pomocniczy do 
przeprowadzenia nagrania 

2) konfiguruje parametry sesji nagraniowej w oprogramowaniu 
stosowanym przy rejestracji dźwięku 

10) dobiera nośnik do zapisu dźwięku 4) dobiera nośnik dźwięku do urządzenia rejestrującego 
dźwięk 
 

11) dobiera formaty cyfrowego zapisu dźwięku 3) dopasowuje format cyfrowego zapisu dźwięku do 
parametrów nagrania 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) przygotowuje mikrofony do nagrania dźwięku 
 

3)dobiera mikrofony do charakterystyki źródła dźwięku 

4) dobiera mikrofony do warunków nagrania 

4) stosuje różne techniki mikrofonowe podczas 
realizacji nagrań 

4) ustawia mikrofony przy źródłach dźwięku zgodnie z regułami 
dotyczącymi różnych technik mikrofonowych  
5) dopasowuje umiejscowienie mikrofonów przy nagrywanym 
instrumencie do techniki gry stosowanej przez wykonawcę 
6) dopasowuje umiejscowienie mikrofonów przy nagrywanym 
źródle dźwięku do właściwości tego źródła dźwięku 

7) łączy mikrofony z przedwzmacniaczami mikrofonowymi lub 
urządzeniami rejestrującymi ze zintegrowanymi 
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przedwzmacniaczami mikrofonowymi 

5) stosuje różne techniki odbioru sygnału 
bezpośrednio ze źródła dźwięku 
 

2) dobiera rodzaj połączenia i osprzęt pomocniczy służący do 
odbioru sygnału bezpośrednio ze źródła dźwięku 
3) podłącza źródła sygnału bezpośredniego do dalszych urządzeń 
(np. przetwarzających i rejestrujących sygnał) 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.5. Rejestracja dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) przeprowadza proces rejestracji dźwięku 
 

4) rejestruje materiał dźwiękowy 

2) monitoruje proces rejestracji dźwięku 
 

1) kontroluje parametry rejestrowanego dźwięku 

3) dokonuje oceny poprawności zarejestrowanego 
dźwięku  

1) ocenia słuchowo i opisuje parametry zarejestrowanego dźwięku  
3) bada parametry zarejestrowanego dźwięku przy pomocy 
instrumentów pomiarowych 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) stosuje oprogramowanie do wielośladowego 
miksowania dźwięku  

5) steruje drogą sygnałów fonicznych w oprogramowaniu 

4) przeprowadza proces miksowania dźwięku 
 

1) ustala proporcje pomiędzy poziomami sygnałów na podstawie 
analizy słuchowej 
2) ustala umiejscowienie źródeł dźwięku w obrazie dźwiękowym 
na podstawie analizy słuchowej 
3) kształtuje barwę, dynamikę i przestrzeń miksowanych źródeł 
dźwięku 

Jednostka efektów kształcenia: 
AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) przestrzega zasad kultury i etyki 
zawodowej 

 

1) opisuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonym, 
współpracownikami i klientami w codziennych kontaktach  
 

4) planuje wykonanie zadania zawodowego 
 

1) odczytuje dokumentację zlecenia realizacji nagrania 
 

 
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych mogą dotyczyć, 
np.: 

 
 realizacji nagrań metodą track by track w studio, 

 realizacji nagrań na setkę w studio, 

 wykorzystaniu standardu MIDI w procesie produkcji dźwięku, 

 postprodukcji materiału dźwiękowego, 

 konfiguracji sprzętu i pomieszczenia do nagrania, 

 sposobu prowadzenia produkcji materiału dźwiękowego w zależności od gatunku muzycznego, 
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Załącznik 1.  

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SZKOLNICTWA 
BRANŻOWEGO 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ – 
352123 

 

CELE KSZTAŁCENIA 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań  powinien być przygotowany 
do wykonywania zadań zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku: 

c) wykonywania montażu materiału dźwiękowego, 
d) przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego, 

 
2) w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych: 

d) rejestrowania materiału dźwiękowego, 
e) wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego, 
f) wykorzystania systemu MIDI. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW 

 

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku niezbędne jest 

osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: 

 

AUD.08. Montaż dźwięku 

AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) opisuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i  
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią 

1) wyjaśnia pojęcia i sformułowania stosowane 
w przepisach oraz innych dokumentach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska i ergonomii 
2) rozróżnia typy znaków bezpieczeństwa i alarmów 
3) opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały 
alarmowe 
4) wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) określa zadania i uprawnienia instytucji oraz 
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska 

1) wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska 
2) wymienia zadania instytucji oraz służb działających 
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
3) opisuje uprawnienia instytucji oraz służb działających 
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 

3) określa prawa i obowiązki pracownika 
i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

1) wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
2) wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
3) omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków 
pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

4) przeciwdziała narażeniu na czynniki 
szkodliwe na stanowisku pracy 
 

1) wymienia czynniki szkodliwe działające na organizm 
człowieka na stanowisku pracy (np. hałas, promieniowanie 
elektromagnetyczne) 
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 2) opisuje skutki oddziaływania na organizm człowieka 
czynników szkodliwych 
3) opisuje wynikające z norm i przepisów dopuszczalne 
poziomy narażenia na czynniki szkodliwe związane 
z pracą na stanowisku do montażu dźwięku 

5) przeciwdziała zagrożeniom na stanowisku 
pracy 

 

1) opisuje zagrożenia występujące na stanowisku pracy 
montażysty dźwięku 
2) opisuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom 
występującym na stanowisku do montażu dźwięku 

6) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
związane z montażem dźwięku 

1) objaśnia zasady zachowania bezpieczeństwa na 
stanowisku, np. kolejność uruchamiania urządzeń, 
korzystanie z urządzeń elektrycznych 
2) objaśnia zasady dotyczące ochrony środowiska 
obowiązujące podczas wykonywania czynności 
związanych z montażem dźwięku 
3) wymienia sposoby przeciwdziałania ryzyku 
zawodowemu 
4) omawia stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy na przykładzie sytuacji w miejscu pracy 
5) rozróżnia środki gaśnicze pod względem możliwości 
ich zastosowania do gaszenia stanowisk 
komputerowych oraz urządzeń elektrycznych 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej 

1) omawia zasady organizacji pracy i stanowiska pracy 
montażysty dźwięku z uwzględnieniem wymagań 
ergonomii 
2) omawia zasady organizacji pracy i stanowiska pracy 
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii 
3) opisuje działania prewencyjne zapobiegające 
powstaniu pożaru lub innego zagrożenia w miejscu 
pracy 
4) omawia zagrożenia wynikające z wykorzystywania 
urządzeń w procesie montażu dźwięku niezgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
5) opisuje organizację stanowiska pracy zgodnie 
z wytycznymi i normami dotyczącymi ochrony słuchu 
6) opisuje sposób łączenia urządzeń i organizacji 
okablowania uwzględniający bezpieczeństwo pracy 
i ochronę przeciwpożarową 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 
 

1) opisuje środki ochrony indywidualnej stosowane na 
stanowisku do montażu dźwięku 
2) opisuje środki ochrony zbiorowej stosowane na 
stanowisku do montażu dźwięku 
3) używa środków ochrony indywidualnej podczas pracy 
4) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
stosowane podczas pracy z dźwiękiem do panujących 
warunków 

9) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego 

1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na 
stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy 
objawów obserwowanych u poszkodowanego 
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 
wypadku 
4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5) powiadamia odpowiednie służby 
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, 
zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie 
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 
nieurazowych stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar 
8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na 
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
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Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji 

AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) posługuje się specjalistyczną terminologią 
zawodową 

1) klasyfikuje urządzenia i procesy stosowane w realizacji 
nagrań i nagłośnień pod względem przeznaczenia 

2) nazywa urządzenia i procesy stosowane w realizacji 
nagrań i nagłośnień 

3) wyjaśnia specjalistyczne określenia stosowane 
w dokumentacji dotyczącej realizacji nagrań i nagłośnień 

2) posługuje się dokumentacją dotyczącą obsługi 
urządzeń i oprogramowania komputerowego oraz 
schematami blokowymi 

 

1) rozpoznaje rodzaje dokumentacji dotyczącej obsługi 
urządzeń i oprogramowania komputerowego pod 
względem obszaru zastosowania 

