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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: 

o branże oraz zawody przyporządkowane do branż, 

o kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, 

o poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w zawodach i dla kwalifikacji pełnych.  

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. 

Celem kształcenia zgodnie nowymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wprowadzonymi 

od 1 września 2019 roku jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej, aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy oraz 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 podstawie programowej 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 – 

wyższych kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży. 

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. 
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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 odpowiedni dla danego zawodu wykształcenia zasadniczego zawodowego lub 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. 

 

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 - dla tych zdających przystąpienie do 

egzaminu jest obowiązkowe, 

 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. 2019 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. 

 

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 3d); 

 

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, którą ukończyłeś; 

3) dołączyć świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia. 

 
Jeśli jesteś absolwentem szkoły, która została zlikwidowana lub przekształcona, i zamierzasz przystąpić do egzaminu 

zawodowego, to powinieneś: 

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

okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania; 

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 6 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 na miejsce 

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

3) złożyć wypełniony wniosek wraz z deklaracją dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania; 

4) 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 7 lutego – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składasz wniosek, 

 do dnia 15 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, jeżeli taki egzamin zdałeś. 

 

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 lub posiadasz świadectwo szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne świadectwu 

ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej i zamierzasz 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. 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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 informacji. 

 

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

uczniem branżowej szkoły 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 i 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 mowa powyżej, 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. 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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. 

Harmonogram 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. 
 

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

w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy ogłasza listę 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. 
 

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 odpowiednio dyrektor szkoły lub podmiot prowadzący kształcenie, 

a w przypadku osób, które złożyły deklaracje do okręgowej komisji egzaminacyjnej – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
 

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. 
 

W uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do 

części praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce określone wyżej, 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 dla absolwenta miejsca przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, 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.  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Dostosowanie warunków i formy 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-pedagogiczną 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. 

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 złożenia 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 

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Egzamin zawodowy zdającego 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. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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 szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzający egzamin. 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery 

odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

 
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 

 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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 

 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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. 

 
 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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 celu 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 do 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. 

 
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 polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 

rezultatem może być wyrób, usługa czy też 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.  

 

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. 
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Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu 

zawodowego, określonym w komunikacie w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego, wskazuje zadania egzaminacyjne, 

które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 

kwalifikacjach, dla których zadania stosowane na części praktycznej egzaminu są jawne.  

 

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: 

 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań 

testu pisemnego) i  

 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 z 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: 

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

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

W - wynik z egzaminu zawodowego, 

Wp - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, 

Wpr - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.  
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Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu, 

opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

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 dyrektor komisji okręgowej. Wynik ustalony przez dyrektora OKE 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 5). 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 

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. 
 

Informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy okręgowa komisja 

egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły lub do podmiotu 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 w terminie określonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego. 

Dyrektor szkoły, placówki lub centrum lub pracodawca albo upoważniona przez nich osoba przekazuje uczniowi lub absolwentowi 

informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy. 

Informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy osoba, która ukończyła 

kwalifikacyjny kurs zawodowy odbiera w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a osoba dorosła, która 

ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu 

eksternistycznego zawodowego odbierają we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym w komunikacie 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego. 
 

Ponowne przystąpienie do egzaminu 
 

Zdający – uczeń oraz słuchacz: 

1) który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu w terminie dodatkowym został zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części 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 – absolwent oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy: 

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, o którym mowa w art. 10 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

 

Zdający – osoba dorosła, która przystąpiła do egzaminu zawodowego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych oraz 

osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego zawodowego i nie uzyskała 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 przystąpiła 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. 

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: 

1) zadań i udzielonych odpowiedzi, (udostępniane są odpowiedzi zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu zawodowego) - w przypadku części pisemnej egzaminu zawodowego, 

2) 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. Termin wglądu jest wyznaczany 

w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. 

 

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 

 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.  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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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: 

1) jest merytorycznie poprawne oraz 

2) 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 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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1. WSTĘP 

Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się z dwóch rozdziałów: 

 pierwszy zawiera informacje ogólne o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadaniach zawodowych 

w zakresie kwalifikacji oraz możliwościach kształcenia w zawodzie, 

 drugi zawiera wymagania egzaminacyjne dla kwalifikacji z przykładami zadań do części pisemnej i części 

praktycznej egzaminu. 

Załącznikiem do tej części 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 też dokumentacja. 

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 aktach prawnych wyszczególnionych 

w ZAŁĄCZNIKU 1 do Informatora. 

 

Wszystkie akty prawne są również dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) 

oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE 
 

2.1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 
 

W zawodzie technik weterynarii wyodrębniono dwie kwalifikacje: 
 

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 

 
 

2.2. Zadania zawodowe 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do 

wykonywania zadań zawodowych: 
 

1)  w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt: 

a)  prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych, 

b)  wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń; 
 

2)  w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych: 

a)  wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu 

chorób zwierząt, 

b)  wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego. 

 
 

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie 
 

 

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik weterynarii jest realizowane po szkole podstawowej 
w pięcioletnich technikach. Od roku 2020 istnieje możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie dziennej lub 
stacjonarnej, przy czym wymagane jest wykształcenie średnie.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 
 
3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu – kwalifikacja ROL.11. 
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt  

 

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

3.1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów prawa dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

3) odczytuje informacje wynikające ze znaków zakazu, 
nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony 

Przykładowe zadanie 1. 
O zagrożeniu prądem elektrycznym ostrzega znak 
 

    
A. B. C. D. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

4) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia lub 
życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych 

1) omawia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 
występujące w środowisku pracy, w tym podczas 
kontaktu ze zwierzętami, obsługi maszyn, sprzętu 
i narzędzi, kontaktu z materiałem biologicznym oraz 
substancjami chemicznymi 

Przykładowe zadanie 2. 
Zoonoza zakaźna wywoływana jest przez czynnik 
 

A. fizyczny. 
B. termiczny. 
C. chemiczny. 
D. biologiczny. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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3.1.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1) rozpoznaje budowę układów i 
narządów poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i domowych 
 

11) preparuje narządy i tkanki poszczególnych układów 
anatomicznych zwierząt gospodarskich i domowych 
z zastosowaniem właściwej techniki 

Przykładowe zadanie 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W filmie przedstawiono badanie budowy anatomicznej nerki 
 

A. bydła, wzdłuż krzywizny większej.   
B. bydła, wzdłuż krzywizny mniejszej. 
C. świni, wzdłuż krzywizny większej. 
D. świni, wzdłuż krzywizny mniejszej. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1) rozpoznaje budowę układów i 
narządów poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i domowych 

8) wskazuje przebieg ważniejszych naczyń 
krwionośnych i nerwów głowy, szyi i kończyn u zwierząt 
gospodarskich i domowych 

Przykładowe zadanie 4. 
Na obrazie anatomicznym głowy bydła liczbą 28 oznaczono 
 

A. tętnicę twarzową. 
B. nerw twarzowy. 
C. żyłę jarzmową. 
D. żyłę twarzową. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
2) porównuje budowę układów i narządów 
anatomicznych poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i domowych 

3) odróżnia narządy anatomiczne zwierząt 
gospodarskich i domowych na podstawie 
charakterystycznych cech ich budowy 
z uwzględnieniem płci, wieku i stanu fizjologicznego 

Przykładowe zadanie 5. 
Uzębienie dorosłego przeżuwacza charakteryzuje wzór zębowy  
 

3033 

3033 
 

3142 

3143 
 

0033 

4033 
 

3143 

3143 
 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
 D. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
3) charakteryzuje przebieg procesów 
fizjologicznych zachodzących w organizmie 
zwierząt 

5) rozróżnia prawidłowe i nieprawidłowe parametry 
życiowe zwierząt gospodarskich i domowych 
z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu 
fizjologicznego zwierząt 

Przykładowe zadanie 6. 
W tabeli przedstawiono częstotliwość oddechów na minutę w stanie spoczynku u osobników dorosłych. 
Dla którego gatunku podano nieprawidłową wartość liczby oddechów na minutę? 
 

A. Świnia. 
B. Bydło. 
C. Pies.  
D. Koń. 

 

Gatunek Liczba oddechów / min. 

Pies 14-18 

Świnia 8-18 

Bydło 10-20/30 

Koń 30-40 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
 

3.1.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1) rozróżnia gatunki, rasy, typy użytkowe i 
kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich 
i domowych 

1) wskazuje charakterystyczne cechy budowy 
zewnętrznej, osobowości, stanu organizmu i produkcji 
charakterystyczne dla poszczególnych typów oraz 
kierunków użytkowania bydła, owiec, kóz, koni, świń, 
kur 

Przykładowe zadanie 7. 
Masa ciała 20-tygodniowych kur wynosi 1,2 – 1,8 kg, kogutów 1,7 – 2,5 kg. Sylwetka ma kształt 
zbliżony do trójkąta. Upierzenie jest białe, grzebień czerwony pojedynczy, a skoki nieopierzone, żółte. 
Przedstawiany opis dotyczy pokroju kur rasy 
 

A. dominant white cornish. 
B. new hampshire. 
C. leghorn. 
D. sussex. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1) rozróżnia gatunki, rasy, typy użytkowe i 
kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich 
i domowych 

5) rozpoznaje umaszczenie bydła, owiec, kóz, koni, 
świń, kur, psów i kotów 

Przykładowe zadanie 8. 
Kot przedstawiony na ilustracji ma wzór na futrze typu 
 

A. arlekin. 
B. mitted. 
C. point.  
D. van. 

 
 
Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
2) określa pokrój, stan organizmu i cechy 
osobowości zwierząt 

10) wykonuje pomiary zoometryczne u bydła i koni 
z zastosowaniem właściwej techniki i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Przykładowe zadanie 9. 
Pomiar zoometryczny głębokości wymienia u krowy wykonuje się  
 

A. cyrklem zoometrycznym, od nasady strzyków do podstawy wymienia. 
B. cyrklem zoometrycznym, w połowie ćwiartek przednich i tylnych. 
C. laską zoometryczną, od nasady strzyków do podstawy wymienia. 
D. laską zoometryczną, w połowie ćwiartek przednich i tylnych. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
3) analizuje zachowania zwierząt 8) wskazuje powiązanie warunków dobrostanu różnych 

gatunków i grup użytkowych zwierząt z ich potrzebami 
emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań 
typowych dla gatunku 

Przykładowe zadanie 10. 
Niepożądanym zachowaniem kur, wynikającym z ograniczeń naturalnych warunków chowu, takich jak: 
ruch, grzebanie, dziobanie, stroszenie piór, kąpiele piaskowe, jest  
 

A. saneczkowanie. 
B. heblowanie. 
C. koprofagia. 
D. pterofagia. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
5) stosuje zasady racjonalnego żywienia 
zwierząt 

4) wskazuje charakterystyczne cechy poszczególnych 
grup pasz oraz dodatków paszowych stosowanych w 
żywieniu zwierząt gospodarskich i domowych 
 

Przykładowe zadanie 11. 
Ziarno zbóż (jęczmień, owies, żyto, pszenica) charakteryzuje się  
 

A. wysoką zawartością tłuszczu surowego. 
B. wysoką zawartością węglowodanów.  
C. wysoką zawartością białka. 
D. niską zawartością skrobi. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
5) stosuje zasady racjonalnego żywienia 
zwierząt 

6) rozpoznaje pasze stosowane w żywieniu zwierząt 
gospodarskich i domowych, zioła, rośliny szkodliwe 
i trujące oraz zanieczyszczenia pasz domowych na 
podstawie opisu, na zdjęciach i w postaci próbek pasz 
 

Przykładowe zadanie 12. 
Przedstawioną na ilustracji rośliną trującą jest 
 

A. jaskier rozłogowy. 
B. zimowit jesienny. 
C. szalej jadowity. 
D. ostrożeń polny. 

 

 
 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
5) stosuje zasady racjonalnego żywienia 
zwierząt 

12) dobiera składniki karmy dla psów i kotów zgodnie z 
ich zapotrzebowaniem pokarmowym i specyfiką 
trawienia 

Przykładowe zadanie 13. 
Koty wykazują duże zapotrzebowanie na  
 

A. aminokwasy siarkowe. 
B. włókno surowe. 
C. skrobię. 
D. wodę. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
6) prowadzi chów zwierząt zgodnie z zasadami i 
przepisami prawa: 

a) prowadzi chów zwierząt gospodarskich w 
celu pozyskania mleka 

b)  prowadzi chów zwierząt gospodarskich w 
celu pozyskania mięsa 

c) prowadzi chów kur w celu pozyskania jaj 
d) charakteryzuje ekologiczne metody chowu 

zwierząt 
e) charakteryzuje wpływ chowu zwierząt 

gospodarskich na środowisko naturalne 
f) stosuje zasady identyfikacji i rejestracji 

zwierząt gospodarskich i towarzyszących 
g) stosuje przepisy dotyczące ochrony 

zwierząt 

5) planuje żywienie poszczególnych grup wiekowych 
psów i kotów zgodnie z zapotrzebowaniem 
pokarmowym 

Przykładowe zadanie 14. 
Dzienne spożycie karmy soczystej przez psa rasy średniej o dużej aktywności fizycznej wynosi 40-45 g/kg 
masy ciała. Ile wyniesie minimalne tygodniowe zapotrzebowanie na karmę soczystą dla psa o masie 25 kg? 
 

A. 6,5 kg 
B. 7,0 kg 
C. 7,5 kg 
D. 8,0 kg 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) wykonuje zabiegi specjalne 5) przygotowuje roztwory biobójcze do wykonywania 
zabiegów specjalnych zgodnie z załączoną ulotką 
(instrukcją) 

Przykładowe zadanie 15. 
Do przygotowania roztworu biobójczego należy zmieszać wodę i środek dezynfekcyjny w stosunku 9:1. Ile 
wody i środka dezynfekcyjnego należy zmieszać do przygotowania 300 litrów roztworu biobójczego? 
 

A. 210 l woda + 90 l środek dezynfekcyjny. 
B. 240 l woda + 60 l środek dezynfekcyjny. 
C. 250 l woda + 50 l środek dezynfekcyjny. 
D. 270 l woda + 30 l środek dezynfekcyjny. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) wykonuje poskramianie zwierząt 3) rozpoznaje sprzęt i narzędzia wykorzystywane do 
poskramiania zwierząt gospodarskich i domowych 

Przykładowe zadanie 16. 
Narzędzie przedstawione na ilustracji służy do poskramiania 
 

A. bydła. 
B. psów. 
C. świń. 
D. koni. 

                 
 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
10) wykonuje zabiegi zootechniczne u 
zwierząt 

5) rozpoznaje sprzęt, narzędzia i materiały wykorzystywane do 
zabiegów zootechnicznych 

Przykładowe zadanie 17. 
Sprzęt przedstawiony na ilustracji służy do  
 

A. korekcji racic u bydła dorosłego. 
B. dekornizacji bydła dorosłego. 
C. korekcji racic u cieląt. 
D. dekornizacji cieląt. 

 
 

 
 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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3.1.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1) charakteryzuje budowę i fizjologię 
układu rozrodczego samca i samicy: 

a) porównuje budowę układów i 
narządów rozrodczych samca i 
samicy poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i 
domowych 

b) analizuje fizjologię rozmnażania 
poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i 
domowych 

c) analizuje fizjologię ciąży 
poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich i domowych 

d) analizuje fizjologię porodu 
poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich i domowych 

 

1) opisuje budowę anatomiczną, topografię oraz funkcje 
układu rozrodczego samca i samicy zwierząt 
gospodarskich i domowych z uwzględnieniem różnic 
gatunkowych 

Przykładowe zadanie 18. 
Przedstawiany na schemacie jajnik, w którym rdzeń (warstwa naczyniowa) występuje na zewnątrz, 
a kora (warstwa miąższowa) wewnątrz, występuje  
 

A. u maciorki. 
B. u klaczy. 
C. u krowy. 
D. u lochy. 

 
  

Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
2) planuje rozród zwierząt 6) planuje termin zasuszenia i porodu na podstawie 

terminu krycia lub sztucznego unasienniania oraz 
przeprowadzonej obserwacji 

Przykładowe zadanie 19. 
Przy stanówce haremowej, przeprowadzonej w okresie 15 sierpnia – 18 września, termin wykotów 
maciorek przypadnie w czasie  
 

A. 15 grudnia – 18 stycznia. 
B. 15 stycznia – 18 lutego. 
C. 25 lutego – 15 marca. 
D. 25 marca – 15 kwietnia.  

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
3) stosuje zasady pracy hodowlanej 2) przedstawia zadania instytucji odpowiedzialnych za 

prowadzenie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 

Przykładowe zadanie 20. 
Kontrolę w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli i rozrodu 
zwierząt gospodarskich prowadzi 
 

A. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. 
B. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
C. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt. 
D. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) omawia niepłodności samic i 
samców 

5) opisuje stany patologiczne decydujące o obniżonej 
płodności, jałowości lub niepłodności samic oraz 
ograniczonym użyciu lub niezdatności samców do 
rozrodu 

Przykładowe zadanie 21. 
Przyczyną niepłodności u samic jest obojnactwo prawdziwe, czyli wykształcone narządy rozrodcze obu 
płci, określane jako 
 

A. hermafrodytyzm. 
B. frymartynizm. 
C. infantylizm. 
D. aplazja. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
8) charakteryzuje patologie ciąży, porodu i 
okresu 
poporodowego u zwierząt 

5) rozpoznaje prawidłowe i nieprawidłowe ułożenia, 
położenia i postawy płodów u samic zwierząt 
gospodarskich i domowych 

Przykładowe zadanie 22. 
Na ilustracji przedstawiono  
 

A. prawidłowe ułożenie główkowe płodu.  
B. prawidłowe ułożenie pośladkowe płodu. 
C. nieprawidłowe ułożenie kończyn tylnych. 
D. nieprawidłowe ułożenie, zaparcie barkowe. 

 
 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.1. 5. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawa jazdy kategorii B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.5. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawa jazdy kategorii B 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
2)   stosuje przepisy prawa dotyczące 
ruchu drogowego w zakresie 
niezbędnym do uzyskania prawa jazdy 
kategorii B 

4)  określa i stosuje przepisy prawa dotyczące 
ruchu pojazdów samochodowych 

 

Przedstawiony na ilustracji samochód zaparkowano 

 
A. nieprawidłowo, ponieważ szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych powinna wynosić 

przynajmniej 1,5 m. 

B. nieprawidłowo, ponieważ na chodniku dla pieszych nie wolno parkować pojazdów 

samochodowych. 

C. prawidłowo, ponieważ szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych powinna wynosić 

przynajmniej 1,0 m. 

