
Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu dla 

uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w roku 2020 

 
 

I. Sesja styczeń-luty 2020: 

 

do 09 września 2019 roku  (podstawa programowa 2012) 
dotyczy kwalifikacji: A.25; E.08; E.24; M.44  

oraz absolwentów którzy skończyli kwalifikacje jednoliterowe i nie przystąpili/nie 

zaliczyli egzaminu w poprzednich sesjach egzaminacyjnych 

 

do 15 września 2019 roku  (podstawa programowa 2017) 
dotyczy kwalifikacji: BD.05; EE.02; MG.12; MG.19;  

kwalifikacji EE.08 – III semestr kierunku technik informatyk,  

ST.04. – III semestr kierunku technik realizacji dźwięku  

oraz absolwentów którzy skończyli kwalifikacje dwuliterowe  

i nie przystąpili/nie zaliczyli egzaminu w poprzednich sesjach egzaminacyjnych 

                                               

II. Sesja czerwiec-lipiec 2020 

  

do 22 lutego 2020 roku  (podstawa programowa 2012) 
dotyczy absolwentów którzy skończyli kwalifikacje jednoliterowe  

i nie przystąpili/nie zaliczyli egzaminu w poprzednich sesjach egzaminacyjnych 

 

do   7 lutego 2020 roku  (podstawa programowa 2017) 
dotyczy kwalifikacji: AU.23; EE.03; EE.05; MG.20;  

kwalifikacji EE.09 – IV semestr kierunku technik informatyk,  

ST.05. – IV semestr kierunku technik realizacji dźwięku  

oraz absolwentów którzy skończyli kwalifikacje dwuliterowe  

i nie przystąpili/nie zaliczyli egzaminu w poprzednich sesjach 
 

Przekroczenie terminu składania deklaracji spowoduje przyjęcie jej na 

kolejną sesję egzaminacyjną 
 

 

 

 

 

 



Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

w 2020 roku ogłoszony 8 sierpnia 2019 roku przez Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Sesja 1.: styczeń - luty 2020 r. 

•  część pisemna - 10 stycznia 2020 r. 

•  część praktyczna: 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - 09 stycznia 2020 r. 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.  

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 20 marca 2020 roku  

Sesja 2.: czerwiec - lipiec 2020 r. 

•  część pisemna - 23 czerwca 2020 r. 

•  część praktyczna: 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - 22 czerwca 2020 r. 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 24 czerwca do 09 lipca 2020 r.  

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 28 sierpnia 2020 roku  

 

Komunikat Dyrektora CKE - Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie w 2020 r 

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190808%20EPKwZ%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