2) wyjaśnia symbole i piktogramy stosowane w dokumentacji 
dotyczącej obsługi urządzeń  
i oprogramowania komputerowego i na schematach 
blokowych 

3) opisuje drogę sygnału w torze fonicznym na podstawie 
schematu blokowego 

4) wyjaśnia schematy i rysunki zawarte w dokumentacji 
dotyczącej oprogramowania komputerowego  
i obsługi urządzeń 

5) odnajduje dane oraz cechy charakterystyczne urządzeń i 
procesów w źródłach informacji 

6) wykonuje szkice i schematy związane z realizacją zadań 
zawodowych 

3) wykorzystuje wiedzę z zakresu akustyki 
muzycznej podczas realizacji nagłośnień  

 

1) opisuje budowę aparatu mowy 
2) opisuje właściwości akustyczne mowy i śpiewu  
3) klasyfikuje instrumenty muzyczne 
4) opisuje budowę instrumentów muzycznych 
5) omawia właściwości akustyczne instrumentów 

muzycznych, a szczególnie charakterystyki promieniowania 
kierunkowego instrumentów muzycznych 

6) wymienia instrumenty muzyczne o nieokreślonej wysokości 
dźwięku  

7) opisuje właściwości akustyczne instrumentów muzycznych 
o nieokreślonej wysokości dźwięku  

4) charakteryzuje zależności między cechami 
fizycznymi dźwięku a cechami wrażeniowymi 
dźwięku  

1) opisuje budowę i funkcjonowanie narządu słuchu ludzkiego  
2)  objaśnia mechanizm przetwarzania dźwięku w układzie 

słuchowym 
3) definiuje pojęcie percepcji słuchowej  
4) definiuje pojęcie stratnej kompresji dźwięku 

5) charakteryzuje parametry techniczne sygnałów 
fonicznych i plików dźwiękowych w domenie 
analogowej i cyfrowej 

1) opisuje parametry techniczne analogowych  
i cyfrowych sygnałów fonicznych  

2) objaśnia zasadę działania przetworników analogowo-
cyfrowych i cyfrowo-analogowych 

3) opisuje wymagania techniczne dotyczące nagrań 
dźwiękowych 

4) rozróżnia typy plików dźwiękowych na podstawie 
rozszerzenia nazwy pliku 

5) opisuje parametry techniczne plików dźwiękowych 

6) wykorzystuje mierniki do analizy parametrów 
sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych 

1) rozróżnia mierniki pod względem analizowanego parametru 
2) dokonuje pomiaru parametrów sygnałów fonicznych  

i plików dźwiękowych za pomocą mierników 
3) objaśnia wyniki dokonanych pomiarów sygnałów fonicznych 

i plików dźwiękowych 

7) charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy realizacji 
nagrań i nagłośnień 

 
 

1) rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie do realizacji nagrań i nagłośnień pod 
względem przeznaczenia 

2) opisuje parametry urządzeń, osprzętu pomocniczego  
i oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań 
i nagłośnień 

3) objaśnia zasady funkcjonowania urządzeń, osprzętu 
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pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy 
realizacji nagrań i nagłośnień 

4) objaśnia metody stosowania urządzeń, osprzętu 
pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy 
realizacji nagrań i nagłośnień 

8) charakteryzuje techniki przetwarzania dźwięku 1) rozróżnia techniki przetwarzania dźwięku w zakresie 
dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu  

2) wskazuje narzędzia do przetwarzania dźwięku w zakresie 
dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu  

3) opisuje procesy przetwarzania dźwięku w zakresie 
dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu 

9) rozróżnia formy muzyczne 
 

1) opisuje elementy dzieła muzycznego 
2) odczytuje znaki i symbole muzyczne w zapisie nutowym 

10) stosuje różne sposoby nagłośnienia wykonawców 
w zależności od gatunku muzycznego 
 

1) rozróżnia współczesne gatunki muzyczne na podstawie 
opisu i analizy słuchowej 

2) opisuje współczesne gatunki muzyczne 
3) stosuje różne działania warsztatowe w celu 

wyeksponowania cech charakterystycznych gatunku 
nagrywanej muzyki 

11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny 
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych  

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2) wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy 
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, 

europejskiej i krajowej 
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur 

oceny zgodności  

AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) przygotowuje oprogramowanie do montażu 
dźwięku 

1) rozróżnia typy programów do montażu dźwięku 
ze względu na funkcjonalność 
2) dokonuje doboru programu montażowego do 
charakteru zadania montażowego 
3) objaśnia właściwości programów do montażu dźwięku 
4) ustawia parametry sesji montażowej ze względu na 
właściwości montowanego materiału 

2) stosuje kontrolery sprzętowe wspomagające 
montaż dźwięku 

1) rozróżnia typy kontrolerów wspomagających montaż 
dźwięku ze względu na budowę i przeznaczenie 
2) opisuje funkcje kontrolerów wspomagających montaż 
dźwięku 
3) dokonuje doboru kontrolerów wspomagających 
montaż dźwięku do charakteru zadania montażowego 
4) ustawia parametry kontrolerów wspomagających 
montaż dźwięku do współpracy z oprogramowaniem 
do montażu dźwięku 

3) dokonuje montażu dźwięku 1) rozróżnia typy dokumentacji montażowej (np. 
scenariusz, lista montażowa) 
2) odczytuje wskazania montażowe 
3) importuje źródłowy materiał dźwiękowy do sesji 
montażowej 
4) rozróżnia techniki montażowe ze względu na 
zastosowanie 
5) dobiera techniki montażowe do montowanego 
materiału dźwiękowego 
6) stosuje techniki montażowe w celu uzyskania 
materiału wynikowego 
7) dokonuje regulacji proporcji poziomów głośności 
edytowanego materiału dźwiękowego, kierując się 
oceną słuchową 
8) sporządza dokumentację przeprowadzonego montażu 

4) korzysta z procesorów przetwarzających 
dźwięk do wspomagania procesu edycji 
dźwięku 

1) określa potrzebę zastosowania procesorów 
przetwarzających dźwięk na podstawie dokumentacji, 
oceny słuchowej i wskazań mierników 
2) opisuje sposób zastosowania procesorów 
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przetwarzających dźwięk 
3) przetwarza dźwięk z użyciem procesorów, kierując się 
oceną słuchową oraz wskazaniami mierników 
i analizatorów 

AUD.08.4. Authoring dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) normalizuje pliki dźwiękowe na podstawie 
dokumentacji 

1) wymienia dokumenty dotyczące normalizacji 
głośności nagrań dźwiękowych (np. wytyczne 
dotyczące danego sposobu dystrybucji) 
2) odczytuje dokumentację dotyczącą procesu 
normalizacji 
3) wymienia poziomy głośności nagrań dźwiękowych 
zgodnie z normami 
4) rozróżnia rodzaje normalizacji ze względu na 
normalizowany parametr (np. poziom szczytowy, 
średni, systemy pomiaru głośności odczuwalnej) 
5) określa parametry procesu normalizacji 
6) dobiera narzędzia do normalizacji 
7) przeprowadza normalizację 

2) dokonuje konwersji plików dźwiękowych 1) odczytuje dokumentację dotyczącą procesu konwersji 
plików dźwiękowych 
2) rozróżnia rodzaje konwersji plików dźwiękowych ze 
względu na źródłowe i wynikowe formaty plików 
3) rozróżnia rodzaje konwersji plików dźwiękowych ze 
względu na konwertowane parametry 
4) określa parametry konwersji plików dźwiękowych dla 
formatu pliku docelowego 
5) dobiera narzędzia do konwersji plików dźwiękowych 
w zależności od formatów plików źródłowych i 
wynikowych 
6) ustawia parametry konwerterów 
7) przeprowadza konwersję plików dźwiękowych 

3) stosuje metody zgrania materiału z sesji 
montażowej 

1) opisuje metody zgrania materiału z sesji montażowej, 
w tym monofoniczne, stereofoniczne, wielokanałowe, 
wielościeżkowe 
2) ustawia parametry oprogramowania do montażu 
dźwięku ze względu na sposób zgrania 