D. prawidłowo, ponieważ na chodniku dla pieszych zawsze wolno parkować pojazdy 

samochodowe. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.1.6. Język obcy zawodowy 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.6. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1)  posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych w języku obcym 
nowożytnym (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 
obcym nowożytnym 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 

Przykładowe zadanie 23. 
Usługę dezynsekcji należy przeprowadzić w celu zwalczania  
 

A. rats. 
B. flies. 
C. mices. 
D. viruses. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.6. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, 
spójne i logiczne wypowiedzi ustne i 
pisemne w języku obcym nowożytnym, 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 

Przykładowe zadanie 24. 
Zwierzęciem przeżuwającym jest 
 

A. pig. 
B. dog. 
C. goat. 
D. horse. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

3.1.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
2) analizuje własną kreatywność i otwartość 
na zmiany 

4) przedstawia sposoby rozwiązywania 
konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady 

Przykładowe zadanie 25. 
Rozwiązanie konfliktu przez świadomą rezygnację z zaspokojenia własnych potrzeb po to, aby 
zaspokoić potrzeby drugiej strony, jest strategią  
 

A. unikania. 
B. dominacji. 
C. kompromisu. 
D. dostosowania. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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3.1.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.11.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
4)   korzysta z usług instytucji i organizacji 
działających na rzecz wsi i rolnictwa 

3)    opisuje zakres usług oferowanych przez 
instytucje i organizacje działające na rzecz wsi 
i rolnictwa w kontekście możliwości ich 
wykorzystania 

Przykładowe zadanie 26. 
Zgłoszenie o nadanie numeru siedziby stada producent rolny składa do 
 

A. Urzędu Gminy. 
B. Agencji Nieruchomości Rolnych. 
C. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
D. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu – kwalifikacja ROL.11. 
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

 
Część praktyczna egzaminu dla kwalifikacji ROL.11 jest przeprowadzana wg modelu d i trwa 120 minut. 
 

 
 
 

3.2.1. Zadanie egzaminacyjne 
 
Rozpoznaj i wpisz do tabeli nazwy anatomiczne narządów świni, oznaczone numerami na schemacie. 
Uzupełnij tabelę 1. – Narządy świni. 
W ramach działań związanych z bioasekuracją gospodarstwa, rozpoznaj zagrożenia biologiczne  
w gospodarstwie utrzymującym świnie i wskaż zagrożenia wymagające wykonania zabiegu deratyzacji. 
Uzupełnij tabelę 2. – Zagrożenia biologiczne i wskazania do wykonania zabiegu deratyzacji. 
Oblicz zapotrzebowanie na karmniki deratyzacyjne umieszczone w strefie I – po wewnętrznej stronie 
ogrodzenia gospodarstwa i w strefie II – bezpośrednio wokół budynku chlewni, uwzględniając dane do 
zadania. Uzupełnij tabelę 3. – Zapotrzebowanie na karmniki deratyzacyjne. 
Wpisz do księgi rejestracji świń zdarzenia, wykorzystując dane do wypełnienia dokumentacji  
oraz objaśnienia. Wypełnij Kartę wsadową księgi rejestracji świń. 
Rozpoznaj narządy płciowe świni znajdujące się na schemacie. Uzupełnij tabelę 4. – Narządy płciowe 
lochy. 
Wypełnij Świadectwo pokrycia knurem, wykorzystując dane do zadania oraz objaśnienia. 
 

 

Świnia. Narządy wewnętrzne od strony lewej po usunięciu przepony i sieci 
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Dane do obliczenia zapotrzebowania na karmniki deratyzacyjne 

Wymiary wewnętrznej strony ogrodzenia gospodarstwa: długość 90 m, szerokość 60 m. 

Wymiary chlewni: długość 66 m, szerokość 13 m. 

Nie uwzględnia się szerokości bram wjazdowych i otworów drzwiowych. 

Rozmieszczenie karmników deratyzacyjnych: strefa I co 30 m, strefa II co 20 m. 

 

 

Dane do wypełnienia karty wsadowej Księgi rejestracji świń 
 
— karta wsadowa nr 12 

— numer siedziby stada świń PL224865167001 

— stan kończący str. 11, przed rejestracją zdarzeń 329 

— kody zdarzeń zgodne z objaśnieniem 

— wiersze niewymagające wypełnienia należy pozostawić puste 

— rejestrowane zdarzenia: 

zakup: knurki 2 szt., data zdarzenia 25.03.2021 r., data oznakowania 08.04.2021 r., od Adama 
Noska, Kowale 48, 00-034 Zagórki, PL128456789001, 
urodzenie: prosięta 39 szt., data zdarzenia 07.06.2021 r., data oznakowania 28.06.2021 r. 
upadki: prosięta 3 szt. data zdarzenia 05.07.2021 r. przekazane do zakładu UTILEKO, Sp. z o.o. 
PL126564246001, 00-040 Ząbki, ul. Kamienna 12 
sprzedaż: tuczniki 84 szt., data zdarzenia 12.07.2021 r, do ubojni: PL227675432002, Ubojnia Kowalski 
sp., 21-168 Piątki, ul. Kręta 16  
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Schemat narządów płciowych lochy 
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Dane do wypełnienia Świadectwa pokrycia knurem 

 
data pokrycia: 25.06.2021 r. 
numer zabiegu: 1 
numer zaświadczenia: 51 
numer w rejestrze pokryć: 26 
hodowca lochy: Jan Kowalski, zamieszkały Olszyny 43, 12-446 Zalesie,  
numer siedziby stada: PL221865167001 
 

Charakterystyka rasy i dane lochy 

 
 

 
 

 rasa polska objęta Programem Ochrony Zasobów 

Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, 

 typ użytkowy pośredni między tłuszczowo-mięsnym 

a mięsnym, 

 wcześnie dojrzewająca, 

 umaszczenie łaciate czarno-białe z przewagą barwy czarnej, 

dopuszcza się umaszczenie trójbarwne czarno-biało-rude 

oraz umaszczenie czarne z białymi plamami w dolnej części 

ryja, kończyn i ogona,  

 charakterystyczne cechy: dobre cechy macierzyńskie, 

długowieczność, bardzo dobre przystosowane do warunków 

środowiskowych, odporność na choroby. 

— locha: wiek 3 lata, numer identyfikacyjny PL224865167001, ostatni poród 14.05.2021 r. 

Charakterystyka rasy i dane knura 

 

 
  

 pochodzenie rasy: USA,  

 umaszczenie czerwone o różnych odcieniach: od 

jasnozłotego do mahoniowego, uszy od połowy załamane 

i zwisające, 

 charakterystyczne cechy: bardzo dobre wykorzystanie paszy, 

szybkie tempo wzrostu, małe otłuszczenie, duża zawartość 

mięsa w tuszy, odporność na stres, łatwe przystosowanie do 

zmian środowiskowych, 

 rasa ojcowska, ważny komponent krzyżówek towarowych. 

— knur: Topaz 203, numer identyfikacyjny PL228302489002 
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Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut 

 

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów: 

 Narządy świni [Tabela 1.], 

 Zagrożenia biologiczne i wskazania do wykonania zabiegu deratyzacji [Tabela 2.], 

 Zapotrzebowanie na karmniki deratyzacyjne [Tabela 3.], 

 Karta wsadowa księgi rejestracji świń, 

 Narządy płciowe lochy [Tabela 4.], 

 Świadectwa pokrycia knurem. 
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Tabela 1. Narządy świni  

Numer oznaczenia  Nazwa anatomiczna 

1  

4  

6  

7, 8, 9  

11  

12,13  

14  

16  

18  

21  

 
 

Tabela 2. Zagrożenia biologiczne i wskazania do wykonania zabiegu deratyzacji  

Lp. Zagrożenie biologiczne 
Nazwa gatunkowa 

rozpoznanego 
zagrożenia  

Wskazanie do 
wykonania zabiegu 

deratyzacji 
[wpisać TAK] 

1. 

 
2–3,5 mm długości 

  

2. 

 
do 7,5 mm długości 

  

3. 

 
do 6 mm długości 

  

4. 

 
7–12 cm długość ciała, ogon 5,5–11 cm 
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5. 

 
20–30 cm długość ciała, ogon 15–23 cm 

  

6. 

 
16–23 cm długość ciała, ogon 18–25 cm 
 

  

 

Tabela 3. Zapotrzebowanie na karmniki deratyzacyjne  
 

Wyszczególnienie Obliczenia/ wyniki 

Norma ustawienia karmników deratyzacyjnych  
w strefie I (wewnętrzna strona ogrodzenia 
gospodarstwa) [m] 

 

Długość wewnętrznej strony ogrodzenia 
gospodarstwa - strefa I [m] 

 

Liczba karmników deratyzacyjnych  
zgodna z normą w strefie I 

 

Norma ustawienia karmników deratyzacyjnych  
w strefie II (wokół ścian budynku chlewni) [m] 

 

Długość ścian budynku chlewni  
- strefa II [m] 

 

Liczba karmników deratyzacyjnych zgodna z 
normą w strefie II [*] 

[*] wynik zaokrąglić do jedności 

 

Razem liczba karmników deratyzacyjnych  
w gospodarstwie [strefa I + strefa II] 
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Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



51 
 

 
 
 

Tabela 4. Narządy płciowe lochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo pokrycia knurem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nazwa anatomiczna  Numer oznaczenia 

Szyjka macicy  

Trzon macicy  

Rogi macicy  

Jajnik   

Jajowód  

Pochwa  

Przedsionek pochwy  
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3.2.2. Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami 
weryfikacji: 

 
Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.2.Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 
 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) rozpoznaje budowę układów i narządów 
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i 
domowych 
 

4)  rozpoznaje poszczególne narządy i struktury 
anatomiczne zwierząt gospodarskich i domowych 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 
 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

6) prowadzi chów zwierząt zgodnie z zasadami i 
przepisami prawa: 
a) prowadzi chów zwierząt gospodarskich w celu 
pozyskania mleka 
b) prowadzi chów zwierząt gospodarskich w celu 
pozyskania mięsa 
c) prowadzi chów kur w celu pozyskania jaj 
d) charakteryzuje ekologiczne metody chowu zwierząt 
e) charakteryzuje wpływ chowu zwierząt gospodarskich 
na środowisko naturalne 
f) stosuje zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt 
gospodarskich i towarzyszących 
g) stosuje przepisy dotyczące ochrony zwierząt 
 

11) wypełnia prawidłowo, czytelnie i zgodnie z instrukcją 
obowiązujące druki dokumentów z zakresu spełnienia 
obowiązku rejestracji i identyfikacji zwierząt 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3.Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 
 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

7) wykonuje zabiegi specjalne 
 

3) rozpoznaje gryzonie oraz insekty naruszające warunki 
higieniczne pomieszczeń 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) wykonuje zabiegi specjalne 4)  ocenia warunki higieniczne pomieszczeń w celu 
doboru właściwej metody przeprowadzenia zabiegu 
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) wykonuje zabiegi specjalne 7) wykonuje zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 
w miejscach przebywania zwierząt i pomieszczeniach 
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pomocniczych, stosując różne metody i techniki oraz 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 
 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) charakteryzuje budowę i fizjologię układu rozrodczego 
samca i samicy: 
a) porównuje budowę układów i narządów rozrodczych 
samca i samicy poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich i domowych 
b) analizuje fizjologię rozmnażania poszczególnych 
gatunków zwierząt gospodarskich i domowych 
c) analizuje fizjologię ciąży poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i domowych 
d) analizuje fizjologię porodu poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i domowych 
 

 3) rozpoznaje narządy i struktury anatomiczne oraz 
topografię układu rozrodczego samca i samicy na 
rysunkach, schematach i materiale prosektoryjnym 

 

 Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) stosuje systemy naturalnego krycia zwierząt 
gospodarskich i domowych 
 

11)  wypełnia prawidłowo, czytelnie i zgodnie z instrukcją 
druki dokumentów potwierdzających krycie samic 
zwierząt 
 

 
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt mogą dotyczyć, np.: 

 
 organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 określania budowy, rozpoznawania, wskazywania położenia narządów, struktur anatomicznych i układów 
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i domowych; 

 wskazywania okolic i punktów topograficznych ciała u zwierząt gospodarskich i domowych; 

 charakterystyki przebiegu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym;  

 rozróżniania gatunków, ras, typów użytkowych i kierunków użytkowania zwierząt gospodarskich 
i domowych; 

 stosowania zasad racjonalnego żywienia zwierząt; 

 prowadzenia chowu zwierząt zgodnie z zasadami i przepisami prawa; 

 wykonywania zabiegów specjalnych; 

 rozpoznania i dobierania sprzętu i narzędzi do poskramiania zwierząt gospodarskich i domowych;  

 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; 

 rozpoznawania narządów i struktur anatomicznych oraz topografii układu rozrodczego samca i samicy; 

 planowania rozrodu zwierząt; 

 rozpoznawania prawidłowego i nieprawidłowe ułożenia, położenia i postawy płodów u samic zwierząt 
gospodarskich i domowych; 

 krycia naturalnego zwierząt gospodarskich i domowych; 

 stosowania zasad pracy hodowlanej; 

 wykonywania zabiegu inseminacji u zwierząt; 

 sprawowania opieki nad samicami zwierząt w okresie ciąży, w czasie porodu i w okresie poporodowym. 
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3.3. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu – kwalifikacja. ROL.12 Wykonywanie 
weterynaryjnych czynności pomocniczych  
 

 

3.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

5) opisuje objawy chorób zawodowych najczęściej 
występujących u pracowników 

 Przykładowe zadanie 1. 
Bruceloza u ludzi najczęściej przebiega z objawami ze strony układu 
 

A. kostno-stawowego. 
B. pokarmowego. 
C. oddechowego. 
D. krwionośnego. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

3.3.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) wykonuje badania fizykalne zwierząt gospodarskich i 
domowych 

4) charakteryzuje techniki powszechnie stosowanych 
metod badań fizykalnych zwierząt gospodarskich i 
domowych 

Przykładowe zadanie 2. 
 
 
 
Wszystkie przedstawione w tabeli cechy oceniane są w trakcie badania 
  

A. węzłów chłonnych. 
B. błon śluzowych. 
C. gałki ocznej. 
D. tchawicy. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

  

wielkość, kształt, konsystencja, tkliwość, ciepłota, przesuwalność na podłożu 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) wykonuje czynności pomocnicze związane z 
badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń 
diagnostycznych 

2) dobiera urządzenia diagnostyczne do wykonywanych 
badań klinicznych 

Przykładowe zadanie 3. 
Lampa Wooda stosowana jest w diagnostyce 
 

A. mykologicznej. 
B. wirusologicznej. 
C. bakteriologicznej 
D. parazytologicznej. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje czynności związane z pobieraniem, 
utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań 
laboratoryjnych 

1) rozróżnia kierunki badań laboratoryjnych stosowanych 
w rozpoznawaniu chorób zwierząt 

Przykładowe zadanie 4. 
W celu wykonania badania serologicznego, od zwierzęcia należy pobrać 
 

A. kał.  
B. krew. 
C. mocz. 
D. wymaz. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



56 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze związane z 
badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego 

2) rozpoznaje sprzęt i urządzenia laboratoryjne 

Przykładowe zadanie 5. 
Na ilustracji przedstawiono 
 

A. cylinder miarowy. 
B. kolbę szklaną. 
C. rozdzielacz. 
D. eksykator. 

 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze związane z 
badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego 

4) wykonuje poszczególne rodzaje badań 
laboratoryjnych: 
a)  badanie krwi: morfologiczne, rozmaz, oznaczanie OB 
oraz biochemiczne  
– z zastosowaniem właściwej techniki i zgodnie 
z obowiązującymi procedurami 

Przykładowe zadanie 6. 
Odczyn Biernackiego pozwala ocenić szybkość opadania 
 

A. trombocytów. 
B. erytrocytów. 
C. leukocytów. 
D. limfocytów. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego 
badania zwłok zwierzęcych 

1) rozpoznaje oznaki śmierci na podstawie wykonanego 
badania klinicznego 

Przykładowe zadanie 7. 
 
 
 
 
W przytoczonym fragmencie protokołu z sekcji zwłok zwierzęcia opisano 
 

A. wysychanie pośmiertne. 
B. stężenie pośmiertne. 
C. oziębienie zwłok. 
D. autolizę. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze związane z 
badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego 

4) wykonuje poszczególne rodzaje badań 
laboratoryjnych: 
d)  badanie bakteriologiczne  
– z zastosowaniem właściwej techniki i zgodnie z 
obowiązującymi procedurami 

Przykładowe zadanie 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W filmie przestawiono posiew 
 

A. powierzchniowy w zmodyfikowanej atmosferze. 
B. zalewowy w atmosferze mikroaerofilnej. 
C. wgłębny w warunkach beztlenowych. 
D. kłuty w warunkach tlenowych. 

 

Odpowiedź prawidłowa: A 
  

Błona śluzowa i nieowłosione części skóry blade. Stawy głowy, szyi, kończyn przednich i tylnych, 
kręgosłupa, ogona nieruchome. Mięśnie twarde, sztywne, niepoddające się zginaniu. 
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3.3.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) charakteryzuje choroby zwierząt: 
b)  charakteryzuje objawy chorób zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących 

4) opisuje czynniki chorobotwórcze wywołujące choroby 
zakaźne, niezakaźne i pasożytnicze 

Przykładowe zadanie 9. 
Babeszjoza jest chorobą 
 

A. wirusową atakującą układ moczowy. 
B. pasożytniczą przebiegającą z niedokrwistością. 
C. bakteryjną przebiegającą z ropnym zapaleniem skóry. 
D. grzybiczą ze zmianami zlokalizowanymi na skórze nieowłosionej. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) podaje leki przepisane przez lekarza weterynarii lub 
dostępne bez recepty 

1) opisuje drogi podawania leków zwierzętom 

Przykładowe zadanie 10. 
Preparat spot-on podaje się 
 

A. doustnie. 
B. na skórę. 
C. dopochwowo. 
D. do worka spojówkowego. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze podczas zabiegów 
lekarsko-weterynaryjnych 

3) dobiera narzędzia oraz materiały medyczne do 
planowanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych 

Przykładowe zadanie 11. 
Narzędziem chirurgicznym przeznaczonym do zszywania jest 
 

A. stapler. 
B. stabilizator. 
C. emaskulator. 
D. igła preparacyjna. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) przedstawia rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych 
wykonywanych u zwierząt 

2) rozpoznaje urządzenia i materiały niezbędne do 
wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u zwierząt 

Przykładowe zadanie 12. 
Przedstawione na ilustracji urządzenie stosowane jest w 

A. magnetoterapii. 
B. laseroterapii. 
C. dializoterapii. 
D. krioterapii. 

 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 

3.3.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt 
gospodarskich 

2) prowadzi obserwacje, pozyskuje informacje oraz 
wykonuje pomiary poszczególnych czynników 
dobrostanu zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem 
niezbędnego sprzętu i narzędzi 

Przykładowe zadanie 13. 
Przedstawiony przyrząd służy do pomiaru 
 

A. wilgotności względnej. 
B. natężenia oświetlenia. 
C. ruchu powietrza. 
D. stężenia gazów. 

 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad przestrzeganiem 
obowiązku identyfikacji i rejestracji oraz 
przemieszczaniem zwierząt 

1) wymienia prawa i obowiązki wyznaczonej osoby 
kontrolującej oraz posiadacza zwierząt dotyczące 
nadzoru i kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt 

Przykładowe zadanie 14. 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiona informacja dotyczy znakowania 
 

A. kóz. 
B. świń. 
C. krów. 
D. owiec. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad przestrzeganiem 
obowiązku identyfikacji i rejestracji oraz 
przemieszczaniem zwierząt 

5) pozyskuje informacje oraz wykorzystuje system 
identyfikacji i rejestracji zwierząt do ustalania miejsc 
pobytu i przemieszczania kontrolowanych zwierząt 

Przykładowe zadanie 15. 
Unijnym systemem kontroli i powiadamiania o przemieszczaniach zwierząt żywych jest 
 

A. TRACES 
B. ISO 9001 
C. HACCP 
D. RASFF 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

  

Gdy zwierzę zostanie przemieszczone z siedziby stada urodzenia i przebywa w nowej siedzibie stada dłużej niż 
30 dni, właściciel ma obowiązek dodatkowego oznakowania tatuażem z numerem tej siedziby stada. 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad wytwarzaniem i 
stosowaniem pasz 
 

1) omawia wymagania weterynaryjne dla pasz, 
materiałów paszowych i pasz leczniczych 

Przykładowe zadanie 16. 
Wytwarzanie paszy leczniczej wymaga zlecenia wydanego przez 
 

A. producenta pasz. 
B. inspektora ARiMR. 
C. lekarza weterynarii. 
D. właściciela zwierząt. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli 
zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia 
 

3) opisuje zasady odbywania podróży handlowych i 
niehandlowych ze zwierzętami towarzyszącymi 

Przykładowe zadanie 17. 
W trakcie przemieszczania wewnątrzunijnego, zwierzętom domowym musi towarzyszyć paszport wystawiony przez 
 

A. upoważnionego lekarza weterynarii. 
B. pracownika związku kynologicznego. 
C. właściciela zwierzęcia. 
D. straż graniczną. 

