
 

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - maj/czerwiec/lipiec 2016 r.  
Z.19 – Sporządzanie  i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu 
środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi. 
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik farmaceutyczny odbędzie się        
w Policealnej Szkole Nr 1 „Alternatywa” w Łodzi, ul. Obywatelska 57. Do szkoły należy 
zgłosić się najpóźniej na 30 min. przed egzaminem. 
Etap pisemny  sala 23 
17 .06.2016 r. piątek ,  godz.  14.00 
 Na egzamin należy się zgłosić nie później niż o godz. 13:15. Na część pisemną egzaminu 
zdający powinien mieć długopis (pióro)   z czarnym tuszem (atramentem) oraz   może mieć 
kalkulator prosty.  
 Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, 
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków 
kwadratowych z liczb.  
Na oba etapy egzaminu należy zgłosić się obowiązkowo z dowodem osobistym lub 
paszportem. Wpuszczenie na salę egzaminacyjną jest możliwe wyłącznie za okazaniem 
dowodu osobistego lub paszportu.  

Etap praktyczny  sala 23 
22.06.2016 r. środa 
zmiana  I godz. 8:00;   
 zmiana  II godz. 12:00;  
zmiana III – godz. 16:00  
Na etapie praktycznym losujemy stanowiska egzaminacyjne. 
 
 Struktura egzaminu zawodowego  
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 
 Część pisemna egzaminu 
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.  
Część pisemna egzaminu zawodowego jest  przeprowadzana: 
  z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.  
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 prawidłowa. 
Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy Zdający pracuje przy:  
  osobnym  stoliku  – w  przypadku,  gdy  część  pisemna  egzaminu  zawodowego  jest  
przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi -    
zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi. Odległość między 
indywidualnymi  stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę 
Zdających 
 



 Część praktyczna egzaminu  
Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.  
Część  praktyczna  egzaminu  zawodowego  polega  na  wykonaniu  przez  zdającego  zadania  
egzaminacyjnego  zawartego  w  arkuszu  egzaminacyjnym  na  stanowisku  egzaminacyjnym.  
Stanowisko  jest    przygotowane  z  uwzględnieniem  warunków  realizacji  kształcenia          
w danym  zawodzie  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  w  zawodach, 
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się 
ten egzamin.  
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    120  minut.   
 Podstawa uznania egzaminu za zdany.  
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 
1)  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania(czyli Zdający 
rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),  
i 
2)  z części praktycznej –co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 
Wynik  egzaminu  zawodowego  ustala  i  ogłasza  komisja  okręgowa.  Wynik  ustalony  
przez komisję okręgową jest ostateczny. 
Przebieg części praktycznej. 

Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na   30 minut przed jego 
rozpoczęciem oraz:   

 przebierają się w ubrania robocze jeżeli jest to wymagane przepisami  bezpieczeństwa   
i higieny pracy dla kwalifikacji,  w której odbywa się egzamin,  

 potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie, przystępują do losowania 
 stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i  identyfikatory  
z numerem wylosowanego stanowiska,  

  przedstawiciele zdających są obecni w czasie wydawania przez KOE arkuszy 
 egzaminacyjnych, materiałów do wykonania zadania, kart oceny i kryteriów 
oceniania.  

Zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznaje się z Instrukcją na pierwszej 
stronie arkusza, sprawdza jego kompletność.  Ewentualne braki lub usterki zgłasza PZNCP i 
otrzymuje  kompletny arkusz egzaminacyjny zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach 
szczególnych .  
 Po stwierdzeniu, że arkusz egzaminacyjny jest kompletny, zdający  umieszcza na pierwszej 
stronie arkusza numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka 
egzaminacyjnego, w przypadku braku numeru PESEL - serię i  numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, 
oznaczenie kwalifikacji,  numer zadania, numer stanowiska , numer PESEL, w przypadku 
braku numeru PESEL – serię i  numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i  przekazuje ją PZNCP. 
Zdający nie podpisują arkusza i karty oceny.  
Komplet wypełnionych przez zdających kart oceny PZNCP przekazuje  egzaminatorowi. 
 Zdający w ciągu 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części  praktycznej, 
zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania  oraz 
stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie oraz z instrukcjami  bezpieczeństwa          
i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu wymaganymi podczas  pracy na danym stanowisku          
i stanowiącymi wyposażenie stanowiska  egzaminacyjnego.  



Przewodniczący ZNCP w widocznym miejscu dla zdających zapisuje czas  rozpoczęcia 
i zakończenia egzaminu.   
 Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120 minut.  Czas liczy się od momentu 
zapisania przez  PZNCP godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.   
 Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne, stosując się do ogólnych i  stanowiskowych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie  stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia.  
 W czasie trwania egzaminu zdający:  

 wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne,  
 przestrzegają  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,   
 zgłaszają przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki – zgodnie z treścią 

zadania – do oceny rezultat  pośredni lub przebieg wykonania zadania; PZNCP 
ustala kolejność oceny,  

 zgłaszają, przez  podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub 
rezygnację ze zdawania egzaminu, 

 pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny oraz  rezultaty 
wykonania zadania w i kartę oceny następnie opuszczają salę egzaminacyjną / miejsce 
przeprowadzania egzaminu po uzyskaniu zgody ZNCP, nie zakłócając pracy 
pozostałym zdającym. 

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania  przebiegu 
egzaminu, PZNCP przerywa egzamin danemu zdającemu i  unieważnia jego część praktyczną 
egzaminu. Podczas egzaminu członkowie ZNCP i egzaminatorzy nie powinni: 

 udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani też 
dyskutować, czy komentować ich treści i zapisów, 

 komentować przebiegu egzaminu, 
 opuszczać sali egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu w trakcie 

egzaminu,  
 niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów, w tym arkuszy i kart 

z uszkodzeniami, brakami lub niewykorzystanych z powodu nieobecności zdających – 
materiały te należy niezwłocznie umieścić w kopercie, zakleić i zwrócić, w sposób 
określony przez dyrektora komisji okręgowej. 

Postępowanie po egzaminie 
Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu 
Jeżeli  Zdający  uzna,  że  w  trakcie  egzaminu  zostały  naruszone  przepisy  dotyczące  jego  
przeprowadzania,  może  zgłosić  pisemnie  zastrzeżenie  do  dyrektora  OKE  w  terminie  2  
dni roboczych od daty egzaminu w  części pisemnej lub praktycznej. 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  Komisji Centralnej    może  unieważnić  dany  egzamin  w  stosunku  do  
wszystkich  Zdających  albo Zdających w jednej szkole lub w jednej sali, a także w stosunku 
do poszczególnych  Zdających  i  zarządzić  jego  ponowne  przeprowadzenie.  
Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE 
w porozumieniu z dyrektorem CKE.  
 
Unieważnienie egzaminu.  
Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  lub  zespołu  nadzorującego  część  praktyczną  
egzaminu 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. 
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,  kart  odpowiedzi  lub  odpowiedzi  Zdających  zapisanych  i  zarchiwizowanych  
w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu,  
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. 
Ponowne przystąpienie do egzaminu  
Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w 
wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie 
przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym że: 

 uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz 
dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; 
przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na 
warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego, 

 absolwenci lub osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub osoby, 
które mogły przystąpić do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych 
za granicą, które nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części 
tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej lub 
przerwały egzaminu lub nie zdały egzaminu lub jego części, lub którym unieważniono 
egzamin, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin 
zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego. 

Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie 
zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na 
podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