4) przygotowuje końcowy format pliku 
dźwiękowego 

1) rozróżnia formaty plików dźwiękowych ze względu 
na sposób dystrybucji 
2) rozróżnia wielokanałowe systemy dźwięku ze 
względu na sposób dystrybucji 
3) dostosowuje parametry plików wynikowych do 
mediów docelowych 

AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) opisuje plik dźwiękowy za pomocą 
metadanych 

1) rozróżnia typy metadanych ze względu na typ 
i możliwość zastosowania w formatach plików 
dźwiękowych 
2) dokonuje edycji metadanych w plikach dźwiękowych 

2) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na 
nośnikach dźwięku 

1) opisuje typy nośników dźwięku stosowanych 
w procesach archiwizacji 
2) opisuje parametry nośników dźwięku stosowanych 
w procesach archiwizacji 
3) rozróżnia metody archiwizacji ze względu na typ 
nośnika dźwięku 
4) ustawia parametry narzędzi do archiwizacji ze 
względu na typ nośnika dźwięku 
5) przeprowadza archiwizację na nośniku dźwięku 

3) sporządza dokumentację procesu archiwizacji 
plików dźwiękowych 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji archiwizacji ze 
względu na typ plików dźwiękowych 
2) opisuje strukturę dokumentacji procesu archiwizacji 
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3) przygotowuje formularze archiwizacji 
4) opisuje parametry archiwizowanego materiału 
dźwiękowego 
5) dokumentuje parametry archiwizowanego materiału 
dźwiękowego 

AUD.08.6. Język angielski zawodowy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych w języku angielskim (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności zawodowych 
w zakresie tematów związanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem 
b) z głównymi technologiami stosowanymi w 

danym zawodzie 
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem 
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające 
realizację czynności zawodowych  
w zakresie: 
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych 
do realizacji czynności zawodowych 

c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka 
angielskiego, a także proste wypowiedzi pisemne 
w języku angielskim, w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące 

czynności zawodowych (np. rozmowy, 
wiadomości, komunikaty, instrukcje, filmy 
instruktażowe, prezentacje), artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
dotyczące czynności zawodowych 
(np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, 
przewodniki, dokumentację zawodową) 

1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu 
wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w wypowiedzi lub w tekście określone informacje 
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami 

tekstu 
4) układa informacje w określonym porządku 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 
angielskim, w zakresie umożliwiającym realizację 
zadań zawodowych: 
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotyczące czynności 
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcję) 

b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności 
zawodowych (np. komunikat, e-mail, 
instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, 
dokument związany z wykonywanym 
zawodem – według wzoru) 

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane  
z czynnościami zawodowymi 

2) przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach 
zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 
zasady) 

3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko 
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi  

w zależności od sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań zawodowych – 
reaguje w języku angielskim w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub 
w formie prostego tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) 
w typowych sytuacjach związanych z 
wykonywaniem czynności zawodowych 

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 
(np. wiadomość, formularz,  
e-mail, dokument związany  
z wykonywanym zawodem) w typowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza z opiniami innych osób 
4) prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami 

zawodowymi 
5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 
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sytuacjach związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych 

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 
języku angielskim w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych  

1) przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, 
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. 
filmach instruktażowych) 

2) przekazuje w języku polskim informacje podane  
w języku angielskim 

3) przekazuje w języku angielskim informacje podane  
w języku polskim lub angielskim 

4) przedstawia publicznie w języku angielskim wcześniej 
opracowany materiał, np. prezentację 

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu 
własnych umiejętności językowych oraz 
podnoszące świadomość językową 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad językiem 
b) współdziała w grupie 
c) korzysta ze źródeł informacji w języku 

angielskim 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego 
2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe 
3) korzysta z tekstów w języku angielskim, również za 

pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy 
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w 

przybliżeniu określić znaczenie słowa 
6) upraszcza (jeżeli jest to konieczne) wypowiedź, zastępuje 

nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki 
niewerbalne 

AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej 
 
 

1) opisuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonym, 
współpracownikami i klientami w codziennych kontaktach 
2) opisuje reguły i procedury obowiązujące w środowisku pracy 
3) rozpoznaje naruszenie reguł, procedur oraz zasad 
w środowisku pracy 

2) wykonuje pracę w sposób rzetelny 1) opisuje zasady rzetelności i lojalności 
2) opisuje procedury nadzoru nad rzetelnością wykonywania 
prac 

3) przestrzega norm społecznych oraz 
przepisów prawa związanych z zadaniami 
zawodowymi 

1) opisuje zasady etyczne i prawne, związane z ochroną 
własności intelektualnej i ochroną danych osobowych 
2) opisuje zasady formułowania opinii zgodnie 
z przyjętymi normami społecznymi  

4) planuje wykonanie zadania zawodowego 1) odczytuje dokumentację zlecenia montażu dźwięku 
2) szacuje czas, zapotrzebowanie materiałowe i budżet 
zadania na podstawie zlecenia montażu dźwięku 
3) określa zapotrzebowanie na zasoby ludzkie do 
wykonania zadania na podstawie zlecenia montażu 
dźwięku 
4) sporządza plan działania zgodnie ze zleceniem oraz 
dostępnymi środkami 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) określa zakres odpowiedzialności za skutki decyzji 
i działań 
2) omawia obszary odpowiedzialności prawnej za 
podejmowane działania 
3) opisuje przyczyny i skutki zachowania ryzykownego 

6) wykazuje się kreatywnością i otwartością na 
zmiany 

1) opisuje sposoby rozwijania kreatywności 
2) określa sposoby analizy zmieniającej się sytuacji 
3) opisuje ryzyko związane z podejmowaniem działań 
bez właściwej oceny sytuacji 
4) podejmuje decyzje w sytuacjach nietypowych 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1) wymienia najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych 
w pracy zawodowej 
2) opisuje wpływ stresu na organizm człowieka 
3) opisuje sposoby radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami i stresem 

8) doskonali wiedzę i umiejętności zawodowe 1) opisuje obszar umiejętności i kompetencji 
niezbędnych montażyście dźwięku 
2) określa zakres własnej wiedzy, umiejętności 

84
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



i doświadczenia 
3) identyfikuje obszary wiedzy i umiejętności 
wymagające doskonalenia 
4) wyznacza sobie cele rozwojowe 
5) planuje własny rozwój zawodowy 

9) negocjuje warunki porozumień 1) opisuje techniki prowadzenia negocjacji 
2) przedstawia własne stanowisko w celu osiągnięcia 
konsensusu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 
negocjacji 
3) identyfikuje możliwości kompromisu w negocjacjach 
warunków porozumień 

10) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) opisuje zasady komunikacji interpersonalnej 
2) używa zwrotów grzecznościowych w zależności od 
sytuacji 
3) opisuje metody aktywnego słuchania 
4) przeprowadza rozmowę z zastosowaniem zasad 
komunikacji interpersonalnej 

11) stosuje metody rozwiązywania problemów 1) rozróżnia sytuacje problemowe pod względem źródła 
problemu 
2) opisuje sytuację problemową z uwzględnieniem 
warunków kulturowych i społecznych 
3) opisuje alternatywne techniki twórczego 
rozwiązywania problemów 

AUD.08.8. Organizacja pracy małych zespołów  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

 Uczeń:  Uczeń: 

1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1) opisuje zadania wymagające pracy zespołowej 
2) ocenia zasoby personalne pod względem kompetencji i 

możliwości współdziałania 
3) sporządza harmonogram prac zespołu 
4) ocenia proces pracy zespołowej 
5) modyfikuje proces pracy zespołowej, uwzględniając opinie i 

sugestie członków zespołu 

2) dobiera osoby do wykonania zadań 1) określa wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
członków zespołu 
2) dobiera członków zespołu do wykonania zadań, 
uwzględniając ich wiedzę, umiejętności i doświadczenia 

3) monitoruje realizację zadań w zespole 1) opisuje sposoby nadzoru nad wykonywaniem zadań 
2) identyfikuje bariery w osiąganiu pożądanej 
efektywności pracy zespołu 
3) ocenia postęp wykonywania zadań 
4) modyfikuje przebieg prac z uwzględnieniem uwag 
i opinii członków zespołu 
5) modyfikuje przydzielenie zadań na podstawie oceny postępu 
prac członków zespołu 

4) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakości pracy  

1) opisuje wpływ postępu technicznego na doskonalenie 
jakości pracy 
2) wskazuje możliwości optymalizacji organizacji pracy 
3) dokonuje optymalizacji organizacji pracy 
4) wskazuje możliwości modernizacji stanowiska pracy 
wraz z budżetem na ten cel 
5) dokonuje modernizacji stanowiska pracy 
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Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych niezbędne 

jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: 

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych 

AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) przeciwdziała narażeniu na czynniki szkodliwe 

na stanowisku pracy 
1) wymienia czynniki szkodliwe działające na organizm 

człowieka w środowisku pracy  
2) opisuje skutki oddziaływania na organizm człowieka 

czynników szkodliwych 
3) opisuje wynikające z norm i przepisów oraz właściwości 

ludzkiego organizmu dopuszczalne poziomy narażenia na 
czynniki szkodliwe w środowisku pracy  

2) przeciwdziała zagrożeniom na stanowisku 
pracy 

1) opisuje zagrożenia występujące na stanowisku pracy 
2) opisuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom 

występującym na stanowisku pracy  

3) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
związane z realizacją nagrań 

 
 

1) objaśnia zasady zachowania bezpieczeństwa na stanowisku 
pracy (np. kolejność uruchamiania urządzeń, korzystanie z 
urządzeń elektrycznych) 

2) objaśnia zasady dotyczące ochrony środowiska 
obowiązujące podczas wykonywania czynności związanych 
z realizacją nagrań 

3) wymienia sposoby przeciwdziałania ryzyku zawodowemu  
4) omawia stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

na przykładzie sytuacji w środowisku pracy  
5) rozróżnia środki gaśnicze pod względem możliwości ich 

zastosowania do gaszenia stanowisk komputerowych oraz 
urządzeń elektrycznych 

4) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej 

1) omawia zasady organizacji stanowiska pracy z 
uwzględnieniem wymagań ergonomii 

2) opisuje działania prewencyjne zapobiegające powstaniu 
pożaru lub innego zagrożenia w miejscu pracy  

3) omawia zagrożenia wynikające z wykorzystywania urządzeń 
w procesie realizacji nagrań niezgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej 

4) opisuje sposób łączenia urządzeń i organizacji okablowania 
uwzględniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
przeciwpożarową 

5) stosuje środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych 

 

1) opisuje środki ochrony indywidualnej stosowane na 
stanowisku pracy  

2) opisuje środki ochrony zbiorowej stosowane na stanowisku  
pracy  

3) używa środków ochrony indywidualnej podczas pracy 
4) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane 

podczas pracy z dźwiękiem do panujących warunków 

6) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego 

 

1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na 
stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 

2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy 
objawów obserwowanych u poszkodowanego  

3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku  
4) układa  poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5) powiadamia odpowiednie służby 
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, 
zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie 

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, 
zawał, udar  

8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie 
zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i 
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Europejskiej Rady Resuscytacji 

AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) posługuje się specjalistyczną terminologią 

zawodową 
1) klasyfikuje urządzenia i procesy stosowane w realizacji 

nagrań i nagłośnień pod względem przeznaczenia 
2) nazywa urządzenia i procesy stosowane w realizacji nagrań i 

nagłośnień 
3) wyjaśnia specjalistyczne określenia stosowane 

w dokumentacji dotyczącej realizacji nagrań i nagłośnień 
 

2) posługuje się dokumentacją dotyczącą obsługi 
urządzeń i oprogramowania komputerowego 
oraz schematami blokowymi 

 

1) rozpoznaje rodzaje dokumentacji dotyczącej obsługi 
urządzeń i oprogramowania komputerowego pod względem 
obszaru zastosowania 

2) wyjaśnia symbole i piktogramy stosowane w dokumentacji 
dotyczącej obsługi urządzeń i oprogramowania 
komputerowego i na schematach blokowych 

3) opisuje drogę sygnału w torze fonicznym na podstawie 
schematu blokowego 

4) wyjaśnia schematy i rysunki zawarte w dokumentacji 
dotyczącej oprogramowania komputerowego i obsługi 
urządzeń 

5) odnajduje dane oraz cechy charakterystyczne urządzeń i 
procesów w źródłach informacji 

6) wykonuje szkice i schematy związane z realizacją zadań 
zawodowych 

3) wykorzystuje wiedzę z zakresu akustyki 
muzycznej podczas realizacji nagłośnień  

 

1) opisuje budowę aparatu mowy 
2) opisuje właściwości akustyczne mowy i śpiewu  
3) klasyfikuje instrumenty muzyczne 
4) opisuje budowę instrumentów muzycznych 
5) omawia właściwości akustyczne instrumentów muzycznych, 

a szczególnie charakterystyki promieniowania kierunkowego 
instrumentów muzycznych 

6) wymienia instrumenty muzyczne o nieokreślonej wysokości 
dźwięku  

7) opisuje właściwości akustyczne instrumentów muzycznych o 
nieokreślonej wysokości dźwięku  

4) charakteryzuje zależności między cechami 
fizycznymi dźwięku a cechami wrażeniowymi 
dźwięku  

1) opisuje budowę i funkcjonowanie narządu słuchu ludzkiego  
2)  objaśnia mechanizm przetwarzania dźwięku w układzie 

słuchowym 
3) definiuje pojęcie percepcji słuchowej  
4) definiuje pojęcie stratnej kompresji dźwięku 

5) charakteryzuje parametry techniczne sygnałów 
fonicznych i plików dźwiękowych w domenie 
analogowej i cyfrowej 

1) opisuje parametry techniczne analogowych i cyfrowych 
sygnałów fonicznych  

2) objaśnia zasadę działania przetworników analogowo-
cyfrowych i cyfrowo-analogowych 

3) opisuje wymagania techniczne dotyczące nagrań 
dźwiękowych 

4) rozróżnia typy plików dźwiękowych na podstawie 
rozszerzenia nazwy pliku 

5) opisuje parametry techniczne plików dźwiękowych 

6) wykorzystuje mierniki do analizy parametrów 
sygnałów fonicznych i plików dźwiękowych 

1) rozróżnia mierniki pod względem analizowanego parametru 
2) dokonuje pomiaru parametrów sygnałów fonicznych i plików 

dźwiękowych za pomocą mierników 
3) objaśnia wyniki dokonanych pomiarów sygnałów fonicznych 

i plików dźwiękowych 

7) charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy realizacji 
nagrań i nagłośnień 

 
 

1) rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie 
do realizacji nagrań i nagłośnień pod względem 
przeznaczenia 

2) opisuje parametry urządzeń, osprzętu pomocniczego i 
oprogramowania stosowanego przy realizacji nagrań 
i nagłośnień 
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3) objaśnia zasady funkcjonowania urządzeń, osprzętu 
pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy 
realizacji nagrań i nagłośnień 

4) objaśnia metody stosowania urządzeń, osprzętu 
pomocniczego i oprogramowania stosowanego przy 
realizacji nagrań i nagłośnień 

8) charakteryzuje techniki przetwarzania dźwięku 1) rozróżnia techniki przetwarzania dźwięku w zakresie 
dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu  

2) wskazuje narzędzia do przetwarzania dźwięku w zakresie 
dynamiki, barwy, przestrzeni oraz czasu  

3) opisuje procesy przetwarzania dźwięku w zakresie dynamiki, 
barwy, przestrzeni oraz czasu 

9) rozróżnia formy muzyczne 
 

1) opisuje elementy dzieła muzycznego 
2) odczytuje znaki i symbole muzyczne w zapisie nutowym 

10) stosuje różne sposoby nagłośnienia 
wykonawców w zależności od gatunku 
muzycznego 

 

1) rozróżnia współczesne gatunki muzyczne na podstawie 
opisu i analizy słuchowej 

2) opisuje współczesne gatunki muzyczne 
3) stosuje różne działania warsztatowe w celu wyeksponowania 

cech charakterystycznych gatunku nagrywanej muzyki 

11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny 
zgodności podczas realizacji zadań 
zawodowych  

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2) wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy 
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i 

krajowej 
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur 

oceny zgodności  

AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: Uczeń: 