 
Odpowiedź A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli 
zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia 

6) podaje przykłady działalności nadzorowanej oraz 
wymagania dla podejmowania i prowadzenia działalności 
nadzorowanej w aspekcie ochrony zdrowia zwierząt 

Przykładowe zadanie 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie przedstawionego przepisu prawa, zezwolenie nie jest wymagane dla przewoźnika transportującego 
zwierzęta na rachunek strony trzeciej, gdy przewóz jest dokonywany na maksymalną odległość 
 

A. 65 km 
B. 75 km 
C. 85 km 
D. 95 km 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
objętych programami zwalczania lub monitorowania 

3) wymienia choroby zakaźne zwierząt aktualnie 
podlegające obowiązkowi zwalczania, na podstawie 
analizy przepisów prawa 

Przykładowe zadanie 19. 
Chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania jest 
 

A. choroba niebieskiego języka. 
B. salmonelloza. 
C. bruceloza. 
D. włośnica. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
 

  

Artykuł 6 
Przewoźnicy 

1.   Przewoźnikiem może być jedynie osoba, która otrzyma zezwolenie wydane przez właściwe władze (…). 
2.   Przewoźnicy, powiadomią właściwe władze o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji i dokumentów (…). 
3.   Przewoźnicy transportują zwierzęta zgodnie z przepisami technicznymi zawartymi w załączniku I. 
4.  Przewoźnicy powierzają obsługę zwierząt personelowi przeszkolonemu w zakresie odpowiednich przepisów 
załącznika I i II. 
5.   Do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego gatunki domowych nieparzystokopytnych, bydła, 
owiec, kóz, świń lub drobiu uprawione są jedynie osoby posiadające licencję zgodnie z art. 17 ust. 2. Podczas transportu 
zwierząt licencja powinna być dostępna dla właściwych władz. 
7.   Ust. 1, 2, 4 i 5 nie stosują się do osób transportujących zwierzęta na maksymalną odległość 65 km, liczoną od 
miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia. 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
objętych programami zwalczania lub monitorowania 

4) wymienia obowiązki posiadacza zwierząt w przypadku 
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej oraz po 
dokonaniu jej zgłoszenia 

Przykładowe zadanie 20. 
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz zwierząt jest zobowiązany do 
 

A. wywiezienia ściółki z gospodarstwa. 
B. wywiezienia wszystkich zwierząt do rzeźni. 
C. niewprowadzania do siedziby stada nowych zwierząt. 
D. sprzedaży paszy zgromadzonej dla zwierząt w gospodarstwie. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem 
żywności pochodzenia zwierzęcego 

4) przedstawia wymagania weterynaryjne dla produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz dla produkcji tych 
produktów, w szczególności dla mięsa i produktów z 
mięsa, mleka i produktów mlecznych, jaj i produktów 
jajecznych, produktów rybołówstwa i miodu 

Przykładowe zadanie 21. 
Do zagrożeń fizycznych żywności zalicza się obecność 
 

A. środków konserwujących. 
B. toksyn bakterii. 
C. skorupek jaj. 
D. mykotoksyn. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
dopuszczenia zwierząt do uboju 

9) przedstawia wymagania weterynaryjne dla uboju na 
własne potrzeby 

Przykładowe zadanie 22. 
Dopuszczalny jest ubój gospodarczy cieląt w wieku do 
 

A. 3 miesięcy. 
B. 6 miesięcy. 
C. 9 miesięcy. 
D. 12 miesięcy. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

9) wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
weterynaryjnego badania poubojowego mięsa: 
a)  stosuje metody i techniki badania poubojowego mięsa 
 

2) opisuje zakres badań poubojowych tusz i mięsa 
różnych gatunków zwierząt rzeźnych 

Przykładowe zadanie 23. 
U bydła poniżej sześciu tygodni życia w badaniu poubojowym obowiązkowo nacina się 
 

A. wątrobę. 
B. serce. 
C. język. 
D. jelita. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

3.3.5. Język obcy zawodowy 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12. 5. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych w języku obcym nowożytnym (ze 
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w 
zakresie tematów związanych: 
a)    ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem 
 

1) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone 
informacje 

Przykładowe zadanie 24. 
Do nawiercenia kości służą 
 

A. scalpels. 
B. scissors. 
C. forceps. 
D. drills. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12. 5. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego 
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w 
języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań zawodowych: 
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 25. 
 
 
 
 
Z przedstawionego opisu wyniku badania ogólnego moczu wynika, że mocz 
 

A. jest mętny. 
B. zawiera białko. 
C. jest barwy żółtej. 
D. zawiera nabłonki. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
 

3.3.6. Kompetencje personalne i społeczne 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.6. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) przestrzega zasad kultury i etyki w związku z 
realizacją zadań zawodowych 

1) wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i 
podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych 

Przykładowe zadanie 26. 
Podczas konsultacji wyników badań z inną lecznicą weterynaryjną, nie można podawać 
 

A. nazw zastosowanych leków. 
B. danych właściciela zwierzęcia. 
C. informacji o sposobie diagnostyki zwierzęcia. 
D. nazwy lecznicy, w której jest leczone zwierzę. 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
 

  

The urine is yellow and clear. There was no protein, glucose or epithelium in the urine. The 
presence of single bacteria and white blood cells have been found. 
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3.3.7. Organizacja pracy małych zespołów 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.7. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na 
rzecz wsi i rolnictwa 

3) opisuje zakres usług oferowanych przez instytucje i 
organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa w 
kontekście możliwości ich wykorzystania 

Przykładowe zadanie 27. 
Obrót nieruchomościami rolnymi Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadzi 
 

A. IW 
B. KRUS 
C. KOWR 
D. ARiMR 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu – kwalifikacja. ROL.12. Wykonywanie 
weterynaryjnych czynności pomocniczych 

 
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji ROL.12. przeprowadzana jest wg modelu w i trwa 150 minut. 

 

 

3.4.1. Zadanie egzaminacyjne 
 
Lekarz weterynarii Janina Nowak, prowadząca gabinet weterynaryjny „VET4” ul. 3 Maja 9, 00-230 Skierniewice, 
przeprowadza w dniu 13.05.2020 wizytę lekarsko-weterynaryjną na fermie drobiu „DROB4” Wilczyska 2, 00-240 
Skierniewice, będącej własnością Zofii Mróz. W trakcie wizyty ma pobrać wymazy podeszwowe w kierunku salmonellozy 
drobiu (badanie na prośbę właściciela) oraz zbiorczą próbkę kału, w celu zbadania w kierunku kokcydiozy. 
Wykonaj czynności pomocnicze w ramach kontroli weterynaryjnej oraz analityki weterynaryjnej: 
 

1. Zapakuj wymazy podeszwowe w celu wysłania ich do laboratorium. 
2. Wypełnij Protokół pobrania próbek / Zlecenie badania. 
3. Wykonaj badanie zbiorczej próbki kału metodą flotacji. Przygotuj preparat i ustaw go pod mikroskopem w celu 

dokonania oceny obecności oocyst kokcydiów. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania badania. 
 
Informacje o fermie drobiu: 
- ferma kur niosek, 
- stado 15 tysięcy sztuk w wieku 20 tygodni,  
- rasa Leghorn, 
- chów ściółkowy. 
 
 
Test wykonaj, mając do dyspozycji kał kury, wyposażenie laboratoryjne oraz strój ochronny. 

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

 

 

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty: 

 

 zapakowane do wysyłki wymazy podeszwowe, 

 Protokół pobrania próbek / Zlecenie badania, 

 ustawiony pod mikroskopem preparat 

oraz 

przebieg wykonania badania zbiorczej próbki kału metodą flotacji. 
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    …………………………………………………………… 
                                                                                                                                               miejscowość, data                                                                                                   

Protokół pobrania próbek / Zlecenie badania 
 

na badania w:                                                          
                                 Weterynaryjnym Laboratorium Diagnostycznym  

ul. Markowska 3, 02-400 Warszawa 
 

Imię i nazwisko osoby pobierającej próbki…………………………………………………….................... 
Nazwa i adres fermy: ……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko właściciela fermy: ……………..……………………………………………………………. 
 

Rodzaj próbek – zaznaczyć właściwe pole 

 

 
Kury hodowlane/  
indyki hodowlane 

Zaznacz  
X 

Kury nioski 
Zaznacz  

X 

Brojlery 
kurze/ 
indyki 
rzeźne 

Zaznacz  
X 

Chów ściółkowy 
lub  

wolnowybiegowy 
(do wyboru: 
a, b lub c) 

a) Odchody - 2 próbki 
złożone o łącznej wadze 

200 – 300 g 
 

2 pary okładzin 
 (urzędowe rutynowe) 

 

Próbka 
zbiorcza- 
 2 pary 

okładzin  

 
b) 5 par okładzin 

(podzielone na 2 próbki 
złożone) 

 
5 par okładzin  

(badanie na prośbę 
właściciela) 

 
 

 
c) jedna para okładzin 

 i próbka kurzu pobrana na 
tamponach z pow. 900cm² 

 

Chów klatkowy 
Odchody – 2 x 150 g 
(pakowane osobno) 

 

 
Odchody – 2 x 150 g  
(pakowane osobno) 
(urzędowe rutynowe) 

   

 

Odchody – 3 x 150 g 
(pakowane osobno)  
(badanie na prośbę 

właściciela) 

   

Pisklęta 
jednodniowe 
(do wyboru: 
 a, b lub c) 

a) Próbka zbiorcza-
wyściółka  

wraz z mekonium z 10 
pojemników 

transportowych 
(po 25 g z pojemnika) 

 

a) Wyściółka  
wraz z mekonium  
z 10 pojemników 
transportowych 

(po 25 g z pojemnika) 

   

b) Próbka zbiorcza- 
wymazy powierzchniowe z 

10 pojemników 
 

b) Wymazy 
powierzchniowe 

 z 10 pojemników 
   

c) Próbka zbiorcza- 
pisklęta padłe, 

maksymalnie 20 sztuk 
 

c) Pisklęta padłe, 
 maksymalnie 20 

sztuk 
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Kurnik/stado* 
Aktualna liczebność 

stada/kurnika 
Wiek stada Rasa  Uwagi 

     

     

     

     

     

     

 wpisać właściwe         
 
 
 

Rodzaj badania:       □    badanie na prośbę właściciela                  □   urzędowe rutynowe 
 

 
                                                                                                                   XXX 

                                                                                                                      (czytelny podpis lekarza weterynarii) 
□ właściwe zaznaczyć X                            

 

 

.4.2. Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji 

 
Jednostka efektów kształcenia: 

ROL.12.2.Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

  

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) wykonuje czynności pomocnicze związane z 
badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego 
 

4) wykonuje poszczególne rodzaje badań 
laboratoryjnych: 
a)  badanie krwi: morfologiczne, rozmaz, oznaczanie OB 
oraz biochemiczne  
b)  badanie ogólne moczu 
c)  badanie parazytologiczne 
d)  badanie bakteriologiczne  
e)  badanie mikologiczne 
f)   badanie serologiczne 
– z zastosowaniem właściwej techniki i zgodnie z 
obowiązującymi procedurami 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4  Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 
 
 
 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

6)wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
objętych programami zwalczania lub monitorowania 

 

5)wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
objętych programami zwalczania lub monitorowania 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
ROL.12.4  Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 
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Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

 Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

6)wykonuje czynności pomocnicze w ramach 
monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
objętych programami zwalczania lub monitorowania 

 

7)prowadzi obowiązującą dokumentację dotyczącą 
monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych, w formie 
papierowej i elektronicznej 

 

 
 

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych mogą 
dotyczyć, np.: 
 

 przeprowadzania wywiadu z posiadaczem zwierzęcia; 

 wykonywania badań fizykalnych zwierząt; 

 wykonywania czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń 
diagnostycznych; 

 pobierania, utrwalania i przechowywania materiału do badań laboratoryjnych;  

 wykonywania czynności pomocniczych związanych z badaniami laboratoryjnymi materiału biologicznego oraz 
z badaniem sekcyjnym zwłok zwierzęcych; 

 wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom; 

 rozróżniania produktów leczniczych, wyrobów i materiałów medycznych; 

  podawania leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty; 

 przygotowania zwierząt do zabiegów lekarsko-weterynaryjnych oraz wykonywania czynności pomocniczych 
podczas tych zabiegów; 

 wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u zwierząt; 

 mycia i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu weterynaryjnego; 

 posługiwania się dokumentacją lekarsko-weterynaryjną;  

 wykonywania czynności pomocniczych w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt 
gospodarskich, przestrzeganiem obowiązku identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczaniem zwierząt; 

 wykonywania czynności pomocniczych w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad wytwarzaniem 
i stosowaniem pasz; 

 wykonywania czynności pomocniczych w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia oraz 
monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

 wykonywania czynności pomocniczych w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem 
żywności pochodzenia zwierzęcego; 

 wykonywania czynności pomocniczych w ramach dopuszczenia zwierząt do uboju oraz weterynaryjnego 
badania poubojowego mięsa; 

  wykonywania czynności pomocniczych w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad ubocznymi oraz 
pochodnymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka 
w rzeźniach i zakładach rozbioru. 
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4. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SZKOLNICTWA 
BRANŻOWEGO TECHNIK WETERYNARII 324002 

 

  
 

 
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 

 
CELE KSZTAŁCENIA 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań 

zawodowych: 

 
1)  w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt: 

a)  prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych, 

b)  wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń; 

 
2)  w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych: 

a)  wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu 

chorób zwierząt, 

b)  wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW 
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt niezbędne jest 

osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: 

 
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

ROL.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) rozróżnia przepisy prawa określające wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz dotyczące 
ergonomii 

1) wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

środowiska i ergonomii obowiązujące w zawodzie 

2) wyjaśnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

oraz z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i 

ergonomią stosowane w aktach prawnych 
3) opisuje warunki bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych 

4) przedstawia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 

działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 

2) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska 

1) wymienia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w 

miejscach pracy i podczas wykonywania zadań zawodowych 

2) rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

3) odczytuje informacje wynikające ze znaków zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz 

sygnały alarmowe 

4) rozpoznaje środki gaśnicze po ich wyglądzie i oznakowaniu 

5) używa środków gaśniczych zgodnie z ich przeznaczeniem 

i instrukcją użycia 

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

1) omawia zasady organizowania poszczególnych stanowisk pracy 
potrzebnych do wykonywania czynności zawodowych zgodnie 
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) dobiera sprzęt, narzędzia i materiały do zorganizowania 

poszczególnych stanowisk pracy 

3) monitoruje sprawność sprzętu oraz instalacji elektrycznej na 
stanowisku pracy 
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4) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka 

oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

1) omawia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe występujące 
w środowisku pracy, w tym podczas kontaktu ze zwierzętami, 
obsługi maszyn, sprzętu i narzędzi, kontaktu z materiałem 
biologicznym oraz substancjami chemicznymi 

2) omawia skutki działania na organizm człowieka czynników 
szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych występujących w 
środowisku pracy 

3) wskazuje sposoby ograniczenia negatywnego wpływu 
czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na 
organizm człowieka występujących w środowisku pracy 

4) opisuje objawy chorób zawodowych najczęściej 
występujących w zawodzie 

5) przedstawia zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia choroby zawodowej 

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

1) wskazuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku 
pracy 

2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju 
zagrożeń występujących podczas wykonywanych zadań 
zawodowych 

3) opisuje zasady używania środków ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywanych zadań zawodowych 

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 Europejskiej 
Rady Resuscytacji 

ROL.11.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) rozpoznaje budowę układów i narządów 
poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich i domowych 

1) wyjaśnia pojęcia dotyczące terminologii stosowanej w zakresie 
weterynarii i anatomii zwierząt 

2) stosuje obowiązujące polskie mianownictwo anatomiczne 
w zakresie mian ogólnych, położenia i kierunku, części i 
okolic ciała oraz poszczególnych układów anatomicznych 

3) opisuje charakterystyczne cechy budowy poszczególnych 
narządów i struktur anatomicznych zwierząt gospodarskich i 
domowych 

4) rozpoznaje poszczególne narządy i struktury 
anatomiczne zwierząt gospodarskich i domowych 

5) opisuje wzajemne przestrzenne położenie narządów i układów w 
poszczególnych okolicach ciała zwierząt gospodarskich i 
domowych 

6) wskazuje okolice i punkty topograficzne ciała u zwierząt 
gospodarskich i domowych 

7) wskazuje położenie narządów u zwierząt gospodarskich 
i domowych 
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 8) wskazuje przebieg ważniejszych naczyń krwionośnych i nerwów 
głowy, szyi i kończyn u zwierząt gospodarskich i domowych 

9) wskazuje rozmieszczenie węzłów chłonnych u poszczególnych 
gatunków zwierząt gospodarskich i domowych 

10) dobiera właściwe narzędzia do rodzaju preparowanych 
tkanek zwierzęcych 

11) preparuje narządy i tkanki poszczególnych układów 
anatomicznych zwierząt gospodarskich i domowych 
z zastosowaniem właściwej techniki 

12) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparatach 
mikroskopowych na podstawie opisu, na schematach, 
mikrofotografii, na podstawie charakterystycznych cech 
ich budowy 

2) porównuje budowę układów i narządów 
anatomicznych poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i domowych 

1) opisuje charakterystyczne cechy budowy układów anatomicznych 
zwierząt stanowiące różnice gatunkowe 

2) odróżnia układy anatomiczne zwierząt gospodarskich i domowych 
na podstawie charakterystycznych cech ich budowy 

3) odróżnia narządy anatomiczne zwierząt gospodarskich i 
domowych na podstawie charakterystycznych cech ich budowy z 
uwzględnieniem płci, wieku i stanu fizjologicznego 

4) wskazuje różnice w budowie układów i narządów 
anatomicznych ssaków i ptaków 

3) charakteryzuje przebieg procesów 
fizjologicznych zachodzących w organizmie 
zwierząt 

1) nazywa procesy fizjologiczne zachodzące w organizmach 
zwierząt na podstawie opisu ich przebiegu 

2) przedstawia przebieg poszczególnych procesów 
fizjologicznych i działanie organizmu jako całości 

3) przedstawia powiązania funkcjonalne między narządami w 
obrębie układu oraz między układami narządów w obrębie 
organizmu 

4) stosuje zasady obserwacji zwierząt w celu określenia 
podstawowych parametrów życiowych i oceny 
funkcjonowania poszczególnych układów 

5) rozróżnia prawidłowe i nieprawidłowe parametry 
życiowe zwierząt gospodarskich i domowych z 
uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu 
fizjologicznego zwierząt 

6) wskazuje różnice w funkcjonowaniu 
poszczególnych narządów i układów zwierząt 
gospodarskich i domowych z uwzględnieniem 
gatunku, wieku i stanu fizjologicznego 

ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) rozróżnia gatunki, rasy, typy użytkowe i 
kierunki użytkowania zwierząt 
gospodarskich i domowych 

1) wskazuje charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej, 
osobowości, stanu organizmu i produkcji charakterystyczne 
dla poszczególnych typów oraz kierunków użytkowania 
bydła, owiec, kóz, koni, świń, kur 

2) rozpoznaje typy i kierunki użytkowania bydła, owiec, kóz, 
koni, świń, kur 

3) posługuje się w mowie i piśmie oryginalnymi, pełnymi 
nazwami popularnych ras bydła, owiec, kóz, koni, świń, kur, 
psów i kotów 

4) rozpoznaje popularne rasy bydła, owiec, kóz, koni, świń, kur, 
psów i kotów 
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 5) rozpoznaje umaszczenie bydła, owiec, kóz, koni, świń, kur, 
psów i kotów 

2) określa pokrój, stan organizmu i cechy 
osobowości zwierząt 

1) opisuje charakterystyczne cechy prawidłowej budowy 
zewnętrznej oraz wad pokroju bydła, koni i świń 

2) rozpoznaje prawidłową budowę zewnętrzną oraz wady 
pokroju bydła, koni i świń 

3) rozróżnia chody koni 
4) rozpoznaje kondycję wybranych zwierząt: krów 

mlecznych, koni i psów 
5) rozróżnia typy konstytucyjne zwierząt gospodarskich 
6) rozpoznaje typy temperamentu zwierząt gospodarskich i 

domowych 
7) rozpoznaje charakter zwierząt gospodarskich i domowych 
8) wyjaśnia na charakterystycznych przykładach wpływ 

konstytucji, temperamentu i charakteru zwierząt na ich 
użytkowanie 

9) dobiera narzędzia niezbędne do wykonania 
poszczególnych pomiarów zoometrycznych u bydła i koni 

10) wykonuje pomiary zoometryczne u bydła i koni z 
zastosowaniem właściwej techniki i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

11) określa dokładną masę ciała zwierząt za pomocą wagi oraz 
przybliżoną masę ciała bydła i świń za pomocą taśmy 
zoometrycznej 

3) analizuje zachowania zwierząt 1) przedstawia zależności między poszczególnymi typami zachowań 
zwierząt a mechanizmami odpowiedzialnymi za ich wystąpienie 

2) wskazuje charakterystyczne cechy poszczególnych 
typów zachowań bydła, owiec, kóz, koni, świń, kur, psów 
i kotów 

3) przedstawia zasady prowadzenia obserwacji zachowania 
różnych gatunków zwierząt w celu uzyskania właściwego 
opisu i rozpoznania 

4) rozpoznaje stan fizjologiczny i emocjonalny zwierząt na podstawie 
ich zachowania 

5) wyjaśnia związki między bodźcami i reakcjami, na 
podstawie których można przewidzieć zachowanie 
zwierząt w określonych sytuacjach 

6) wyciąga wnioski z analizy zachowań zwierząt gospodarskich i 
domowych wywołanych określonymi bodźcami w celu eliminacji 
zachowań niepożądanych i niebezpiecznych 

7) wyciąga wnioski z analizy zachowań zwierząt gospodarskich 
i domowych w celu określenia ich stanu zdrowia 

8) wskazuje powiązanie warunków dobrostanu różnych 
gatunków i grup użytkowych zwierząt z ich potrzebami 
emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań 
typowych dla gatunku 

4) analizuje wpływ czynników zewnętrznych na 
zdrowie i produkcyjność zwierząt 

1) przedstawia przykłady czynników zewnętrznych 
(fizycznych, chemicznych, biologicznych) wpływających na 
zdrowie i produkcyjność zwierząt 

2) wyjaśnia na przykładach pozytywny oraz negatywny wpływ 
warunków utrzymania, czynników klimatycznych i 
glebowych na prawidłowy rozwój, zdrowie i produkcyjność 
zwierząt 

3) wykazuje związek między wpływem czynników zewnętrznych 
na organizm zwierzęcy a kształtowaniem 
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 4) optymalnego środowiska hodowlanego zwierząt gospodarskich i 
domowych 

5) stosuje zasady racjonalnego żywienia zwierząt 1) opisuje ogólny skład chemiczny pasz oraz znaczenie 
poszczególnych składników pokarmowych dla prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania organizmu zwierzęcego 

2) przedstawia przebieg przemian materii i energii oraz białek, 
tłuszczów i węglowodanów zachodzących w organizmie 
zwierzęcym z uwzględnieniem różnic gatunkowych 

3) opisuje czynniki wpływające na skład chemiczny, wartość 
pokarmową i strawność pasz oraz wyjaśnia ich wpływ na 
zdrowie, wykorzystanie pasz oraz efekty żywienia zwierząt 

4) wskazuje charakterystyczne cechy poszczególnych grup pasz 
oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt 
gospodarskich i domowych 

5) wykazuje zależność między prawidłowymi warunkami 
konserwowania i przechowywania pasz a ich jakością 

6) rozpoznaje pasze stosowane w żywieniu zwierząt 
gospodarskich i domowych, zioła, rośliny szkodliwe i trujące 
oraz zanieczyszczenia pasz domowych na podstawie opisu, 
na zdjęciach i w postaci próbek pasz 

7) ocenia organoleptycznie jakość pasz stosowanych w 
żywieniu zwierząt gospodarskich i domowych zgodnie z 
przyjętymi kryteriami oceny 

8) wykazuje zależności między zasadami racjonalnego żywienia 
zwierząt a zdrowiem, produkcyjnością i wynikami ekonomicznymi 
produkcji zwierzęcej 

9) opisuje systemy żywienia i określania wartości pokarmowej pasz 
dla przeżuwaczy, koni, świń i drobiu 

10) bilansuje przykładowe proste dawki pokarmowe dla bydła i 
świń z zachowaniem dopuszczalnych odchyleń 

11) sporządza preliminarz pasz dla zwierząt gospodarskich w oparciu 
o podane dane dotyczące grup zwierząt i dziennych dawek 
pokarmowych 

12) dobiera składniki karmy dla psów i kotów zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem pokarmowym i specyfiką trawienia 

6) prowadzi chów zwierząt zgodnie z zasadami i 
przepisami prawa: 

a) prowadzi chów zwierząt gospodarskich w celu 
pozyskania mleka 

b) prowadzi chów zwierząt gospodarskich w celu 
pozyskania mięsa 

c) prowadzi chów kur w celu pozyskania jaj 
d) charakteryzuje ekologiczne metody chowu 

zwierząt 
e) charakteryzuje wpływ chowu zwierząt 

gospodarskich na środowisko 
f) stosuje zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt 

gospodarskich i towarzyszących 

g) stosuje przepisy dotyczące ochrony zwierząt 

1) planuje użytkowanie mleczne (krów, owiec i kóz), mięsne 
(bydła, świń, owiec, kóz i kur) oraz nieśne kur w aspekcie 
spełnienia wymagań weterynaryjnych 

2) planuje dobrostan poszczególnych grup technologicznych 
bydła, owiec, kóz, koni, świń i kur 

3) planuje warunki utrzymania psów i kotów 
4) planuje żywienie poszczególnych grup wiekowych i 

technologicznych zwierząt gospodarskich 
5) z wykorzystaniem aktualnie stosowanych metod i technik 
6) planuje żywienie poszczególnych grup wiekowych psów i kotów 

zgodnie z zapotrzebowaniem pokarmowym 
7) planuje warunki transportu zwierząt 
8) wskazuje istotne różnice między ekologicznym a 

konwencjonalnym chowem zwierząt gospodarskich 
wyjaśnia na przykładach pozytywny i negatywny wpływ chowu 
zwierząt gospodarskich na środowisko naturalne oraz podaje 
możliwości jego ochrony 
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 9) planuje przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych 
stałych i płynnych 

10) znakuje zwierzęta gospodarskie i domowe zgodnie z przepisami 
prawa, stosownymi instrukcjami oraz z wykorzystaniem 
dostępnych technik 

11) wypełnia prawidłowo, czytelnie i zgodnie z instrukcją 
obowiązujące druki dokumentów z zakresu spełnienia obowiązku 
rejestracji i identyfikacji zwierząt 

7. wykonuje zabiegi specjalne 1) opisuje metody i techniki przeprowadzania dezynsekcji i 
dezynfekcji i deratyzacji w miejscach przebywania zwierząt 

2) opisuje główne czynniki naruszające warunki 
higieniczne pomieszczeń oraz drogi ich 
rozprzestrzeniania 

3) rozpoznaje gryzonie oraz insekty naruszające warunki 
higieniczne pomieszczeń 

4) ocenia warunki higieniczne pomieszczeń w celu doboru 
właściwej metody przeprowadzenia zabiegu dezynsekcji, 
dezynfekcji i deratyzacji 

5) przygotowuje roztwory biobójcze do wykonywania zabiegów 
specjalnych zgodnie z załączoną ulotką (instrukcją) 

6) dobiera niezbędny sprzęt i materiały oraz środki ochrony 
osobistej do rodzaju wykonywanego zabiegu specjalnego 

7) wykonuje zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w 
miejscach przebywania zwierząt i pomieszczeniach 
pomocniczych, stosując różne metody i techniki oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

8. wykonuje poskramianie zwierząt 1) wyjaśnia na przykładach sytuacje typowe i nietypowe 
wymagające poskramiania zwierząt gospodarskich i domowych 

2) opisuje stosowane techniki poskramiania zwierząt 
gospodarskich oraz domowych do zabiegów 
pielęgnacyjnych, zootechnicznych, czynności lekarsko- 
weterynaryjnych i innych 

3) rozpoznaje sprzęt i narzędzia wykorzystywane do poskramiania 
zwierząt gospodarskich i domowych 

4) dobiera niezbędny sprzęt oraz narzędzia do gatunku 
zwierzęcia, celu i planowanej metody i techniki 
wykonania poskramiania 

5)  poskramia zwierzęta gospodarskie oraz domowe różnymi 
technikami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w różnych sytuacjach typowych i nietypowych 

9. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt 1) opisuje poszczególne rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych 
wykonywanych u bydła, koni, psów i kotów  

2) dobiera zabiegi pielęgnacyjne do gatunku, wieku, użytkowania, 
utrzymania i potrzeb zwierzęcia 

3) opisuje aktualnie stosowane metody i techniki wykonywania 
poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych u bydła, koni, psów i 
kotów 

4) ocenia aktualny stan zwierzęcia na podstawie jego wyglądu, 
postawy i zachowania w celu doboru zabiegu 
pielęgnacyjnego 

5) opracowuje harmonogram wykonywania cyklicznych 
zabiegów pielęgnacyjnych u bydła, koni, psów i kotów z 
uwzględnieniem przyjętych norm 
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 6) rozpoznaje sprzęt, narzędzia i materiały wykorzystywane do 
zabiegów pielęgnacyjnych skóry, sierści, racic, kopyt i 
pazurów, jamy ustnej 

7) dobiera sprzęt, narzędzia i materiały do zabiegów 
pielęgnacyjnych: skóry, sierści, gruczołu mlecznego i racic u 
bydła, skóry, sierści, kopyt i jamy ustnej u koni oraz skóry, 
sierści, uszu, oczu, jamy ustnej i pazurów u psów i kotów 

8) dobiera techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u 
bydła, koni, psów i kotów do bieżących potrzeb 

9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt aktualnie 
stosowanymi metodami i technikami z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

10. wykonuje zabiegi zootechniczne u zwierząt 1) opisuje rodzaje, cel i częstotliwość wykonywania zabiegów 
zootechnicznych u zwierząt gospodarskich 

2) dobiera zabiegi zootechniczne do gatunku, wieku, użytkowania, 
utrzymania i potrzeb zwierzęcia 

3) opisuje aktualnie stosowane metody i techniki 
wykonywania poszczególnych zabiegów 
zootechnicznych u zwierząt gospodarskich 

4) sporządza terminarz wykonania planowanych zabiegów 
zootechnicznych u zwierząt gospodarskich 

5) rozpoznaje sprzęt, narzędzia i materiały 
wykorzystywane do zabiegów zootechnicznych 

6) dobiera sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do 
wykonania poszczególnych zabiegów zootechnicznych u 
zwierząt gospodarskich 

7) dobiera techniki wykonywania zabiegów 
zootechnicznych do gatunku zwierzęcia i rodzaju 
zabiegu 

8) wykonuje zabiegi zootechniczne u zwierząt 
gospodarskich aktualnie stosowanymi metodami i 
technikami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) charakteryzuje budowę i fizjologię układu 
rozrodczego samca i samicy: 

 
a) porównuje budowę układów i narządów 

rozrodczych samca i samicy poszczególnych 
gatunków zwierząt gospodarskich i domowych 

b) analizuje fizjologię rozmnażania poszczególnych 
gatunków zwierząt 

c) gospodarskich i domowych 
d) analizuje fizjologię ciąży poszczególnych 

gatunków zwierząt gospodarskich 
e) i domowych 

f) analizuje fizjologię porodu poszczególnych 
gatunków zwierząt gospodarskich i domowych 

1) opisuje budowę anatomiczną, topografię oraz funkcje układu 
rozrodczego samca i samicy zwierząt gospodarskich i domowych 
z uwzględnieniem różnic gatunkowych 

2) preparuje narządy układu rozrodczego samca i samicy z 
zastosowaniem właściwej techniki 

3) rozpoznaje narządy i struktury anatomiczne oraz 
topografię układu rozrodczego samca i samicy na 
rysunkach, schematach i materiale prosektoryjnym 

4) wykazuje związek funkcjonalny układu rozrodczego z układem 
dokrewnym i nerwowym 

5) przedstawia wpływ hormonów na rozwój samca i samicy 
oraz popędu płciowego u samców i przebieg cyklu 
płciowego u samicy 

6) opisuje przebieg oogenezy i spermatogenezy oraz budowę 
komórki jajowej i plemnika 

7) przedstawia przebieg cyklu rujowego u samic poszczególnych 
gatunków zwierząt, z uwzględnieniem działania hormonów 
biorących udział w jego regulacji 

8) opisuje przebieg zapłodnienia, rozwój zarodka i płodu oraz 
przedstawia rolę błon płodowych w okresie ciąży 

9) analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na 
przebieg ciąży 
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2) planuje rozród zwierząt 1) stosuje terminologię z zakresu rozrodu zwierząt 

2) przedstawia prawidłowe parametry rozrodu zwierząt 
gospodarskich i domowych 

3) dobiera zwierzęta gospodarskie (bydło, konie, świnie) do 
kojarzeń i krzyżowań zgodnie z ustalonymi kryteriami 
doboru 

4) przedstawia zasady przygotowania zwierząt 
gospodarskich i domowych do okresu rozrodczego 
(stanówki) i jego przebiegu 

5) przygotowuje plany pokryć i porodów u samic zwierząt 
gospodarskich i domowych zgodnie z obowiązującymi 
zasadami 

6) planuje termin zasuszenia i porodu na podstawie 
terminu krycia lub sztucznego unasienniania oraz 
przeprowadzonej obserwacji 

7) planuje terminy krycia lub sztucznego unasienniania 
samic zwierząt gospodarskich i domowych na podstawie 
przyjętych norm, przebiegu porodu i stanu zdrowia 

3) stosuje zasady pracy hodowlanej 1) wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu hodowli zwierząt 
2) przedstawia zadania instytucji odpowiedzialnych za 

prowadzenie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 
3) opisuje cele i etapy pracy hodowlanej 
4) opisuje rolę oraz podstawowe składowe programów hodowlanych 
5) wyjaśnia na przykładach wpływ różnych czynników na postęp 

hodowlany 
6) opisuje metody osiągania celu hodowlanego, oceny wartości 

użytkowej zwierząt gospodarskich oraz oceny wartości 
hodowlanej zwierząt 

7) przedstawia zasady wyboru reproduktorów na ojców potomstwa i 
samic na matki 

8) wykorzystuje informacje zawarte w dokumentacji 
hodowlanej zwierząt gospodarskich do planowania i 
prowadzenia rozrodu zwierząt 

9) stosuje przepisy prawa dotyczące hodowli i rozrodu zwierząt 
gospodarskich w zakresie wykonywanych czynności 

4) omawia niepłodności samic i samców 1) podaje definicje oraz oblicza wskaźniki określające płodność i 
plenność zwierząt gospodarskich 

2) omawia przyczyny różnych postaci obniżonej płodności oraz 
niepłodności samic i samców 

3) opisuje etapy oceny płodności samca i samicy 
4) przedstawia warunki uznania zwierząt za przydatne do rozrodu 
5) opisuje stany patologiczne decydujące o obniżonej 

płodności, jałowości lub niepłodności samic oraz 
ograniczonym użyciu lub niezdatności samców do 
rozrodu 