1) korzysta z dokumentacji w procesie realizacji 
nagrań dźwiękowych 

 
 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji pod względem typu 
i zastosowania (np. rider techniczny, input lista, 
harmonogram produkcji) 

2) opisuje zasady posługiwania się dokumentacją produkcji 
nagrań dźwiękowych  

3) sporządza zapotrzebowanie sprzętowe na podstawie 
dokumentacji produkcji nagrań dźwiękowych 

4) odczytuje z dokumentacji produkcji nagrań dźwiękowych 
schematy połączeń urządzeń elektroakustycznych  

5) planuje działania na podstawie dokumentacji produkcji 
nagrań dźwiękowych 

6) tworzy harmonogram sesji nagraniowej 
7) dokumentuje schematy połączeń urządzeń 

elektroakustycznych  

2) charakteryzuje pole akustyczne 
 

1) rozróżnia i opisuje typy fal akustycznych  
2) opisuje parametry fal akustycznych 
3) rozpoznaje właściwości przestrzeni akustycznej na 

podstawie opisu 

3) dostosowuje przestrzeń akustyczną 
 
 

1) określa parametry przestrzeni akustycznej 
2) opisuje zjawiska zachodzące w przestrzeni akustycznej 
3) opisuje wpływ właściwości przestrzeni akustycznej na 

realizację nagrań 
4) rozróżnia narzędzia do pomiarów i symulacji właściwości 

przestrzeni akustycznej pod względem zasad działania i 
przeznaczenia 

5) ocenia słuchem i opisuje właściwości przestrzeni akustycznej 
w pomieszczeniu, w którym zaplanowane jest nagranie 

6) przeprowadza pomiary właściwości przestrzeni akustycznej 
7) modeluje właściwości przestrzeni akustycznej 

z wykorzystaniem oprogramowania 
8) objaśnia wyniki pomiarów i symulacji właściwości przestrzeni 

akustycznej 
9) modyfikuje przestrzeń akustyczną na potrzeby nagrania 

pomieszczenia 
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4) analizuje zjawiska pochłaniania i rozpraszania 
dźwięku oraz izolacji akustycznej  

 
 

1) opisuje właściwości akustyczne materiałów pochłaniających 
fale dźwiękowe  

2) opisuje właściwości akustyczne materiałów rozpraszających 
fale dźwiękowe  

3) opisuje metody izolacji akustycznej 

5) charakteryzuje przetworniki elektroakustyczne 
 
 

1) klasyfikuje przetworniki elektroakustyczne pod względem 
budowy i zasady działania 

2) opisuje właściwości i parametry przetworników 
elektroakustycznych 

3) opisuje budowę i działanie: 
a) mikrofonów 
b) głośników 
c) słuchawek 
d) przetworników elektromagnetycznych stosowanych w 

instrumentach muzycznych 
e) przetworników piezoelektrycznych stosowanych 

w instrumentach muzycznych 

6) stosuje zasady i prawa elektrotechniki 
dotyczące realizacji nagrań 

 

1) wyjaśnia prawa elektrotechniki 
2) definiuje wielkości i miary 

7) analizuje schematy blokowe oraz sposoby 
połączeń urządzeń elektroakustycznych 
zawarte w dokumentacji produkcji nagrań 
dźwiękowych 

1) dobiera urządzenia elektroakustyczne zgodnie 
z dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych 

2) wybiera rodzaje połączeń zgodnie z typem urządzeń 
i zastosowaniem 

3) łączy urządzenia zgodnie z dokumentacją produkcji nagrań 
dźwiękowych 

8) kompletuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji 
dźwięku 

 

1) rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie 
stosowane przy rejestracji dźwięku 

pod względem budowy i przeznaczenia 
2) opisuje właściwości urządzeń, osprzętu pomocniczego 

i oprogramowania stosowanego przy rejestracji dźwięku 
3) dobiera urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie 

stosowane przy rejestracji dźwięku 
 do przeprowadzenia nagrania 

9) konfiguruje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie stosowane przy rejestracji 
dźwięku  

1) przygotowuje urządzenia i osprzęt pomocniczy do 
przeprowadzenia nagrania 

2) konfiguruje parametry sesji nagraniowej w oprogramowaniu 
stosowanym przy rejestracji dźwięku 

10) dobiera nośnik do zapisu dźwięku 1) rozróżnia typy nośników dźwięku pod względem budowy i 
przeznaczenia 

2) opisuje właściwości nośników dźwięku 
3) opisuje parametry techniczne nośników dźwięku 
4) dobiera nośnik dźwięku do urządzenia rejestrującego dźwięk 
5) dobiera pojemność nośnika dźwięku do parametrów 

nagrania 
6) dobiera nośnik ze względu na jego właściwości brzmieniowe 

11) dobiera formaty cyfrowego zapisu dźwięku 
 

1) rozróżnia formaty cyfrowego zapisu dźwięku pod względem 
parametrów technicznych 

2) opisuje parametry techniczne formatów cyfrowego zapisu 
dźwięku  

3) dopasowuje format cyfrowego zapisu dźwięku do 
parametrów nagrania 

AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) przygotowuje osprzęt pomocniczy oraz 

przewody połączeniowe do nagrania dźwięku 
1) określa zapotrzebowanie na osprzęt pomocniczy, 

uwzględniając typ urządzeń i mikrofonów 
2) określa zapotrzebowanie na przewody połączeniowe, 

uwzględniając typ urządzeń i mikrofonów 
3) dobiera osprzęt pomocniczy zgodnie z zapotrzebowaniem 
4) dobiera przewody połączeniowe zgodnie 

z zapotrzebowaniem 
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2) przygotowuje przedwzmacniacze mikrofonowe  
 

1) rozróżnia rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych pod 
względem budowy i przeznaczenia  

2) opisuje parametry przedwzmacniaczy mikrofonowych  
3) dobiera ustawienia przedwzmacniaczy do charakterystyki 

źródeł dźwięku i typu mikrofonu 

3) przygotowuje mikrofony do nagrania dźwięku 
 

1) rozróżnia typy mikrofonów pod względem budowy 
i zastosowania  

2) opisuje parametry i właściwości mikrofonów  
3) dobiera mikrofony do charakterystyki źródła dźwięku 
4) dobiera mikrofony do warunków nagrania 

4) stosuje różne techniki mikrofonowe podczas 
realizacji nagrań  

1) rozróżnia techniki mikrofonowe pod względem liczby 
stosowanych kanałów i objaśnia ich zasady działania 

2) objaśnia i umie zastosować techniki mikrofonowe ujęć 
bliskich oraz ogólnych 

3) objaśnia techniki mikrofonowe stosowane przy nagraniach 
instrumentów muzycznych, głosu ludzkiego oraz innych 
niemuzycznych źródeł dźwięku 

4) ustawia mikrofony przy źródłach dźwięku zgodnie z regułami 
dotyczącymi różnych technik mikrofonowych  

5) dopasowuje umiejscowienie mikrofonów przy nagrywanym 
instrumencie do techniki gry stosowanej przez wykonawcę 

6) dopasowuje umiejscowienie mikrofonów przy nagrywanym 
źródle dźwięku do właściwości tego źródła dźwięku 

7) łączy mikrofony z przedwzmacniaczami mikrofonowymi lub 
urządzeniami rejestrującymi ze zintegrowanymi 
przedwzmacniaczami mikrofonowymi 

5) stosuje różne techniki odbioru sygnału 
bezpośrednio ze źródła dźwięku 

 
 
 

1) opisuje rodzaje i parametry przetworników 
elektroakustycznych oraz połączeń liniowych instrumentów 
muzycznych, służących do odbioru sygnału bezpośrednio ze 
źródła dźwięku  

2) dobiera rodzaj połączenia i osprzęt pomocniczy służący do 
odbioru sygnału bezpośrednio ze źródła dźwięku 

3) podłącza źródła sygnału bezpośredniego do dalszych 
urządzeń (np. przetwarzających i rejestrujących sygnał) 

AUD.09.5. Rejestracja dźwięku 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) przeprowadza proces rejestracji dźwięku  1) rozróżnia i opisuje tryby rejestracji dźwięku (np. punch in, pre-

roll) 
2) dobiera tryb rejestracji dźwięku do rejestrowanego materiału 

dźwiękowego 
3) opisuje parametry rejestrowanego dźwięku 
4) rejestruje materiał dźwiękowy 

2) monitoruje proces rejestracji dźwięku 
 

1) kontroluje parametry rejestrowanego dźwięku 
2) koryguje proces rejestracji dźwięku, kierując się oceną 

słuchową i wskazaniami mierników  
3) dokonuje oceny poprawności zarejestrowanego 

dźwięku 
 

1) ocenia słuchowo i opisuje parametry zarejestrowanego 
dźwięku  

2) dostrzega, rozpoznaje i opisuje typy ewentualnych 
zniekształceń i zakłóceń w zarejestrowanym dźwięku  

3) bada parametry zarejestrowanego dźwięku przy pomocy 
instrumentów pomiarowych 

AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) stosuje konsolety mikserskie do montowania 

dźwięku 
 

1) rozróżnia typy konsolet mikserskich pod względem budowy i 
przeznaczenia 

2) opisuje właściwości konsolet mikserskich  
3) opisuje funkcje poszczególnych bloków konsolet 

mikserskich 
4) korzysta z dostępnych regulacji poszczególnych bloków 

funkcyjnych konsolety mikserskiej 
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5) łączy konsolety z urządzeniami peryferyjnymi 
6) steruje drogą sygnałów fonicznych w konsolecie mikserskiej 
7) kontroluje poziomy sygnałów fonicznych w torach konsolety 

mikserskiej 
8) ustala poziomy sygnałów fonicznych na wejściach, 

wyjściach i stopniach pośrednich poszczególnych torów 
sygnałowych konsolety mikserskiej 

2) stosuje oprogramowanie do wielośladowego 
miksowania dźwięku  

 
 

1) rozróżnia oprogramowanie do wielośladowego miksowania 
dźwięku pod względem funkcjonalności 

2) opisuje funkcje oprogramowania do wielośladowego 
miksowania dźwięku  

3) opisuje funkcje poszczególnych sekcji oprogramowania do 
wielośladowego miksowania dźwięku  

4) reguluje parametry oprogramowania 
5) steruje drogą sygnałów fonicznych w oprogramowaniu 
6) kontroluje poziomy sygnałów fonicznych w wirtualnych 

torach w oprogramowaniu 
7) ustala poziomy sygnałów fonicznych na wejściach, 

wyjściach i stopniach pośrednich poszczególnych 
wirtualnych torów sygnałowych w oprogramowaniu 

3) stosuje automatykę w procesie miksowania 
dźwięku 

 

1) opisuje cele zastosowania automatyki w procesie 
miksowania dźwięku 

2) opisuje tryby automatyki w procesie miksowania dźwięku 
3) tworzy ścieżki automatyki w procesie miksowania dźwięku 
4) przypisuje parametry do ścieżek automatyki w procesie 

miksowania dźwięku 
5) wykreśla krzywe automatyki w procesie miksowania 

dźwięku 
6) rejestruje krzywe automatyki w procesie miksowania 

dźwięku 
7) edytuje krzywe automatyki w procesie miksowania dźwięku 

4) przeprowadza proces miksowania dźwięku 
 
 

1) ustala proporcje pomiędzy poziomami sygnałów na 
podstawie analizy słuchowej 

2) ustala umiejscowienie źródeł dźwięku w obrazie 
dźwiękowym na podstawie analizy słuchowej 

3) kształtuje barwę, dynamikę i przestrzeń miksowanych 
źródeł dźwięku 

4) rozpoznaje niezgodności w polaryzacji sygnałów oraz 
przesunięć fazowych na podstawie oceny słuchowej 
i wskazań instrumentów pomiarowych 

5) koryguje niezgodności w polaryzacji sygnałów 
6) kontroluje poziom sumy sygnałów na podstawie oceny 

słuchowej i za pomocą mierników 

AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) stosuje sprzętowe i programowe korektory 

charakterystyki częstotliwościowej sygnału 
fonicznego 

 

1) rozróżnia korektory charakterystyki częstotliwościowej 
sygnału fonicznego pod względem budowy i zasady 
działania 

2) opisuje zasadę działania korektorów charakterystyki 
częstotliwościowej sygnału fonicznego 

3) opisuje parametry i funkcje korektorów charakterystyki 
częstotliwościowej sygnału fonicznego 

4) rozpoznaje potrzebę zastosowania korektorów 
charakterystyki częstotliwościowej sygnału fonicznego, 
kierując się oceną słuchową i wskazaniami analizatorów 
widma 

5) koryguje charakterystykę częstotliwościową sygnału 
fonicznego, a pośrednio – odczuwaną barwę dźwięku, 
kierując się oceną słuchową i wskazaniami analizatorów 
widma 

2) stosuje sprzętowe i programowe procesory 
dynamiki dźwięku  

1) rozróżnia procesory dynamiki dźwięku pod względem 
budowy i zasady działania 

91
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 2) opisuje zasadę działania procesorów dynamiki dźwięku 
3) opisuje parametry i funkcje procesorów dynamiki dźwięku  
4) rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów dynamiki 

dźwięku, kierując się oceną słuchową i wskazaniami 
mierników poziomów 

5) przekształca dynamikę dźwięku, kierując się oceną słuchową 
i wskazaniami mierników poziomów 

3) stosuje sprzętowe i programowe procesory do 
modyfikacji przestrzeni dźwięku 

1) rozróżnia procesory do modyfikacji przestrzeni 
zarejestrowanego dźwięku pod względem budowy i zasady 
działania 

2) opisuje zasadę działania procesorów do modyfikacji 
przestrzeni dźwięku 

3) opisuje parametry i funkcje procesorów do modyfikacji 
przestrzeni dźwięku 

4) rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów do 
modyfikacji przestrzeni dźwięku, kierując się oceną słuchową 

5) modyfikuje przestrzeń dźwięku, kierując się oceną słuchową 
4) stosuje sprzętowe i programowe procesory 

efektów 
1) rozróżnia procesory efektów pod względem budowy i zasad 

działania 
2) opisuje zasady działania procesorów efektów 
3) opisuje parametry i funkcje procesorów efektów  
4) rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów efektów, 

kierując się oceną słuchową 
5) przetwarza dźwięk za pomocą procesorów efektów, kierując 

się oceną słuchową 

5) stosuje kombinacje procesorów 
przetwarzających dźwięk 

 

1) opisuje wzajemny wpływ procesorów przetwarzających 
dźwięk 

2) zestawia tory efektowe 
3) posługuje się procesorami złożonymi (np. typu channel strip, 

multi-efekt) 
4) komutuje sygnały między procesorami 
5) przetwarza sygnał z użyciem kombinacji procesorów, 

kierując się oceną słuchową, wskazaniami mierników 
i analizatorów 

6) stosuje procesory do obróbki końcowej 
zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

1) rozróżnia procesory służące do obróbki końcowej 
zarejestrowanego materiału dźwiękowego pod względem 
budowy i przeznaczenia 

2) opisuje zasady działania procesorów do obróbki końcowej 
zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

3) opisuje parametry i funkcje procesorów do obróbki końcowej 
zarejestrowanego materiału dźwiękowego 

4) rozpoznaje potrzebę zastosowania procesorów do obróbki 
końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego, kierując 
się oceną słuchową, wskazaniami mierników i analizatorów 

5) przetwarza dźwięk za pomocą procesorów do obróbki 
końcowej zarejestrowanego materiału dźwiękowego, kierując 
się oceną słuchową, wskazaniami mierników i analizatorów 

AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: Uczeń: 

1) charakteryzuje urządzenia, osprzęt pomocniczy 
i oprogramowanie systemu MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface) 

 

1) opisuje właściwości systemu MIDI 
2) rozróżnia urządzenia, osprzęt pomocniczy i oprogramowanie 

systemu MIDI pod względem przeznaczenia 
3) opisuje parametry techniczne oraz funkcje urządzeń 

i osprzętu pomocniczego oprogramowania systemu MIDI 

2) dokonuje sprzętowych i programowych 
połączeń z użyciem systemu MIDI 

 

1) opisuje typy połączeń z użyciem systemu MIDI 
2) opisuje właściwości połączeń w systemie MIDI 
3) zestawia połączenia urządzeń, osprzętu pomocniczego 

i oprogramowania z użyciem systemu MIDI 
4) ustawia parametry urządzeń i oprogramowania w celu 

prowadzenia komunikacji między nimi z użyciem systemu 
MIDI 
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3) dobiera programy sekwencerowe 
 