6) wskazuje sposoby skutecznego zapobiegania niepłodności samic i 
samców 

5) stosuje systemy naturalnego krycia zwierząt 
gospodarskich i domowych 

1) wskazuje sposoby i metody zwiększania płodności i plenności 
zwierząt gospodarskich i domowych 

2) opisuje metody i techniki wywoływania rui u samic zwierząt 
gospodarskich 

3) przedstawia zasady wyboru samców zwierząt gospodarskich i 
domowych do naturalnego krycia 

4) rozpoznaje charakterystyczne objawy rui u samic zwierząt 
gospodarskich i domowych 
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 5) rozpoznaje charakterystyczne objawy popędu płciowego u 
samców zwierząt gospodarskich i domowych 

6) wskazuje optymalny termin krycia na podstawie 
zaobserwowanych objawów rui 

7) opisuje stosowane systemy naturalnego krycia zwierząt 
8) opisuje przebieg prawidłowo przebiegającego aktu krycia u 

zwierząt gospodarskich i domowych 
9) kontroluje prawidłowość przebiegu aktu krycia u zwierząt 

gospodarskich i domowych, porównując go z przebiegiem 
fizjologicznym 

10) przedstawia wymagania weterynaryjne dla punktu 
kopulacyjnego dla zwierząt gospodarskich określone w 
przepisach prawa 

11) wypełnia prawidłowo, czytelnie i zgodnie z instrukcją druki 
dokumentów potwierdzających krycie samic zwierząt 

12) przedstawia zasady przechowywania i obiegu dokumentów 
potwierdzających krycie samic zwierząt gospodarskich i 
domowych 

13) opisuje najczęściej występujące choroby zwierząt przenoszone 
drogą płciową 

6. omawia rolę biotechnologii w rozrodzie zwierząt 1) przedstawia przykłady zastosowania metod biotechnologii w 
rozrodzie zwierząt 

2) wyjaśnia, na czym polegają metody regulacji płci 
zwierząt 

3) wyjaśnia, na czym polega pozaustrojowa produkcja 
zarodków 

4) przedstawia kolejne etapy przebiegu transferu zarodków u bydła 
5) wyjaśnia, na czym polega proces kriokonserwacji gamet i 

zarodków 

7) wykonuje zabiegi inseminacji u zwierząt: 
 

a) doradza w zakresie doboru nasienia buhaja i knura 
zgodnie z oczekiwaniami klienta 

b) ustala gotowość samicy bydła i świń do 
unasienniania 

c) stosuje dostępne techniki wykonywania 
sztucznego unasienniania samic bydła i świń 

d) prowadzi dokumentację zabiegów sztucznego 
unasienniania samic bydła i świń 

1) przedstawia zasady wyboru, utrzymania, żywienia i użytkowania 
samców zwierząt gospodarskich do inseminacji 

2) opisuje zasady, metody i techniki pobierania nasienia od samców 
zwierząt gospodarskich i domowych 

3) opisuje poszczególne etapy postępowania z nasieniem pobranym 
od samców zwierząt gospodarskich i domowych 

4) przedstawia przepisy prawa dotyczące obrotu i wykorzystania 
nasienia zwierząt gospodarskich 

5) przedstawia kryteria doboru nasienia buhaja i knura do 
planowanego zabiegu sztucznego unasienniania 

6) posługuje się katalogami buhajów i knurów w zakresie 
wykorzystania danych do doboru dawcy nasienia zgodnie z 
przyjętymi założeniami 

7) stosuje zasady zakupu, przechowywania i transportu 
nasienia buhaja i knura zgodnie z przepisami prawa 

8) przechowuje i transportuje nasienie buhaja i knura zgodnie z 
określonymi warunkami weterynaryjnymi 

9) przeprowadza wywiad inseminacyjny z posiadaczem 
samic bydła i świń zgodnie z obowiązującymi kryteriami 

10) podejmuje decyzje dotyczące unasienniania samic bydła i 
świń, na podstawie przeprowadzonego wywiadu 
inseminacyjnego, objawów rui i przeprowadzonego 
badania rektalnego lub badań dodatkowych 
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 11) rozpoznaje sprzęt, narzędzia i materiały aktualnie stosowane w 
sztucznym unasiennianiu samic bydła i świń 

12) dobiera sprzęt i materiały niezbędne do wykonania zabiegu 
sztucznego unasienniania samic bydła i świń aktualnie 
stosowanymi technikami 

13) wykonuje zabieg unasienniania samic bydła i świń aktualnie 
stosowanymi technikami zgodnie z instrukcją postępowania 

14) prowadzi dokumentację związaną z wykonywaniem zabiegów 
sztucznego unasienniania samic bydła i świń 

8) charakteryzuje patologie ciąży, porodu i okresu 
poporodowego u zwierząt 

1) przedstawia najczęstsze przyczyny nieprawidłowego rozwoju 
zarodka i płodu, poronień oraz przedwczesnych porodów u 
zwierząt gospodarskich i domowych 

2) wskazuje sposoby zapobiegania poronieniom i 
przedwczesnym porodom 

3) stosuje zasady postępowania w przypadku poronienia u 
zwierząt gospodarskich i domowych 

4) opisuje przeszkody porodowe ze strony matki i płodu 
5) rozpoznaje prawidłowe i nieprawidłowe ułożenia, położenia i 

postawy płodów u samic zwierząt gospodarskich i domowych 

9) sprawuje opiekę nad samicami zwierząt w okresie 
ciąży, w czasie porodu i w okresie poporodowym 

1) opisuje fizjologiczne objawy ciąży i porodu u samic zwierząt 
gospodarskich i zwierząt domowych 

2) rozpoznaje ciążę u zwierząt gospodarskich i domowych 
aktualnie stosowanymi metodami i technikami 

3) przedstawia zasady opieki nad ciężarną samicą zwierząt 
gospodarskich i domowych z uwzględnieniem zdrowia samicy 
oraz rozwijającego się płodu 

4) klasyfikuje poród jako fizjologiczny lub patologiczny, na 
podstawie obserwacji przebiegu jego kolejnych etapów 

5) dobiera sprzęt, narzędzia i środki niezbędne do rodzaju 
udzielanej pomocy podczas porodu niewymagającego cięcia 
płodu lub zabiegu chirurgicznego, u różnych gatunków 
zwierząt 

6) udziela pomocy porodowej podczas porodu 
niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego u 
zwierząt gospodarskich i domowych z zastosowaniem 
właściwej techniki i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

7) przygotowuje zestaw narzędzi i środków niezbędnych do 
wykonania zabiegów położniczych podczas trudnego 
porodu u samic różnych gatunków zwierząt 

8) asystuje lekarzowi weterynarii podczas wykonywania 
zabiegów położniczych w trakcie trudnego porodu u samic 
różnych gatunków zwierząt, według ustalonych zasad 

9) wdraża algorytm postępowania z noworodkami zwierząt 
gospodarskich i domowych bezpośrednio po porodzie 

10) wykazuje zależność między warunkami utrzymania i żywienia 
samic zwierząt gospodarskich i domowych w okresie 
okołoporodowym a ich zdrowiem 

11) ocenia warunki dobrostanu samic i noworodków na 
podstawie porównania ich z obowiązującymi normami 

12) udziela pierwszej pomocy w najczęściej występujących 
schorzeniach samic w okresie okołoporodowym oraz 
schorzeniach noworodków u różnych gatunków zwierząt, 
zgodnie z ustalonymi procedurami 
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ROL.11.5. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa 
jazdy kategorii B 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów 
samochodowych 

1) wyjaśnia wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym 

2) określa zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu 
samochodowego 

3) interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych 
pojazdów samochodowych 

4) ocenia stan techniczny pojazdu samochodowego 

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu 
drogowego w zakresie niezbędnym do 

uzyskania prawa jazdy kategorii B 

1) wyjaśnia ogólne zasady ruchu drogowego 
2) wyjaśnia zasady postępowania podczas kolizji i wypadku 
3) stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadku drogowym 
4) określa i stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu pojazdów 

samochodowych 
5) stosuje przepisy ruchu drogowego podczas przejazdu przez 

skrzyżowania 
6) stosuje przepisy ruchu drogowego dotyczące 

pierwszeństwa przejazdu 
7) stosuje przepisy ruchu drogowego dotyczące włączania się do 

ruchu 
8) stosuje dopuszczalne prędkości jazdy pojazdów na 

poszczególnych kategoriach dróg 
9) interpretuje znaczenie znaków drogowych 

3) przestrzega zasad kierowania pojazdami 
samochodowymi 

1) stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym 
2) interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych 
3) stosuje zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym 

4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i 
obsługą pojazdów samochodowych w zakresie 
niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B 

1) wykonuje czynności codziennej obsługi pojazdu samochodowego 
2) wyjaśnia przepisy prawa dotyczące rejestracji pojazdu 

samochodowego i badań technicznych 
3) przygotowuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami 

ergonomii 
4) prowadzi pojazd samochodowy w różnych warunkach drogowych 

ROL.11.6. Język obcy zawodowy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych w języku obcym nowożytnym (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 obcym 
nowożytnym 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 proceur związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 
świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 
artykułowane wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka obcego nowożytnego, a 
także proste wypowiedzi pisemne w języku 
obcym 

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

2) odszukuje w wypowiedzi lub tekście określone informacje 
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu 
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nowożytnym, 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) 

4) układa informacje w określonym porządku 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym 
nowożytnym, 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) 5stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań zawodowych – 
reaguje w języku obcym nowożytnym 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, 

c) 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 

zawodowymi 
5) pyta o upodobania i intencje innych osób 
6) proponuje, zachęca 
7) stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

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

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

2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku 
obcym nowożytnym 

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane 
w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym 

4) przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym 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 obcym nowożytnym 

b. współdziała w grupie 
c. korzysta ze źródeł informacji w języku 

obcym nowożytnym 
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 obcym nowożytnym, 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 

ROL.11.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki w związku z 
realizacją zadań zawodowych 

1) wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje 
przykłady zasad (norm, reguł) moralnych 

2) rozróżnia etyczne i nieetyczne zachowania w zawodzie 
3) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy 

zachowania w swoim środowisku 
4) właściwie interpretuje odpowiedzialność w stosunku do 

zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do 
społeczeństwa i środowiska 

2) analizuje własną kreatywność i otwartość na 
zmiany 

1) określa możliwości wykorzystania własnej kreatywności w 
wykonywaniu zadań zawodowych 

2) opisuje proces wprowadzania zmiany 
3) działa w sytuacji zmiany (np. warunków pracy, stanu 

pacjenta, metod i technik wykonywania czynności, sprzętu, 
materiałów, środków stosowanych w realizacji zadań 
zawodowych, czynników pozazawodowych) 

4) przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich 
zalety i wady 

3) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy w 
zawodzie 

2) omawia czynniki stresogenne 
3) opisuje konsekwencje długotrwałego pozostawania pod 

wpływem stresu 
4) określa najczęściej stosowane techniki radzenia sobie ze 

stresem i obniżania jego poziomu 
5) opisuje różne formy zachowań asertywnych w radzeniu sobie ze 

stresem 

4) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe 

1) opisuje umiejętności i kompetencji zawodowe 
2) uzasadnia znaczenie kształcenia ustawicznego, 

aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych 
3) planuje ścieżkę własnego rozwoju na podstawie analizy 

własnych kompetencji i umiejętności zawodowych 
4) dobiera formy doskonalenia zawodowego do swoich potrzeb i 

możliwości 
5) uzasadnia konieczność maksymalnego wykorzystania 

umiejętności zawodowych, w celu podwyższania jakości opieki 
weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego 

5) przestrzega tajemnicy związanej z wykonywanym 
zawodem i miejscem pracy 

1) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania i 
przesyłania danych osobowych 

2) przechowuje dane osobowe klientów zgodnie z przepisami 
prawa 

3) przedstawia konsekwencje wynikające z naruszenia 
tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i 
miejscem pracy 
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 4) omawia znaczenie przestrzegania zasady zaufania i poszanowania 
prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych 

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) opisuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej 

2) właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji  

3) stosuje aktywne metody słuchania 

4) udziela odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji 

5) współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie 
ochrony zdrowia publicznego 

ROL.11.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1) omawia metody i techniki pracy w grupie 

najskuteczniejsze w pracy w zawodzie 

2) uzasadnia celowość planowania pracy zespołu wykonującego 
przydzielone zadania w zawodzie 

3) planuje wykonanie zadania zgodnie z dokonaną oceną 

możliwości finansowych i w określonym czasie 

4) wyznacza jasno określone cele pracy zespołu w zależności od 
rodzaju wykonywanej pracy zespołowej 

5) analizuje kompetencje poszczególnych członków zespołu do 
wykonania zadania 

6) dobiera członków do zespołu zgodnie z ich kompetencjami 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1) przedstawia strategie kierowania zespołem 

2) wskazuje cechy skutecznego menedżera i lidera grupy 

3) opisuje zakres obowiązków kierownika zespołu 

realizującego przydzielone zadanie 

4) wyznacza kolejne etapy pracy zespołu wykonującego przydzielone 
zadanie 

5) kieruje pracą zespołu z uwzględnieniem indywidualności jednostki i 
grupy 

6) ocenia przebieg wykonywanego zadania, wyciąga wnioski i 
dokonuje zmian w jego przebiegu 

7) motywuje członków zespołu do efektywnego 

wykonywania przydzielonych zadań 

8) przewiduje konsekwencje podejmowanych decyzji w 

kierowaniu pracy zespołu 

2) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 

1) podaje przykłady wpływu postępu technicznego na doskonalenie 
jakości pracy w zawodzie 

2) wyszukuje informacje na temat stosowanych rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych poprawiających warunki i jakość 

pracy 

3) wskazuje argumenty za i przeciw wykorzystaniu nowoczesnych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych w wykonywanej pracy 

4) podaje przykłady wpływu właściwej i niewłaściwej 

organizacji pracy zespołu na osiągane efekty 

5) planuje wyposażenie stanowiska pracy w nowoczesne 

rozwiązania techniczne (sprzęt, narzędzia) 

3) korzysta z usług instytucji i organizacji 
działających na rzecz wsi i rolnictwa 

1) wymienia instytucje i organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa 

2) wyszukuje informacje udostępniane przez instytucje i organizacje 
działające na rzecz wsi i rolnictwa 

3) opisuje zakres usług oferowanych przez instytucje i 

organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa w 

kontekście możliwości ich wykorzystania 
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Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 

niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: 

 
 

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 

ROL.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

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

1) opisuje zasady organizowania poszczególnych stanowisk pracy 
potrzebnych do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z 
wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska 

2) dobiera sprzęt, narzędzia i materiały do zorganizowania 

poszczególnych stanowisk pracy zgodnie z przepisami prawa 

3) monitoruje sprawność sprzętu oraz instalacji 

4) elektrycznej na stanowisku pracy 

5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz 
mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych 

1) opisuje czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 
występujące najczęściej w środowisku pracy 

2) przedstawia negatywne skutki działania na organizm 

człowieka czynników niebezpiecznych i uciążliwych 

występujących w środowisku pracy 

3) opisuje reakcje organizmu po spożyciu alkoholu lub innego 

środka odurzającego oraz wpływ na wykonywanie pracy 

4) wskazuje sposoby ograniczenia negatywnego wpływu 

czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na 

organizm człowieka występujących w środowisku pracy 

5) opisuje objawy chorób zawodowych najczęściej 

występujących u pracowników 

6) przedstawia zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
choroby zawodowej 

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

1) opisuje poszczególne środki ochrony indywidualnej i 
zbiorowej z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji 

2) rozpoznaje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, na 
podstawie opisu, na rysunku, bezpośrednio 

3) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju 

wykonywanych zadań 

4) opisuje ogólne i szczegółowe zasady używania środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywanych zadań 

zawodowych 
5) określa ogólne i szczegółowe zasady postępowania ze środkami 

ochrony indywidualnej i zbiorowej po ich użyciu zgodnie z 
przepisami prawa 

7) 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 
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 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 Europejskiej 
Rady Resuscytacji 

ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1. przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia 1) wykonuje opis zwierzęcia zgodnie z planem badania 
klinicznego 

2) planuje przebieg wywiadu z posiadaczem zwierzęcia w celu 

uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia czynności 

lekarsko-weterynaryjnych 

3) zadaje posiadaczowi istotne pytania dotyczące stanu 

zdrowia i warunków utrzymania zwierzęcia 
4) analizuje uzyskane informacje pod względem przydatności do 

postawienia diagnozy 

5) wyciąga wnioski z przeprowadzonego wywiadu 

dotyczące stanu zdrowotnego zwierzęcia i potrzeby 

udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej 

2) wykonuje badania fizykalne zwierząt gospodarskich i 
domowych 

1) rozpoznaje sprzęt służący do wykonywania badań fizykalnych 
zwierząt, na podstawie opisu, na zdjęciach i bezpośrednio 

2) posługuje się sprzętem służącym do planowanego badania 
zgodnie z jego przeznaczeniem 

3) myje i dezynfekuje sprzęt diagnostyczny zgodnie z 

obowiązującymi procedurami 

4) charakteryzuje techniki powszechnie stosowanych 

metod badań fizykalnych zwierząt gospodarskich i 

domowych 

5) dobiera metody badań fizykalnych do gatunku 

zwierzęcia 

6) opisuje sposób wykonania badań fizykalnych ogólnych i 

szczegółowych u różnych gatunków zwierząt gospodarskich i 

domowych 

7) przedstawia przebieg badań fizykalnych różnych 

gatunków zwierząt gospodarskich i domowych 

8) wskazuje miejsca na ciele zwierząt poddawane ocenie 

podczas badań fizykalnych 
9) wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny stanu 

zdrowia zwierzęcia 

10) rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań 

fizykalnych zwierząt 

11) wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań fizykalnych 

dotyczące potrzeby udzielenia pomocy lekarsko-
weterynaryjnej 

3) wykonuje badanie kliniczne zwierzęcia w zakresie 
niezbędnym do udzielenia mu pierwszej pomocy 

1) wykonuje samodzielne badanie fizykalne zwierzęcia przy 
podejrzeniu wystąpienia zagrożenia jego życia 

2) rozpoznaje charakterystyczne objawy mogące wskazywać na 

wystąpienie zagrożenia życia zwierzęcia 

3) podejmuje właściwą decyzję o konieczności udzielenia 

zwierzęciu pierwszej pomocy na podstawie analizy 

wykonanych badań 

4) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem 
zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych 

1) rozpoznaje urządzenia diagnostyczne wykorzystywane do 
badania zwierząt 

2) dobiera urządzenia diagnostyczne do wykonywanych badań 

klinicznych 
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 3) przygotowuje zwierzęta do badań z wykorzystaniem urządzeń 

diagnostycznych z zastosowaniem właściwych technik 

5)  wykonuje czynności związane z pobieraniem, 

utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań 

laboratoryjnych 

1) rozróżnia kierunki badań laboratoryjnych stosowanych w 
rozpoznawaniu chorób zwierząt 