1) rozróżnia typy programów sekwencerowych pod względem 
zastosowania i funkcjonalności 

2) dokonuje wyboru programu sekwencerowego odpowiednio 
do charakteru zadania zawodowego 

4) operuje zdarzeniami i plikami systemu MIDI 1) rozróżnia zdarzenia i pliki systemu MIDI pod względem typu i 
zastosowania 

2) opisuje parametry zdarzeń i plików systemu MIDI 
3) dokonuje zapisu zdarzeń i plików systemu MIDI 
4) edytuje zdarzenia i pliki systemu MIDI 
5) odtwarza zdarzenia i pliki systemu MIDI 

5) dokonuje mapowania kontrolerów systemu 
MIDI 

 
 

1) rozróżnia kontrolery wykorzystujące system MIDI pod 
względem budowy i przeznaczenia (np. klawiatury sterujące, 
kontrolery obrotowe, dotykowe i suwakowe) 

2) opisuje parametry i funkcje kontrolerów systemu MIDI 
3) mapuje parametry oprogramowania w kontrolerach systemu 

MIDI 
6) kontroluje oprogramowanie za pomocą 

zmapowanych kontrolerów systemu MIDI 
1) opisuje typy połączeń kontrolerów systemu MIDI 

z oprogramowaniem 
2) wykorzystuje kontrolery systemu MIDI do generowania 

zdarzeń sterujących w oprogramowaniu 
7) obsługuje sprzętowe i programowe instrumenty 

sterowane za pomocą systemu MIDI 
1) rozróżnia instrumenty sterowane za pomocą systemu MIDI 

pod względem typu i przeznaczenia 
2) dobiera instrumenty sterowane za pomocą systemu MIDI do 

realizacji zadania zawodowego 
3) opisuje parametry i funkcje instrumentów sterowanych za 

pomocą systemu MIDI 

8) konfiguruje generatory, bloki przetwarzające 
i modulujące dźwięk w instrumentach MIDI 

1) rozróżnia generatory (np. oscylatory, źródła szumu, 
odtwarzacze próbek), bloki przetwarzające i modulujące 
sygnał w instrumentach (np. LFO, obwiednię) pod względem 
typu i przeznaczenia 

2) ustawia parametry bloków instrumentu, kierując się oceną 
słuchową i wskazaniami instrumentów pomiarowych 

9) kontroluje urządzenia i oprogramowanie studia 
dźwiękowego z użyciem komunikatów 
sterująco-synchronizujących systemu MIDI 

1) rozróżnia komunikaty sterująco-synchronizujące w systemie 
MIDI pod względem przeznaczenia (np. kontrola 
odtwarzania, synchronizacja czasowa) 

2) opisuje właściwości i przeznaczenie komunikatów sterująco-
synchronizujących (np. mmc, beat clock, mtc, spp) 

3) dobiera komunikaty sterująco-synchronizujące w celu 
sterowania urządzeniami i oprogramowaniem 

4) opisuje parametry i funkcje środków technicznych 
kontrolujących synchronizację z użyciem systemu MIDI 

5) dokonuje sprzętowych i programowych połączeń 
umożliwiających sterowanie i synchronizację  

6) synchronizuje czasowo urządzenia i oprogramowanie, 
wykorzystując komunikaty synchronizujące systemu MIDI 

7) steruje urządzeniami i oprogramowaniem z użyciem 
komunikatów sterujących systemu MIDI 

AUD.09.9. Język angielski zawodowy  
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych w języku angielskim (ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
leksykalnych), umożliwiającym realizację 
czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 

c) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem 
d) z głównymi technologiami stosowanymi w 

danym zawodzie 
e) z dokumentacją związaną z danym zawodem 
f) z usługami świadczonymi w danym zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe w języku angielskim 
umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: 
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych 
do realizacji czynności zawodowych 

c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 
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e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka 
angielskiego, a także proste wypowiedzi 
pisemne w języku angielskim, w zakresie 
umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotyczące czynności zawodowych 
(np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, 
instrukcje lub filmy instruktażowe, 
prezentacje), artykułowane wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
dotyczące czynności zawodowych (np. 
napisy, broszury, instrukcje obsługi, 
przewodniki, dokumentację zawodową) 

1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu 
wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje 
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu 
4) układa informacje w określonym porządku 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 
angielskim, w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań zawodowych: 
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotyczące czynności 
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcję) 

c) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności 
zawodowych (np. komunikat, e-mail, 
instrukcję, wiadomość, CV, list 
motywacyjny, dokument związany 
z wykonywanym zawodem – według 
wzoru) 

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane 
z czynnościami zawodowymi 

2) przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach 
zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 
zasady) 

3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko 
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie 

do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań zawodowych – 
reaguje w języku angielskim w sposób 
zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego 
tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych 

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 
(np. wiadomość, formularz, e-mail, 
dokument związany z wykonywanym 
zawodem) w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się 

lub nie zgadza z opiniami innych osób 
4) prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami 

zawodowym 
5) pyta o upodobania innych osób 
6) proponuje i zachęca 
7) stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego 
w języku angielskim w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych  

1) przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, 
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych 
(np. filmach instruktażowych) 

2) przekazuje w języku polskim informacje podane w języku 
angielskim 

3) przekazuje w języku angielskim informacje podane w języku 
polskim lub angielskim 

4) przedstawia publicznie w języku angielskim wcześniej 
opracowany materiał, np. prezentację 
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6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu 
własnych umiejętności językowych oraz 
podnoszące świadomość językową: 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad językiem 
b) współdziała w grupie 
c) korzysta ze źródeł informacji w języku 

angielskim 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego 
2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe 
3) korzysta z tekstów w języku angielskim, również za pomocą 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy 
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby 

w przybliżeniu określić znaczenie słowa 
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje 

nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki 
niewerbalne 

AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne  
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej 
 
 

1) opisuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonym, 
współpracownikami i klientami w codziennych kontaktach  

2) opisuje reguły i procedury obowiązujące w środowisku pracy 
3) rozpoznaje naruszenie reguł, procedur oraz zasad 

w środowisku pracy 

2) wykonuje pracę w sposób rzetelny 

 

1) opisuje zasady rzetelności i lojalności 
2) opisuje sposoby nadzoru nad rzetelnością wykonywania prac 

3) przestrzega norm społecznych oraz przepisów 
prawa związanych z zadaniami zawodowymi 

1) opisuje zasady etyczne i prawne, związane z ochroną 
własności intelektualnej i ochroną danych osobowych 

2) opisuje zasady formułowania opinii zgodnie z przyjętymi 
normami społecznymi 

4) planuje wykonanie zadania zawodowego  1) odczytuje dokumentację zlecenia realizacji nagrania 
2) szacuje czas, zapotrzebowanie materiałowe i budżet zadania 

na podstawie zlecenia  
3) określa zapotrzebowanie na zasoby ludzkie do wykonania 

zadania na podstawie zlecenia 
4) sporządza plan działania zgodnie ze zleceniem oraz 

dostępnymi środkami 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 
działania  

1) określa zakres odpowiedzialności za skutki decyzji i działań  
2) omawia obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane 

działania 
3) opisuje przyczyny i skutki zachowania ryzykownego 
4) opisuje znaczenie swojego zachowania w grupie 
5) przewiduje konsekwencje swoich działań dla innych 

członków zespołu  

6) wykazuje się kreatywnością i otwartością na 
zmiany 

1) opisuje sposoby rozwijania kreatywności 
2) określa sposoby analizy zmieniającej się sytuacji 
3) opisuje ryzyko związane z podejmowaniem działań bez 

właściwej oceny sytuacji 
4) podejmuje decyzje w sytuacjach nietypowych 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem  

 

1) wymienia najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy 
zawodowej 

2) opisuje wpływ stresu na organizm człowieka 
3) opisuje sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i 

stresem 

8) rozwiązuje sytuacje konfliktowe 1) przewiduje sytuacje konfliktowe 
2) analizuje racje stron konfliktu 
3) przedstawia kompromisowe rozwiązania sporów 