2) dobiera sprzęt, narzędzia i materiały do rodzaju 

pobranego materiału biologicznego od zwierząt 

3) pobiera materiał biologiczny od zwierząt z 
zastosowaniem właściwych technik 

4) utrwala materiał biologiczny do badań laboratoryjnych z 

zastosowaniem właściwych technik 

5) przechowuje materiał biologiczny pobrany od zwierząt przed 

dostarczeniem go do laboratorium diagnostycznego zgodnie z 

obowiązującymi procedurami 

6) sporządza prawidłowo i czytelnie dokumentację związaną z 

pobraniem materiału biologicznego 

6)  wykonuje czynności pomocnicze związane 

z badaniami laboratoryjnymi materiału 

biologicznego 

1) wykonuje pracę w laboratorium diagnostycznym zgodnie z 
obowiązującym regulaminem 

1) rozpoznaje sprzęt i urządzenia laboratoryjne 

2) dobiera sprzęt i urządzenia laboratoryjne do rodzaju 

wykonywanych badań 

3) wykonuje poszczególne rodzaje badań laboratoryjnych: 
a) badanie krwi: morfologiczne, rozmaz, oznaczanie 
b) OB oraz biochemiczne  
c) badanie ogólne moczu 
d) badanie parazytologiczne 
e) badanie bakteriologiczne  
f) e)  badanie mikologiczne 
g) badanie serologiczne 

– z zastosowaniem właściwej techniki i zgodnie 
z obowiązującymi procedurami 

4) sporządza prawidłowo i czytelnie dokumentację 

wyników wykonanych badań laboratoryjnych 

7)  wykonuje czynności pomocnicze w trakcie 

sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych 

1) rozpoznaje oznaki śmierci na podstawie wykonanego badania 
klinicznego 

2) rozpoznaje narzędzia do wykonania sekcji zwłok 

zwierzęcych 
3) dobiera narzędzia do wykonania sekcji zwłok w zależności od 

stosowanej techniki i gatunku zwierzęcia 
4) wykonuje czynności pomocnicze na poszczególnych 

etapach sekcji zwłok zwierzęcych zgodnie z zaleceniami 

lekarza 
5) stosuje techniki pobierania prób do badań laboratoryjnych 

zgodnie ze zleceniem lekarza obducenta 
5) sporządza prawidłowo i czytelnie dokumentację przebiegu sekcji 

zwłok zwierzęcych 

 

ROL.12.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) charakteryzuje choroby zwierząt: 
a) opisuje drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i 

odzwierzęcych 

b) b)  charakteryzuje objawy chorób zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących 

1) wskazuje charakterystyczne cechy zwierzęcia zdrowego i 
chorego 

2) wskazuje czynniki chorobotwórcze zwierząt przypisując je do 
grup (biologiczne, chemiczne, fizyczne) 

3) wyjaśnia wpływ czynników chorobotwórczych na wystąpienie w 
organizmie zwierzęcia zmian patomorfologicznych i 
fizjopatologicznych 
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 4) opisuje czynniki chorobotwórcze wywołujące choroby 
zakaźne, niezakaźne i pasożytnicze 

5) wyjaśnia mechanizmy szerzenia się chorób zwierzęcych i 
odzwierzęcych 

6) określa rodzaje chorób zwierząt na podstawie sposobu i 
szybkości ich rozprzestrzeniania się 

7) opisuje charakterystyczne objawy chorób zakaźnych, 
niezakaźnych i pasożytniczych zwierząt gospodarskich i 
domowych 

1) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia 
zwierząt i zapobieganie powikłaniom 

1) przedstawia sposoby ratowania życia zwierząt w przypadkach: 

a)  niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym 
b)  zadławienia 

c)  zranienia lub złamania 

d)  innych nagłych sytuacji zagrażających życiu 

zwierząt 

2) wykonuje czynności ratujące życie zwierzęcia i zapobiegające 
powikłaniom zgodnie z algorytmem postępowania 

2) charakteryzuje weterynaryjne produkty lecznicze, wyroby 
i materiały medyczne 

1) posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu farmakologii 

2) opisuje postacie leków stosowane w profilaktyce oraz 

leczeniu chorób zwierząt 

3) posługuje się ulotkami informacyjnymi produktów 

leczniczych, właściwie interpretując ich treść 

4) rozpoznaje wyroby i materiały medyczne stosowane w leczeniu 
zwierząt 

5) opisuje właściwości i wskazuje zastosowanie pasz leczniczych 

6) przechowuje weterynaryjne produkty lecznicze, wyroby i 

materiały medyczne zgodnie ze wskazaniami producenta 

7) postępuje z odpadami medycznymi zgodnie z obowiązującymi 

procedurami 

3) podaje leki przepisane przez lekarza weterynarii lub 
dostępne bez recepty 

1) opisuje drogi podawania leków zwierzętom 

2) oblicza prawidłową dawkę leku, jaką należy podać 

zwierzęciu zgodnie z zasadami jej obliczania 
3) przygotowuje leki do podania różnymi drogami 

4) z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i materiałów 

5) podaje zwierzętom leki zalecone przez lekarza weterynarii 

lub dostępne bez recepty, uwzględniając ilość i drogę 

podania 

4) przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko- 
weterynaryjnych 

1) planuje kolejność wykonywanych czynności związanych z 
przygotowaniem zwierząt do zabiegów leczniczych i 
profilaktycznych 

2) wykorzystuje różne metody poskramiania zwierząt w celu 
przygotowania ich do planowanych zabiegów leczniczych lub 
profilaktycznych 

3) stosuje różne metody przygotowania zwierząt do 

czynności lekarsko-weterynaryjnych w sytuacjach 

typowych i nietypowych 

5) wykonuje czynności pomocnicze podczas zabiegów 
lekarsko-weterynaryjnych 

1) przedstawia zakres czynności pomocniczych wykonywanych 
przez technika weterynarii podczas zabiegów leczniczych z 
uwzględnieniem kolejności ich wykonywania 

2) przedstawia zakres czynności pomocniczych 

wykonywanych przez technika weterynarii podczas 

zabiegów profilaktycznych (przeciw chorobom i 

pasożytom) 
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 3) dobiera narzędzia oraz materiały medyczne do planowanych 
zabiegów leczniczych i profilaktycznych 

4) przygotowuje narzędzia oraz materiały medyczne do wykonania 

zabiegów lekarsko-weterynaryjnych zgodnie z obowiązującymi 

procedurami 

5) stosuje techniki wykonywania opatrunków ochronnych i 

usztywniających różnych okolic ciała zwierząt z 

zastosowaniem dobranych materiałów medycznych 

6) stosuje techniki wykonywania okładów rozgrzewających i 

chłodzących różnych okolic ciała zwierząt z zastosowaniem 

dobranych materiałów medycznych 

7. sprawuje opiekę nad zwierzętami w trakcie leczenia 1) opisuje zasady opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach 
ambulatoryjnych i stacjonarnych 

2) monitoruje stan zwierząt oraz proces leczenia na podstawie 
obserwacji i wykonywanych badań 

3) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi w warunkach 
ambulatoryjnych i stacjonarnych zgodnie z obowiązującymi 
zasadami 

8. przedstawia rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych 

wykonywanych u zwierząt 

1) opisuje rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych 

stosowanych u zwierząt 

2) rozpoznaje urządzenia i materiały niezbędne do 

wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u 

zwierząt 

3) dobiera urządzenia i materiały niezbędne do wykonania 

najczęściej stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u 

zwierząt 

4) omawia wskazania i przeciwwskazania do wykonania 

poszczególnych rodzajów zabiegów fizjoterapeutycznych u 

zwierząt 

9. wykonuje mycie i sterylizację narzędzi i sprzętu 
weterynaryjnego 

1) opisuje sposoby mycia, sterylizacji narzędzi i sprzętu 
weterynaryjnego 

2) przeprowadza mycie, sterylizację narzędzi i sprzętu 

weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami 

3) przechowuje wysterylizowane narzędzia i sprzęt zgodnie z 
obowiązującymi procedurami 

10. posługuje się dokumentacją lekarsko-weterynaryjną 1) rozróżnia rodzaje dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z 
wykonywanych zabiegów leczniczych 

2) i profilaktycznych oraz stosowanych produktów 

leczniczych dla zwierząt gospodarskich i domowych 

3) omawia zakres i sposób prowadzenia ewidencji leczenia 

zwierząt przez posiadacza zwierząt gospodarskich 

4) wyjaśnia zasady prowadzenia, przechowywania, 

udostępniania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej 
5) korzysta z informacji dotyczących profilaktyki i leczenia zwierząt 

w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w celu wykonania 
zaleceń lekarza 

6) dokonuje wpisów w dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej 

prowadzonej w zakładzie leczniczym dla zwierząt oraz 

będącej własnością posiadacza zwierząt w zakresie 

zleconym przez lekarza 

ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) rozróżnia przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego 

1) wymienia przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego 

2) wyszukuje w dostępnych źródłach informacji przepisy prawa, 

dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego 
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 3. opisuje zasady funkcjonowania, organizacji i zadań 

właściwego organu realizującego zadania z zakresu 

kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt gospodarskich 

1) opisuje wymagania dotyczące warunków weterynaryjnych 
gospodarstwa, dokumentacji leczenia oraz dobrostanu zwierząt 
gospodarskich, na podstawie analizy przepisów prawa 

2) prowadzi obserwacje, pozyskuje informacje oraz wykonuje 
pomiary poszczególnych czynników dobrostanu zwierząt 
gospodarskich z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu i narzędzi 

3) ocenia zgodność dokumentacji leczenia oraz dobrostanu zwierząt 
z wymaganiami weterynaryjnymi 

4) wypełnia zgodnie z instrukcją obowiązujące druki 

dokumentów z przeprowadzanej urzędowej kontroli 

dobrostanu zwierząt 

3) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego nad przestrzeganiem obowiązku 
identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczaniem zwierząt 

1) wymienia prawa i obowiązki wyznaczonej osoby kontrolującej 
oraz posiadacza zwierząt dotyczące nadzoru i kontroli w 
zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

2) wymienia miejsca wykonywania kontroli identyfikacji i rejestracji 
zwierząt gospodarskich określone w przepisach prawa 

3) stwierdza obecność, prawidłowość oraz miejsce umieszczenia 

znaków identyfikacyjnych u bydła, owiec, kóz i świń 
4) ocenia zgodność wpisów w księgach rejestracji poszczególnych 

gatunków zwierząt z przepisami prawa oraz z instrukcją ich 
wypełniania 

5) pozyskuje informacje oraz wykorzystuje system 

identyfikacji i rejestracji zwierząt do ustalania miejsc pobytu 

i przemieszczania kontrolowanych zwierząt 

6) wypełnia zgodnie z instrukcją obowiązujące druki 

dokumentów z przeprowadzanej urzędowej kontroli 

obowiązku przestrzegania identyfikacji i rejestracji 

zwierząt 

4) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz 

1) omawia wymagania weterynaryjne dla pasz, materiałów 
paszowych i pasz leczniczych 

2) wypełnia obowiązujące druki dokumentów z przeprowadzanej 
urzędowej kontroli wytwarzania pasz 

3) opisuje zasady przeprowadzania urzędowej kontroli 

zakładów przetwórczych pasz zgodnie z obowiązującą listą 

kontrolną 
4) wypełnia obowiązujące druki dokumentów z przeprowadzanej 

urzędowej kontroli zakładów przetwórczych pasz 

5) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli zdrowia 
zwierząt i ochrony ich zdrowia 

1) rozróżnia podmioty zaangażowane w handel zwierzętami 
gospodarskimi 

2) rozróżnia dokumenty niezbędne do prowadzenia handlu 

poszczególnymi gatunkami zwierząt gospodarskich i 

domowych 

3) opisuje zasady odbywania podróży handlowych i 
niehandlowych ze zwierzętami towarzyszącymi 

4) opisuje zasady przeprowadzania urzędowej kontroli 

warunków transportu i dobrostanu zwierząt podczas 

transportu zgodnie z obowiązującą listą kontrolną 

5) wypełnia obowiązujące druki dokumentów z urzędowej 

kontroli warunków transportu i dobrostanu zwierząt podczas 

transportu 
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 6) podaje przykłady działalności nadzorowanej oraz wymagania 

dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w 

aspekcie ochrony zdrowia zwierząt 

7) wskazuje zasady przeprowadzania kontroli działalności 

nadzorowanej oraz instytucje przeprowadzające tę kontrolę 
8) przedstawia wymagania weterynaryjne dotyczące ochrony 

zdrowia zwierząt 

9) omawia uprawnienia poszczególnych organów w zakresie 
ochrony zdrowia zwierząt 

10) wypełnia dokumentację związaną z kontrolą zdrowia zwierząt 

6) wykonuje czynności pomocnicze w ramach monitoringu i 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt objętych 
programami zwalczania lub monitorowania 

1) wymienia choroby zakaźne zwierząt, w kierunku których 
aktualnie są prowadzone badania kontrolne 

2) pobiera próby do badań monitoringowych chorób 

zakaźnych, z wyznaczenia powiatowego lekarza 

weterynarii zgodnie z obowiązującymi procedurami i 

instrukcjami 
3) wymienia choroby zakaźne zwierząt aktualnie podlegające 

obowiązkowi zwalczania, na podstawie analizy przepisów 
prawa 

4) wymienia obowiązki posiadacza zwierząt w przypadku 

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej oraz po dokonaniu 

jej zgłoszenia 
5) pobiera próbki do badań diagnostycznych przewidzianych w 

przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt zgodnie z obowiązującymi procedurami i 
instrukcjami 

6) wykonuje szczepienia ochronne zwierząt z zastosowaniem 
właściwej techniki, z wyznaczenia powiatowego lekarza 
weterynarii 

7) prowadzi obowiązującą dokumentację dotyczącą monitorowania 
i zwalczania chorób zakaźnych, w formie papierowej i 
elektronicznej 

7) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem żywności 
pochodzenia zwierzęcego 

1) przedstawia zasady kontroli weterynaryjnej żywności 

pochodzenia zwierzęcego 

2) przedstawia zasady systemu analizy zagrożeń i 

krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical 

Control Points, HACCP) 

3) przedstawia zasady czyszczenia i dezynfekcji 

obowiązujące przy produkcji żywności pochodzenia 

zwierzęcego 
4) przedstawia wymagania weterynaryjne dla produktów 

pochodzenia zwierzęcego oraz dla produkcji tych produktów, 
w szczególności dla mięsa i produktów z mięsa, mleka i 
produktów mlecznych, jaj i produktów jajecznych, produktów 
rybołówstwa i miodu 

5) przedstawia wymagania weterynaryjne dla prowadzenia 

działalności polegającej na wprowadzeniu produktów 

pochodzenia zwierzęcego na rynek w ramach zakładu 

zatwierdzonego lub rejestrowanego 

8) wykonuje czynności pomocnicze w ramach dopuszczenia 
zwierząt do uboju 

1) identyfikuje objawy choroby, która może mieć niepożądany wpływ 
na zdrowie ludzi bądź zwierząt 

2) omawia dobrostan zwierząt w rzeźni 

3) opisuje przebieg kontroli warunków dobrostanu zwierząt w 

rzeźni w odniesieniu do obowiązującej listy kontrolnej 

4) rozpoznaje naruszenia dotyczące warunków dobrostanu 

zwierząt kierowanych do uboju 
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 5) opisuje zasady przeprowadzania oraz przebieg badania 
przedubojowego zwierząt rzeźnych 

6) omawia warunki dopuszczenia różnych gatunków 

zwierząt do uboju 

7) wypełnia zgodnie z instrukcją druki dokumentacji badania 
przedubojowego zwierząt 

8) omawia zasady prowadzenia uboju z konieczności 
9) przedstawia wymagania weterynaryjne dla uboju na własne 

potrzeby 

9) wykonuje czynności pomocnicze w ramach weterynaryjnego 
badania poubojowego mięsa: 

a) stosuje metody i techniki badania poubojowego mięsa 

b) opisuje zmiany anatomopatologiczne w tuszach i narządach 
zwierząt 

1) przedstawia wykluczenia decydujące o określeniu przydatności 
mięsa do spożycia 

2) opisuje zakres badań poubojowych tusz i mięsa różnych 

gatunków zwierząt rzeźnych 
3) opisuje metody badania mięsa na włośnie 

4) dobiera sprzęt, narzędzia i materiały do badania mięsa na 

włośnie obowiązującymi metodami 

5) omawia sposoby znakowania mięsa na podstawie 

analizy przepisów prawa 

6) wypełnia prawidłowo i czytelnie dokumentację badania 
poubojowego mięsa zgodnie z obowiązującą instrukcją 

7) wykonuje rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów bez 

wydawania oceny mięsa zgodnie z przepisami prawa 

8) rozróżnia tusze i narządy zwierząt ze zmianami 

anatomopatologicznymi od prawidłowych na podstawie oceny 

wzrokowej 

9) wykonuje badanie mięsa na włośnie obowiązującymi 

metodami zgodnie z instrukcją wykonania w zakresie 

określonym w przepisach prawa 

10) wykonuje znakowanie mięsa zgodnie z zaleceniami 

lekarza weterynarii 

10) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad prawidłowym 
zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka w 
rzeźniach i zakładach rozbioru 

1) omawia zasady mycia i odkażania narzędzi, higieny osobistej i 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w 
kontakcie z materiałem szczególnego ryzyka (specified risk 
material, SRM) 

2) przedstawia aktualny wykaz materiału szczególnego 

ryzyka od bydła, owiec i kóz 
3) omawia zasady odejmowania SRM w trakcie przebiegu procesu 

technologicznego uboju bydła, owiec i kóz 

4) opisuje zasady gromadzenia i przechowywania SRM w 
rzeźniach i zakładach rozbioru 

5) omawia zasady barwienia SRM w rzeźniach i zakładach 
rozbioru 

6) opisuje zasady usuwania SRM w rzeźniach i zakładach rozbioru 

7) wymienia dokumentację sprawowanego nadzoru 

weterynaryjnego nad zakładami uboju lub rozbioru 

dotyczącą materiału szczególnego ryzyka 

8) omawia postępowanie w przypadku naruszeń 

wypełniania przez zakład zakładowych procedur 

postępowania z SRM 

11) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego nad ubocznymi oraz pochodnymi 
produktami pochodzenia zwierzęcego:  
a. przedstawia sposób postępowania z ubocznymi 

produktami pochodzenia zwierzęcego w zależności od 
kategorii 

b) przedstawia sposób postępowania z pochodnymi 

produktami pochodzenia zwierzęcego w zależności 

od kategorii 

1) przedstawia klasyfikację produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego 

2) przyporządkowuje uboczne produkty pochodzenia 

zwierzęcego do kategorii 1 lub 2 lub 3 
3) przyporządkowuje produkty do grupy produktów pochodnych 

pochodzenia zwierzęcego 

4) omawia zasady przetwarzania, gromadzenia, transportu, 
magazynowania, użycia oraz niszczenia ubocznych 
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 produktów pochodzenia zwierzęcego w zależności od kategorii 

5) omawia zasady prowadzenia cmentarzy dla zwierząt 

towarzyszących 

6) wypełnia dokumentację związaną z kontrolą 

przestrzegania zasad postępowania z ubocznymi 

produktami pochodzenia zwierzęcego 

ROL.12.5. Język obcy zawodowy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych w języku obcym nowożytnym (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 

a. 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 obcym 
nowożytnym umożliwiające realizację czynności 

zawodowych w zakresie: 
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, 
b) w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
c) i higieny pracy 
d) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do 

realizacji czynności zawodowych 
e) procesów i procedur związanych z realizacją zadań 
f) zawodowych 
g) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych 

z wykonywaniem zadań zawodowych 

h) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w 
standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także 
proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, 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) odszukuje 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 obcym nowożytnym, 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 

c) 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 obcym 

nowożytnym 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 

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) pyta o upodobania i intencje innych osób 
6) proponuje, zachęca 

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 

7) stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 
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5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku 

obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z 

wykonywaniem czynności zawodowych 

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 

zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, 

symbolach, piktogramach, schematach) oraz 

audiowizualnych (np. filmach instruktażowych) 

2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku obcym nowożytnym 
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 

sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym 
nowożytnym 

4) przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym 

wcześniej opracowany materiał, np. prezentację 

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu 
własnych umiejętności językowych oraz 

podnoszące świadomość językową: 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 

obcym nowożytnym 
b) współdziała w grupie 
c) korzysta ze źródeł informacji w języku obcym 

nowożytnym 
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 obcym nowożytnym, 

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 
 

ROL.12.6. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki w związku z realizacją 
zadań zawodowych 

1) wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje 
przykłady zasad (norm, reguł) moralnych 

2) rozróżnia etyczne i nieetyczne zachowania w zawodzie 

3) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w swoim środowisku 

4) właściwie interpretuje odpowiedzialność w stosunku do 

zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do 

społeczeństwa i środowiska 

2) analizuje własną kreatywność i otwartość na zmiany 1) określa możliwości wykorzystania własnej kreatywności w 
wykonywaniu zadań zawodowych 

2) opisuje proces wprowadzania zmiany 

3) działa w sytuacji zmiany (np. warunków pracy, stanu pacjenta, 

metod i technik wykonywania czynności, sprzętu, materiałów, 

środków stosowanych w realizacji zadań zawodowych, 

czynników pozazawodowych) 

4) przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich 
zalety i wady 

3) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy w 
zawodzie 

2) omawia czynniki stresogenne 

3) opisuje konsekwencje długotrwałego pozostawania pod 

wpływem stresu 
4) określa najczęściej stosowane techniki radzenia sobie ze 

stresem i obniżania jego poziomu 
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 5) opisuje różne formy zachowań asertywnych w radzeniu sobie 
ze stresem 

4) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 1)  opisuje umiejętności i kompetencji zawodowe 

2)  uzasadnia znaczenie kształcenia ustawicznego, 

aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych 

3)  planuje ścieżkę własnego rozwoju na podstawie 

analizy własnych kompetencji i umiejętności 

zawodowych 
4)  dobiera formy doskonalenia zawodowego do swoich 

potrzeb i możliwości 

5)  uzasadnia konieczność maksymalnego wykorzystania 

umiejętności zawodowych w celu podwyższania jakości 

opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia 

publicznego 

5) przestrzega tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 
i miejscem pracy 

1) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania 
i przesyłania danych osobowych 

2) przechowuje dane osobowe klientów zgodnie z przepisami 
prawa 

3) przedstawia konsekwencje wynikające z naruszenia 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i 

miejscem pracy 

4) omawia znaczenie przestrzegania zasady zaufania i 
poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych 

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) opisuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej 

2) właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji 

3) stosuje aktywne metody słuchania 

4) udziela odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do 
sytuacji 

5) współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie 
ochrony zdrowia publicznego 

ROL.12.7. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 

1)  planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania 

przydzielonych zadań 

1) omawia metody i techniki pracy w grupie 
najskuteczniejsze w pracy w zawodzie 

2) uzasadnia celowość planowania pracy zespołu 

wykonującego przydzielone zadania w zawodzie 

3) planuje wykonanie zadania zgodnie z dokonaną oceną 

możliwości finansowych i w określonym czasie 

4) wyznacza jasno określone cele pracy zespołu w zależności od 
rodzaju wykonywanej pracy zespołowej 

5) wskazuje przykłady efektywnej i nieefektywnej pracy 

zespołu w zawodzie 

6) analizuje kompetencje poszczególnych członków 

zespołu do wykonania zadania 

7) dobiera członków do zespołu zgodnie z ich 

kompetencjami 

2) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1) przedstawia strategie kierowania zespołem 

2) wskazuje cechy skutecznego menedżera i lidera grupy 

3) opisuje zakres obowiązków kierownika zespołu 

realizującego przydzielone zadanie 

4) wyznacza kolejne etapy pracy zespołu wykonującego 
przydzielone zadanie 

5) kieruje pracą zespołu z uwzględnieniem 

indywidualności jednostki i grupy 

6) ocenia przebieg wykonywanego zadania, wyciąga wnioski 
i dokonuje zmian w jego przebiegu 
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 7) motywuje członków zespołu do efektywnego 
wykonywania przydzielonych zadań 

8) 8)  przewiduje konsekwencje podejmowanych 

decyzji w kierowaniu pracą zespołu 

3) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 1) określa kryteria jakości realizowanych zadań 

2) ocenia zgodność wykonywania przydzielonych zadań z 
przyjętymi kryteriami 

4) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 

wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 

1) podaje przykłady wpływu postępu technicznego na 
doskonalenie jakości pracy w zawodzie 

2) wyszukuje informacje na temat stosowanych rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych poprawiających warunki i jakość 

pracy 

3) wskazuje argumenty za i przeciw wykorzystaniu 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych w wykonywanej pracy 

4) podaje przykłady wpływu właściwej i niewłaściwej organizacji 
pracy zespołu na osiągane efekty 

5) dobiera nowoczesne rozwiązania techniczne (sprzęt, 

narzędzia) do rodzaju wykonywanego zadania, stosując 

kryterium poprawy jakości pracy 

6) dobiera rozwiązania organizacyjne pracy zespołu, stosując 

kryterium poprawy warunków i jakości pracy 

7) planuje wyposażenie stanowiska pracy w nowoczesne 

rozwiązania techniczne (sprzęt, narzędzia) 

5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz 
wsi i rolnictwa 

1) wymienia instytucje i organizacje działające na rzecz wsi i 
rolnictwa 

2) wyszukuje informacje udostępniane przez instytucje i 

organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa 

3) opisuje zakres usług oferowanych przez instytucje 

i organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa w 

kontekście możliwości ich wykorzystania 

 
 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII 

 
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 umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych. 

 
Wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji: ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji 

zwierząt 

 
Pracownia anatomiczna wyposażona w: 

−  stanowisko komputerowe dla nauczyciela z oprogramowaniem biurowym i dostępem do internetu, drukarką ze skanerem 

i kopiarką A4, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, 

−  telewizor, tablicę szkolną, 

−  tablice poglądowe z układami i narządami zwierząt, prezentacje multimedialne na temat anatomii i fizjologii zwierząt, filmy 

dydaktyczne na temat anatomii i fizjologii zwierząt, modele anatomiczne układów i narządów zwierzęcych, szkielety 

zwierząt gospodarskich i domowych, czaszki zwierząt gospodarskich i domowych z pełnym uzębieniem, luźne kości 

różnych gatunków zwierząt, zwierzęta gospodarskie i domowe, biblioteczkę podręczną wyposażoną w publikacje 

zawodowe, 

−  stanowisko dydaktyczne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w mikroskop, preparaty mikroskopowe, 

preparaty makroskopowe, atlas anatomii topograficznej, atlas histologiczny i inne atlasy anatomii zwierząt, odzież 

ochronną do pracy ze zwierzętami oraz środki ochrony indywidualnej. 

 
Pracownia prosektorium (miejsce i urządzenia do przechowywania zwłok zwierzęcych) wyposażona w lodówkę i zamrażarkę do 

przechowywania zwłok zwierzęcych, atlasy anatomiczne, atlasy histologiczne, materiał sekcyjny, stół sekcyjny, stolik narzędziowy, 

narzędzia sekcyjne (noże sekcyjne, nożyczki, pęsety, haki tkankowe, piły, 
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dłuta), jednorazowe pojemniki na tkanki, tacki, sprzęt do odkażania, produkty biobójcze, pojemniki na odpady do utylizacji, 
środki ochrony indywidualnej. 

 
Pracownia zootechniczna wyposażona w: 

− stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, oprogramowaniem biurowym, drukarką ze 
skanerem i kopiarką A4, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, 

− telewizor, tablicę szkolną, 
− tablice poglądowe z rasami zwierząt gospodarskich i domowych, 
− biblioteczkę zawodową wyposażoną w dotyczące chowu zwierząt gospodarskich i domowych: przepisy prawa, 

regulaminy, przewodniki, procedury, instrukcje (w tym wykonania oceny kondycji krów w skali BCS – Body Condition 
Scoring), dokumentacje (w tym Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt), normy (w tym normy żywienia przeżuwaczy, koni, 
świń i kur), wzorce oceny organoleptycznej pasz, 
atlasy ras zwierząt gospodarskich i domowych, atlasy roślin (trawy, rośliny pastewne, zioła, rośliny szkodliwe i 
trujące), prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne, 

− zwierzęta gospodarskie i domowe, 
− odzież ochronną do pracy ze zwierzętami (ubranie robocze, buty robocze z ochroną palców, rękawice 

robocze lub gumowe), 
− stanowisko dydaktyczne wyposażone w: 

−   sprzęt i narzędzia do wykonywania pomiarów zoometrycznych (miara zoometryczna, cyrkiel 
zoometryczny, laska zoometryczna), 

−   zestawy próbek pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich i domowych, 
−   zdjęcia i zestawy zasuszonych okazów traw, roślin pastwiskowych, ziół oraz roślin szkodliwych 

i trujących, 
−   tabele norm żywienia, 
−   oprogramowanie do układania dawek pokarmowych dla zwierząt, 
−   sprzęt i narzędzia do przygotowania i zadawania pasz (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu 

uczniów): wiadro do pojenia cieląt, mieszadło do przygotowania preparatów mlekozastępczych, pojemnik z 
miarką, wagę, 

−   zestawy identyfikacyjne dla zwierząt (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześć osób): kolczyki 
dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich, opaski identyfikacyjne, kolczykownica z igłami, tatuownica 
uderzeniowa z zestawem cyfr i liter, tatuownica uszna zaciskowa z zestawem cyfr i liter, tusz do tatuażu, kredki 
do znakowania zwierząt, 

−  sprzęt do poskramiania zwierząt (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu uczniów): poskrom 
(klatka poskromowa) mechaniczny lub hydrauliczny, poskrom laskowy dla bydła, klamra na ścięgno Achillesa, 
poskrom skręcany obustronny dla bydła, pętla na nogi dla bydła 
i koni, obroże, kagańce, postronki, powróz z hakiem do prowadzenia dużych zwierząt, klucz Harmsa,  koła  
nosowe i zaciskacze, drążek do prowadzenia buhaja, pętla ryjowa dla świń, poskramiacz dla świń z prowadnicą, 
dutka nosowa dla koni, chwytak na koty, chwytak dla psów, 
rękawice ochronne do chwytania i trzymania psów i kotów, torbę iniekcyjną dla psów i kotów, 
podbierak do łapania psów i kotów, siatkę do łapania zwierząt na drążku i zarzucana, kołnierz dla psów, 

−   zestaw narzędzi do pielęgnacji skóry bydła i koni (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu 
uczniów): sześć sztuk szczotek twardych i miękkich, sześć sztuk zgrzebeł metalowych (spiralnych lub 
wielorzędowych), sześć sztuk zgrzebeł plastikowych (igiełkowych lub innych), myjkę, maszynkę do strzyżenia, 
nożyczki, sześć sztuk gąbek i ściągaczy do wody, 

−   zestaw narzędzi do ręcznej i mechanicznej korekcji racic i kopyt (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej 
niż sześciu uczniów): sześć sztuk noży korekcyjnych racicowych (kopytowych), miarek do wymiarowania racic, 
kopystek lub szczotkokopystek ze skrobakiem oraz po jednej sztuce narzędzi, takich jak: kleszcze czołowe, 
nożyce boczne, keratofrezarka, tarcza do korekcji racic, tarnik, cęgi do korekcji racic, czułki do badania racic 
(kopyt), młotek do podkuwania, pobijak drewniany, tasak do kopyt, preparaty natłuszczające, pędzel do 
natłuszczania, smoła bukowa, pasta do racic, 

−   zestaw do pielęgnacji pazurów u psów i kotów (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu 
uczniów): po jednej sztuce cążek, obcinacza, gilotynek, kleszczy, nożyc, nożyczek, szlifierek do pazurów, 

−   zestaw do pielęgnacji zębów u psów i kotów (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu uczniów): 
zestaw szczotek i pastę do zębów, 1 sztuka (skaler do usuwania kamienia nazębnego), 

−   zestaw do pielęgnacji skóry i sierści u psów i kotów (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu 
uczniów): miejsce do kąpieli, szampony, odżywki, różne rodzaje szczotek (gumowe, 
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metalowe), grzebień, narzędzia usuwające podszerstek, filcak, trymer, nożyczki, ręczniki, suszarkę do włosów, 
−   zestaw do pielęgnacji uszu psów i kotów (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż sześć osób): gaziki, 

patyczki do uszu, preparat do czyszczenia uszu, 
−   sprzęt i narzędzia do wykonywania zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich (zestaw dla grupy 

zajęciowej liczącej nie więcej niż sześciu uczniów): kleszcze i szlifierkę do skracania 
kiełków u prosiąt, dekornizator (gazowy, elektryczny), sztyfty chemiczne, piłkę (linkę) do obcinania 
rogów, zaciskacz i koła nosowe (przeciw samozdajaniu się krów i dla buhajów), emaskulator, kleszcze Burdizzo, 
obcinacz ogonków elektryczny i gazowy, kleszczyki do kastracji prosiąt, oprawki i ostrza skalpela, elastrator, 
gumki do kastracji, stojak do kastracji prosiąt, środki dezynfekcyjne w spreju, 

−   sprzęt i narzędzia do wykonywania zabiegów specjalnych (zestaw dla grupy zajęciowej liczącej nie więcej niż 
sześciu uczniów): zdjęcia (okazy) szkodników i ich odchodów, różnego rodzaju pułapki i potrzaski  na  myszy  
i szczury, trucizny w formie pasty, granulatu, kremu, tacki na trutki, opryskiwacze, opylacze, środki myjące 
i preparaty dezynfekcyjne, maty dezynfekcyjne, feromony, lepy, pułapki na owady, lampy owadobójcze, 
kombinezony, maski, buty i rękawice ochronne, apteczkę weterynaryjną. 

 
Pracownia rozrodu i inseminacji wyposażona w: 

− stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, oprogramowaniem biurowym, drukarką ze skanerem 
i kopiarką A4, projektorem multimedialnym, ekranem projekcyjnym, 

− telewizor, tablicę szkolną, 
− tablice poglądowe z narządami układu rozrodczego poszczególnych gatunków zwierząt, sztuczną pochwę dla bydła, 

modele anatomiczne narządów układu rozrodczego zwierząt gospodarskich i domowych, 
− biblioteczkę podręczną wyposażoną w: prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne na temat rozrodu i 

inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych, książki dotyczące hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich i 
domowych, kalendarze rujowe świń oraz pokryć i wycieleń dla bydła, wzory dokumentacji krycia naturalnego, wzory 
dokumentów hodowlanych, przepisy prawa dotyczące hodowli i rozrodu zwierząt, prospekty podmiotów zajmujących 
się inseminacją zwierząt, aktualne katalogi 
buhajów i knurów różnych podmiotów zajmujących się inseminacją zwierząt, zwierzęta gospodarskie: 
krowy i świnie. 

− stanowisko dydaktyczne wyposażone w: 
−   sprzęt, narzędzia i materiały do inseminacji bydła i świń: fantom krowy do inseminacji, elektroniczny wykrywacz 

rui bydła i świń, jeden zestaw inseminacyjny dla bydła (kontener z ciekłym azotem do przechowywania i transportu 
nasienia bydła, porcje nasienia buhaja w słomkach, pęsetę, rozmrażarkę do nasienia, pistolet inseminacyjny, 
osłonki na pistolet, obcinarkę, żel inseminacyjny, rękawice i fartuch inseminacyjny, termotorbę do   
przechowywania dawki inseminacyjnej, ręczniki jednorazowe), po jednym zestawie do unasienniania świń 
różnymi technikami (porcje nasienia knura w opakowaniach dostępnych na rynku, termobox do transportu 
nasienia knura, różnego rodzaju katetery inseminacyjne, ręczniki papierowe), dokumentację sztucznego 
unasienniania bydła i świń, 

−   sprzęt i narzędzia do diagnozowania ciąży: ultradźwiękowy wykrywacz ciąży u świń, 
−   sprzęt i narzędzia do udzielania pomocy porodowej: linki i łańcuszki porodowe, retraktor (wycielacz), 
–    haki porodowe tępe i ostre, kleszcze porodowe dla świń, kleszcze porodowe dla psów i kotów, 
−   apteczkę weterynaryjną. 

 
Zajęcia indywidualne z uczniem – nauka jazdy w zakresie kategorii B zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących 
pojazdami. 

 
Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy 
odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. 