9) doskonali wiedzę i umiejętności zawodowe  

 

1) opisuje obszar umiejętności i kompetencji niezbędnych na 
stanowisku pracy 

2) określa zakres własnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
3) identyfikuje obszary wiedzy i umiejętności wymagające 

doskonalenia 
4) wyznacza sobie cele rozwojowe 
5) planuje własny rozwój zawodowy 

10) negocjuje warunki porozumień  1) opisuje techniki prowadzenia negocjacji  
2) przedstawia własne stanowisko w celu osiągnięcia 

konsensusu  
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3) identyfikuje możliwości uzyskania kompromisu 
w negocjacjach warunków porozumień 

11) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej  

 

1) opisuje zasady komunikacji interpersonalnej  
2) używa zwrotów grzecznościowych w zależności od sytuacji 
3) opisuje metody aktywnego słuchania 
4) przeprowadza rozmowę z zastosowaniem zasad komunikacji 

interpersonalnej 

12) stosuje metody rozwiązywania problemów  

 
 

1) rozróżnia sytuacje problemowe pod względem źródła 
problemu (np. problemy materialne, emocjonalne, 
personalne, komunikacyjne, braku informacji lub 
umiejętności) 

2) opisuje techniki rozwiązywania problemów w zależności od 
ich źródła 

3) opisuje sytuację problemową z uwzględnieniem warunków 
kulturowych i społecznych 

4) opisuje alternatywne techniki twórczego rozwiązywania 
problemów 

AUD.09.11. Organizacja pracy małych zespołów  
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania 

przydzielonych zadań  
1) opisuje zadania wymagające pracy zespołowej 
2) ocenia zasoby personalne pod względem kompetencji 

i możliwości współdziałania zespołu 
3) sporządza harmonogram prac zespołu 
4) ocenia proces pracy zespołowej 
5) modyfikuje proces pracy, uwzględniając opinie i sugestie 

członków zespołu 

2) dobiera osoby do wykonania zadań  
 
 

1) określa wiedzę, umiejętności i doświadczenie członków 
zespołu 

2) dobiera członków zespołu do wykonania zadań według ich 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

3) monitoruje realizację zadań w zespole  
 

1) opisuje sposoby nadzoru nad wykonywaniem zadań 
2) identyfikuje bariery w osiąganiu pożądanej efektywności pracy 

zespołu 
3) ocenia postęp wykonywania zadań 
4) modyfikuje przebieg prac, uwzględniając uwagi i opinie 

członków zespołu 
5) modyfikuje przydzielenie zadań na podstawie oceny postępu 

prac członków zespołu 

4) wprowadza rozwiązania techniczne 
i organizacyjne wpływające na poprawę 
warunków i jakości pracy  

 
 

1) opisuje wpływ postępu technicznego na doskonalenie jakości 
pracy  

2) wskazuje możliwości optymalizacji organizacji pracy 
3) dokonuje optymalizacji organizacji pracy 
4) wskazuje możliwości modernizacji stanowiska pracy 
5) dokonuje modernizacji stanowiska pracy 

 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ 

Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii 
i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.  
 
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku 
 
Pracownia do montażu dźwięku wyposażona w: 

 stanowiska dla uczniów wyposażone w komputer (jedno stanowisko dla jednego ucznia) ) z dostępemdo internetu oraz 
adaptacją akustyczną, podstawowymi urządzeniami peryferyjnymi, interfejsemdźwiękowym, jedną parą słuchawek dla jednego 
ucznia, oprogramowaniem DAW (Digital Audio Workstation), w przypadku kształcenia osób z niepełnosprawnością narządu 
wzroku niezbędne jestoprogramowanie odczytujące zawartość ekranu (screenreader) oraz kontrolery do obsługi wirtualnych 
stołów mikserskich, a także sterowania innymi parametrami programu montażu dźwięku, 
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 stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer z dostępem do internetu oraz adaptacją akustyczną wyposażone 
w urządzenia peryferyjne z interfejsem dźwiękowym, jedną parą słuchawek, oprogramowaniem DAW połączone z projektorem 
multimedialnym oraz dwoma urządzeniami głośnikowymi w układzie stereo ze wzmacniaczami mocy, usytuowanymi w sposób 
umożliwiający wizualną prezentację omawianego materiału oraz poprawny odsłuch. 

 
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych 

 

Pracownia do montażu dźwięku, wyposażona w: 

 stanowiska dla uczniów wyposażone w komputer (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do internetu oraz 
adaptacją akustyczną, podstawowymi urządzeniami peryferyjnymi, interfejsem audio MIDI (jedną parą słuchawek dla jednego 
ucznia), klawiaturą sterująca MIDI w układzie fortepianowym oraz oprogramowaniem DAW wraz z niezbędnymi rozszerzeniami, 
(programowe korektory, procesory dynamiczne, pogłosowe, efektowe oraz narzędzia zmiany wysokości dźwięku), w przypadku 
kształcenia osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędne jest oprogramowanie odczytujące zawartość ekranu 
(screenreader) oraz kontrolery do obsługi wirtualnych stołów mikserskich, a także sterowania innymi parametrami programu do 
montażu dźwięku. 

 stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer z dostępem do internetu oraz adaptacją akustyczną, podstawowymi 
urządzeniami peryferyjnymi, interfejsem audio MIDI, jedną parą słuchawek, klawiaturą sterująca MIDI w układzie fortepianowym 
oraz oprogramowaniem DAW połączone z projektorem multimedialnym oraz dwoma urządzeniami głośnikowymi w układzie 
stereo ze wzmacniaczami mocy usytuowanymi w sposób umożliwiający wizualną prezentację omawianego materiału oraz 
poprawny odsłuch. 

Szkoła zapewnia dostęp do studia nagrań z dostępem do internetu oraz adaptacją akustyczną wyposażonego w:  

 konsolety mikserskie: co najmniej 8-kanałową cyfrową i analogową, 

 sterownik systemu DAW, 

 sprzętowe i programowe korektory, procesory dynamiczne, pogłosowe i efektowe, 

 system odsłuchowy pełnopasmowy w układzie stereo  

 system odsłuchowy niepełnopasmowy w układzie stereo, 

 indywidualne systemy słuchawkowe (po jednym systemie dla jednego ucznia), 

 mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe ze zmienna ̨ charakterystyka ̨ kierunkowa ̨, mikrofony pomiarowe, mikrofony 
wstęgowe, 

 DI-boxy, przedwzmacniacze mikrofonowe, statywy mikrofonowe, 

 przewody mikrofonowe, instrumentalne i wieloparowe, testery przewodów, 

 miernik poziomu ciśnienia dźwięku, klawiaturę sterującą systemu MIDI w układzie fortepianowym, 

 konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, interfejsy audio, 

 stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rejestracji, analizy i edycji dźwięku i komunikatów MIDI oraz 
oprogramowaniem do przeprowadzania pomiarów akustycznych i interpretacji wyników, a także wirtualnym instrumentem 
systemu MIDI  

 urządzenia sprzętowe systemu MIDI. 
 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe 
i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół 
prowadzących kształcenie w zawodzie. 
 
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). 
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MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE1) 

 

AUD.08. Montaż dźwięku 

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin 

AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  30 

AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 150 

AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 270 

AUD.08.4. Authoring dźwięku 60 

AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku 60 

AUD.08.6. Język angielski zawodowy  30 

Razem 600 

AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne2) 

AUD.08.8. Organizacja pracy małych zespołów2)  

 
 
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych 

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin 

AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  30  

AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień3)  1503) 

AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 90 

AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 120 

AUD.09.5. Rejestracja dźwięku 45 

AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 120 

AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku 120 

AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI 90 

AUD.09.9. Język angielski zawodowy  30 

Razem 645+1503) 

AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne2) 

AUD.09.11. Organizacja pracy małych zespołów2) 

 
1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując, 
z wyjątkiem szkoły policealnej kształcącej w formie stacjonarnej lub zaocznej, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla 
efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczniom warunki 
do nabywania kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów. 

3) Wskazana jednostka efektów kształcenia nie jest powtarzana w przypadku, gdy kształcenie zawodowe odbywa się w szkole 
prowadzącej kształcenie w tym zawodzie.  
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