 
Wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych 
czynności pomocniczych 

 
Pracownia zabiegowa wyposażona w: 
− stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, oprogramowaniem biurowym, 

projektorem multimedialnym, ekranem projekcyjnym, 
− tablicę szkolną białą suchościeralną, 
− stół zabiegowy dla zwierząt małych i dużych, lampę bezcieniową, lampę bakteriobójczą, 
− urządzenie do sterylizacji (autoklaw lub sterylizator powietrzny), 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



99 
 

 

 

− ultrasonograf wraz z instrukcją obsługi, 
− elektrokardiograf wraz z instrukcją obsługi, 
− fantom psa do przeprowadzania pierwszej pomocy i wykonywania iniekcji, 
− środki ochrony indywidualnej, 
− sprzęt do odkażania, produkty biobójcze, 
− zwierzęta gospodarskie i domowe, 
− stanowiska dydaktyczne badania zwierząt wyposażone w: 

−   sprzęt i narzędzia diagnostyczne (termometry, stetoskopy, otoskopy, młoteczki opukowe, plezymetry, latarki, wzierniki), 
−  sprzęt i narzędzia do pobierania materiału biologicznego od zwierząt, w tym stazy, kleszczyki hemostatyczne, 

cewniki urologiczne, sondy żołądkowe, maszynki do golenia, 
−   materiały do pobierania materiału biologicznego, w tym jednorazowe igły i strzykawki, probówki na krew, igły 

punkcyjne, skalpele, wymazówki, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, jednorazowe pojemniki na materiał 
biologiczny, gaziki, szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób zakaźnych i inwazyjnych, 

−   instrukcje i procedury, prezentacje i filmy dydaktyczne z zakresu badania zwierząt, 
−   stanowisko dydaktyczne profilaktyki leczenia zwierząt wyposażone w stolik narzędziowy, narzędzia do udzielania pierwszej 

pomocy w tym sondy żołądkowe, trokar, narzędzia chirurgiczne (kleszczyki hemostatyczne, pęsety anatomiczne i 
chirurgiczne, igłotrzymacze, spinaki do serwet chirurgicznych, trzonki do skalpeli, haki tkankowe), materiały opatrunkowe 
(gaziki, wata, lignina, bandaże elastyczne i dziane, opatrunki gipsowe, plastry samoprzylepne), 

−  materiały do wykonywania czynności profilaktycznych i leczniczych, w tym weterynaryjne produkty lecznicze wraz z 
ulotkami, wyroby i materiały medyczne (jednorazowe igły, strzykawki, katetery dożylne, aparaty do przetaczania płynów, 
cewniki urologiczne, nici chirurgiczne, serwety operacyjne, skalpele), 

−   stanowisko komputerowe dla nauczyciela z oprogramowaniem do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt, 
−   dokumentację, instrukcje i procedury, prezentacje oraz filmy z zakresu profilaktyki i leczenia zwierząt. 

 
Laboratorium diagnostyczne wyposażone w: 
− stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, oprogramowaniem biurowym, projektorem 

multimedialnym, ekranem projekcyjnym, 
− tablicę szkolną białą suchościeralną, 
− analizator hematologiczny wraz z instrukcją obsługi, 
− analizator biochemiczny wraz z instrukcją obsługi, 
− analizator do moczu wraz z instrukcją obsługi, 
− wirówkę wraz z instrukcją obsługi, cieplarkę wraz z instrukcją obsługi, 
− lodówkę, 
− mikroskopy, suszarkę do szkła laboratoryjnego, szkło laboratoryjne (zlewki, cylindry, lejki stożkowe, płytki Petriego, 

bagietki, szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe), stojaki laboratoryjne, środki ochrony indywidualnej, sprzęt do 
odkażania, produkty biobójcze, materiał biologiczny, 

− dokumentację laboratoryjną, 
− stanowisko dydaktyczne podstawowych badań laboratoryjnych wyposażone w barwniki do preparatów, 

paski testowe do badania moczu, olejek immersyjny, plansze, atlasy, tablice, instrukcje i procedury, 
− stanowisko dydaktyczne do badań parazytologicznych wyposażone w odczynniki laboratoryjne, olejek immersyjny, 

instrukcje i procedury, plansze, atlasy, tablice, 
− stanowisko dydaktyczne do badań mikrobiologicznych wyposażone w palniki gazowe lub spirytusowe, drobny sprzęt 

laboratoryjny (ezy, głaszczki laboratoryjne), barwniki do preparatów, pożywki do hodowli mikroorganizmów, krążki 
antybiotykowe, olejek immersyjny, instrukcje i procedury, plansze, atlasy, tablice, 

− stanowisko dydaktyczne do badań mięsa w kierunku włośni wyposażone w zestaw do badania mięsa na obecność włośni 
metodą wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym, kwas HCl 25%, pepsynę, dziennik 
badania na włośnie, system odprowadzania oparów, instrukcje i procedury, środki ochrony indywidualnej. 

 
Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego wyposażona w: 
− stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, oprogramowaniem biurowym, drukarkę 

ze skanerem i kopiarką A4, projektorem multimedialnym, ekranem projekcyjnym, 
− tablicę szkolną białą suchościeralną, 
− biblioteczkę zawodową wyposażoną w przepisy prawa, instrukcje, dokumentację, przewodniki, regulaminy właściwe dla 

stanowiska dydaktycznego, 
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− stanowisko dydaktyczne do wykonywania weterynaryjnych czynności kontrolnych wyposażone w komputer z dostępem do 
internetu i drukarką, normy, procedury, higrometr, termometr, lukso mierz, sonometr wraz z instrukcjami obsługi, taśmę 
mierniczą, czytnik mikrochipów, środki ochrony indywidualnej. 

 
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt gospodarskich, podmioty świadczące usługi 
z zakresu inseminacji bydła i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hotele dla zwierząt oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, w 
tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, 
schroniska dla zwierząt oraz organy kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce 
zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. 

 
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). 

 
MINIMALNA   LICZBA    GODZIN    KSZTAŁCENIA    ZAWODOWEGO   DLA    KWALIFIKACJI 
WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE1) 

 
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin 

ROL.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30 

ROL.11.2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt 
gospodarskich i domowych 

150 

ROL.11.3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych 210 

ROL.11.4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich 
i domowych 

210 

ROL.11.5. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym 
w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B 

30 

ROL.11.6. Język obcy zawodowy 30 

Razem 660 

ROL.11.7. Kompetencje personalne i społeczne2)
 

ROL.11.8. Organizacja pracy małych zespołów2)
 

 
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin 

ROL.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30 

ROL.12.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób 
zwierząt 

 

180 

ROL.12.3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką 
i leczeniem chorób zwierząt 

 

300 

ROL.12.4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru 
weterynaryjnego 

 

180 

ROL.12.5. Język obcy zawodowy 30 

Razem 720 

ROL.12.6. Kompetencje personalne i społeczne2)
 

ROL.12.7. 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 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. 
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ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych 

ZAŁĄCZNIK 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 3. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia/słuchacza/absolwenta 

ZAŁĄCZNIK 3a. 
Wzór deklaracji dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz dla osoby, która ukończyła 
KKZ – w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego ten KKZ 

ZAŁĄCZNIK 3b. 
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 

ZAŁĄCZNIK 3c. Wzór deklaracji dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego, osoby 
dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych  

ZAŁĄCZNIK 3d. 
Wzór deklaracji dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód 
o charakterze pomocniczym

ZAŁĄCZNIK 4. Wzór wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 5. Wzór wniosku zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia unieważnienia 
egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 6. Wzór wniosku o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 7. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 7a. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania zawodowego 
dorosłych) 

ZAŁĄCZNIK 8. Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym 

ZAŁĄCZNIK 9. Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 

ZAŁĄCZNIK 10. Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego 
zawodowego 
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ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910)

 ustawa 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 2020 r. poz. 1327)

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482)

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781)

 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 r .  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 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. poz. 316, z późn. zm.)

 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 poz. 991, z późn. zm. )

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.)

 ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)

 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. poz. 652)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r.  w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. 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. poz.1578, z późn. zm.)

 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. poz. 497)

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

 rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r.  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania (Dz. U. poz. 1636)

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

 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 §15 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 20 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i publikowana na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl 
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ZAŁĄCZNIK 3. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia/ słuchacza/ absolwenta 

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

jestem   uczniem  słuchaczem  absolwentem 

Dane osobowe ucznia/słuchacza/absolwenta (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

* w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20… r.)

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20… r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa zbranżowego 
nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*   TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

 Świadectwo ukończenia szkoły 

*właściwe zaznaczyć

 ........................................................ 
   czytelny podpis 

    Potwierdzam przyjęcie deklaracji 

…………………………………………………. 

 Pieczęć szkoły 

 ....................................................... 
 data, czytelny podpis osoby przyjmującej 

miejscowość, data d d m m r r r r 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 3a. Wzór deklaracji dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która 

ukończyła KKZ w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego ten KKZ 

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

 Jestem absolwentem/ absolwentką* szkoły, która została zlikwidowana 

nazwa i adres szkoły:............................................................................................................................. ....................................... 

 Ukończyłem/ukończyłam* kwalifikacyjny kurs zawodowy, który był prowadzony przez podmiot zlikwidowany 

miesiąc i rok ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego:.................................................................................................. 

prwadzonego przez ……………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data d d m m r r r r 

Dane osobowe absolwenta/ osoby, która ukończyła KKZ (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym* 

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20… r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20… r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*   TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Świadectwo ukończenia szkoły 

  Zaświadczenie o ukończeniu KKZ  

  Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku występowania dysfunkcji lub w przypadku choroby lub 

niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć

 ........................................................ 
   czytelny podpis 

    Potwierdzam przyjęcie deklaracji 
…………………………………………………. 

 Pieczęć oke 

....................................................... 
 data, czytelny podpis osoby przyjmującej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 3b.  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  

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

miejscowość, data d d m m r r r r 

 ukończyłem KKZ, (miesiąc i rok ukończenia) *…………………………………………………….…………………… 

 jestem uczestnikiem KKZ, termin ukończenia kursu wyznaczono na dzień* ……………………….….…...………. 

Nazwa i adres organizatora KKZ …………………………………..………………………………………………………... 

……………………………………………………..…………………..……………………………………………………... 

Dane osobowe osoby składającej deklarację (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 
 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym* 

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września…………. r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego …….. r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 
 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

 Mam zdany egzamin zawodowy z następującej kwalifiakcji wyodrębnionej w tym zawodzie: 

 .  
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*  TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Certyfikat kwalifikacji zawodowej uzuskany po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w tym 

zawodzie 

  Zaświadczenie o ukończeniu KKZ 

  Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć

................................................................................................... 
czytelny podpis 

 Potwierdzam przyjęcie deklaracji 
…………………………………………………. 

 Pieczęć podmiotu prowadzącego KKZ 

.................................................................................................. 
data, czytelny podpis osoby przyjmującej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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 ZAŁĄCZNIK 3c. Wzór deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby 
dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych 

 Jestem osobą dorosłą, która jest uczestnikiem  praktycznej nauki zawodu dorosłych*/  przyuczenia do  pracy dorosłych*  

 Jestem osobą dorosłą, która co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym  wyodrębniono kwalifikację, 

którą chcę potwierdzić* 

 Posiadam świadectwo/inny dokument wydane za granicą* potwierdzające wykształcenie średnie/wykształcenie zasadnicze 

zawodowe/ uznane za równorzędne świadectwu szkoły ponadgimnazjalnej/ /ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji  

miejscowość, data d d m m r r r r 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 
 w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu z kierunkowym: 

adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20…. r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20……r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego 
nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 
 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

 Mam zdany egzamin zawodowy z następującej kwalifiakcji wyodrębnionej w tym zawodzie: 

 .  
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*   TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 

  Certyfikat kwalifikacji zawodowej uzuskany po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie 

  Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć

 ........................................................ 
   czytelny podpis 

    Potwierdzam przyjęcie deklaracji 

…………………………………………………. 

 Pieczęć oke 

 ....................................................... 
 data, czytelny podpis osoby przyjmującej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 3d. Wzór deklaracji dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano 
zawód o charakterze pomocniczym 

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

miejscowość, data d d m m r r r r 

Dane osobowe ucznia (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20…. r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20…. r.) 

 w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się kształcę* 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego 
nazwa kwalifikacji 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

 w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie o charakterze pomocniczym przewidzianym dla zawodu, w którym 

się kształcę* 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego nazwa kwalifikacji 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*  TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć
 ........................................................ 

   czytelny podpis 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 4. Wzór wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego 

…………………………… ………………… 

 miejscowość  data 

..................................................................... 

imię i nazwisko wnioskującego 

..................................................................... 

adres wnioskującego do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, ul. numer domu 

..................................................................... 
nr telefonu wnioskującego 

 ..................................................................... 
adres poczty elektronicznej 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we …………………………………………… 

WNIOSEK O WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ* 

EGZAMINU ZAWODOWEGO  

Na podstawie art. 44zzzt ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) 

składam wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej*   

imię i nazwisko zdającego: .................................................................................................................................... 

numer PESEL 

.  . 

symbol kwalifikacji zgodny z 

podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

przeprowadzanego w terminie ………………………….. 

Dotyczy części 

egzaminu
pisemnej praktycznej 

 Zaznaczyć część egzaminu stawiając „X” 

Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu i miejsca dokonania wglądu. 

…………………………………………………… 

podpis zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego 

* Praca egzaminacyjna obejmuje:

 zadania i odpowiedzi zdającego zapisane i zarchiwizowane po części pisemnej w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu zawodowego 

 kartę oceny z części praktycznej oraz dokumentację, gdy jest to rezultat wykonania zadania na części praktycznej 
egzaminu 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 5. Wzór wniosku zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia 
unieważnienia egzaminu zawodowego 

CZĘŚĆ A. Wypełnia zdający 

……………………………………… ………………… 

miejscowość data 

............................................................................................. 

imię i nazwisko zdającego 

numer PESEL 

................................................................................................................................. 

adres zdającego do korespondencji (miejscowość, ulica, kod pocztowy, poczta)) 

..................................................................... 

numer telefonu zdającego     

…………………………………………………. 

e-mail zdającego

Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w/we ………… 

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O WGLĄD DO DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ WSZCZĘCIA 

UNIEWAŻNIANIA/UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU 
W związku z uzyskaną informacją o zamiarze unieważnienia / unieważnieniu* egzaminu zawodowego w części praktycznej 

egzaminu w zakresie kwalifikacji 

(symbol 

i nazwa  

kwalifikacji) 

na podstawie art. 44zzzq ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) składam wniosek 

o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić  wskazaną wyżej

część egzaminu zawodowego, oraz o możliwość złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu i miejsca dokonania wglądu. 

…………………………………………………… 

podpis zdającego 

CZĘŚĆ B. Wypełnia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

W odpowiedzi na powyższy wniosek uprzejmie informuję, że – zgodnie z art. 44 zzzq ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ) – wyznaczam poniższy termin dokonania wglądu do dokumentacji, na podstawie 

której zamierzam unieważnić egzamin zawodowy w części praktycznej w zakresie wskazanej wyżej kwalifikacji ww. zdającego, 

i złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie: 

………………………… ……………… ………………………………………………………………………… 

Data godzina miejsce wglądu 

…………………………………………………… 
 podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 6. Wzór wniosku o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego 
…………………………… ………………… 

 miejscowość  data 

..................................................................... 
imię i nazwisko wnioskującego 

..................................................................... 
adres wnioskującego do korespondencji:  

kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/ mieszkania 

..................................................................... 
nr telefonu wnioskującego 

..................................................................... 

adres poczty elektronicznej 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we …………………………………………… 

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW 

EGZAMINU ZAWODOWEGO 

Na podstawie art. 44zzzt ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) składam 

wniosek o weryfikację sumy punktów.   

imię i nazwisko zdającego: .................................................................................................................................... 

numer PESEL 

symbol kwalifikacji zgodny 

z podstawą programową nazwa kwalifikacji 

Po wglądzie przeprowadzanym w dniu ……………………………….. 

Dotyczy części 

egzaminu *
pisemnej praktycznej 

* Zaznaczyć część egzaminu, stawiając „X”


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

112
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Wniosek o weryfikację dotyczy części pisemnej/praktycznej* w zakresie: 

Nr zadania/rezultatu* uzasadnienie 

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………… 

podpis zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 7. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  

DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Proszę o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

 .   
ozsymbol kwalifikacji zgodne z 

podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

Do egzaminu chcę przystąpić* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Do wniosku dołączam: 

1. świadectwo ukończenia  gimnazjum*/  ośmioletniej szkoły podstawowej*/  innej szkoły*

2. dokumenty potwierdzające co najmniej dwa lata kształcenia lub pracy w zawodzie, w którym wyodrębniono

kwalifikację w zakresie której zamierzam zdawać egzamin:

1) ………………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………………………

3.  zaświadczenie lekarskie o występowaniu dysfunkcji */  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*

4.  deklarację przystąpienia do egzaminu

5.  wniosek o zwolnienie z całości lub części opłaty i dokumenty potwierdzające wysokość dochodów*.

miejscowość, data d d m m r r r r 

*właściwe zaznaczyć  …………………………………………………… 

Czytelny podpis 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 7a.  Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania 
zawodowego dorosłych) 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  

DO EGZAMINU ZAWODOWEGO  

(UCZESTNIK PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH) 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Proszę o dopuszczenie do egzaminu zawodowego 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

. 
symbol kwalifikacji zgodne z 

podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

   Do egzaminu chcę przystąpić* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Jestem osobą dorosłą, która jest uczestnikiem: 

 praktycznej nauki zawodu dorosłych* 

 przyuczenia do pracy dorosłych* 

Termin zakończenia przygotowania zawodowego został wyznaczony na ………………………….. 

Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego przedłożę niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

Do wniosku dołączam: 

1. deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego

2.  zaświadczenie lekarskie o występowaniu dysfunkcji */  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*

*właściwe zaznaczyć ........................................................ 

czytelny podpis 

miejscowość, data d d m m r r r r 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 8. Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym 

………………………………………… ………………… 
miejscowość data 

………………………………………………………………… 
imię i nazwisko zdającego PESEL zdającego 

WNIOSEK ZDAJĄCEGO / RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO ZDAJĄCEGO 

O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W TERMINIE DODATKOWYM1 

Na podstawie art. 44zzzga ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), 

w związku z nieobecnością na egzaminie zawodowym przeprowadzanym w zakresie kwalifikacji2 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego 
nazwa kwalifikacji 

w dniu ………………… 2020 r., proszę o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu zawodowego 

w części  pisemnej*,  praktycznej* 

w terminie dodatkowym. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki dokumentujące zasadność wniosku3: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………… 
podpis zdającego lub rodzica niepełnoletniego 

zdającego 

Uwagi dyrektora szkoły (w tym dotyczące dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz 

wskzanie miejsca egzaminu dla zdajacego 4:  

..................................................................................................................................…………………………………… 

...........................................................................................................................................................................………… 

.....................................................           ....................................................  

data przesłania wniosku do OKE           podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

- 

identyfikator szkoły 

1 Do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić zdający, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwił 
przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie głównym lub zdający, który w terminie głównym z przyczyn 
losowych lub zdrowotnych przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej. 

2 Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego składają wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część 
praktyczna egzaminu. 

3 Należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 
4 Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE wniosek wraz załączonymi do niego dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. 

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania  


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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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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http://www.oke.jaworzno.pl/
http://www.oke.krakow.pl/
http://www.oke.lomza.pl/
http://www.oke.lodz.pl/
http://www.oke.poznan.pl/
http://www.oke.waw.pl/
http://www.oke.wroc.pl/


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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D. SŁOWNIK POJĘĆ
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Szkoła – należy przez to rozumieć 4 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, podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 
zawodowy 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 wyznaczonego członka zespołu nadzorującego do wspomagania 
zdającego w czytaniu lub/i pisaniu albo 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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