
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM



Zespół Szkół Technicznych 
uzyskał zaszczytny tytuł

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU 2017



EGZAMIN MATURALNY 2020

Przedmiot 
obowiązkowy

Liczba 
zdających

Zdawalność 
w szkole

Zdawalność 
w 

województwie

Średni wynik 
w szkole

Wartość 
stanina

język polski 137 97,9 % 94,2 % 54,5 % 6

język angielski 123 98,5 % 91,5 % 65,7 % 6

język niemiecki 14 85,7 % 82,6 % 49,3 % 6

matematyka 137 76,9 % 78,0 % 43,2 % 6



NAJLEPIEJ ZDALI MATURĘ

Zawód Zdawalność

Technik logistyk (kl. IV C) 100 %

Technik cyfrowych procesów 
graficznych

100 %

Technik mechatronik 91 %

Technik informatyk 90 %

Technik ekonomista 88 %

Technik budownictwa 80 %



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY 
KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE 2019/2020

Zawód Kwalifikacja Zdawalność

Technik budownictwa BD.29. 100 %

Technik budownictwa B.30. 100 %

Technik cyfrowych procesów 

graficznych
A.55. 100 %

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych
TG.7. 98 %

Technik logistyk A.32. 93,75 %

Technik mechatronik E.19. 91 %

Technik mechanik MG.19. 90 %

Technik mechatronik EE.2. 85 %

Technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej
AU.54. 83 %

Cukiernik TG.4. 80 %

Sprzedawca AU.20 80 %



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
I STOWARZYSZENIAMI

• Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu

• Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

• Izba Rzemieślnicza w Cottbus – praca w Niemczech dla absolwentów szkoły

• Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu „Razem dla rozwoju
rzemiosła”

• Powiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług

• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości,

• Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Wielkopolskim

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grodzisku Wielkopolskim

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Grodzisku Wielkopolskim

• Grodziski Klub Biegacza



WSPÓŁRACA Z UCZELNIAMI

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno – Społeczny -
współpraca dydaktyczna- Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - współpraca dydaktyczna - Udział
w ZST w Festiwalu Uczelnianym, Fundator stypendiów naukowych
dla 4 uczniów o wartości 60 tyś. złotych.

• Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu - współpraca dydaktyczna - Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym

• Politechnika Poznańska – udział młodzieży klas IV Technikum w Salonie
Maturzysty, współpraca dydaktyczna - Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym

• Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej – współpraca dydaktyczna,
praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik,
Udział w ZST w Festiwalu Uczelnianym



WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI
• Partnerstwo z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie, oddział Poznań – patronat spółki nad klasami Technikum
Mechatronicznego, Darczyńca wyposażenia do pracowni mechatronicznej, fundator
wyprawki naukowej dla najlepszych uczniów w zawodzie mechatronik, oraz nagród na
koniec roku szkolnego

• Partnerstwo z Firmą Opal w Grodzisku Wlkp. – praktyki dla uczniów kształcących się
w technikum, kształcenie młodocianych pracowników

• Partnerstwo z Firmą Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu-
praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, mechanik

• Partnerstwo z firmą Okechamp S.A. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. – fundator stypendiów dla
najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik, mechatronik

• Partnerstwo z firmą Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Ruchocicach – organizowanie praktyk
dla uczniów z ZST, uczniów z Francji, patronat nad corocznym konkursem
dla uczniów w zawodzie Technik Mechatronik

• Partnerstwo z firmą SteelPress w Luboniu, praktyki dla uczniów kształcących się
w technikum, kształcenie młodocianych pracowników

• Partnerstwo z firmą Job Impulse Polska - organizacja wykładów, szkoleń i pracy
dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk



WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI

• Współpraca z ponad 205 firmami (rzemieślnikami, przedsiębiorcami) 
szkolącymi młodocianych pracowników oddelegowanych do Zespołu 
Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. na teoretyczną naukę zawodu

• Współpraca z ponad 100 firmami w ramach organizacji Festiwalu 
Zawodów - promocja szkolnictwa zawodowego i lokalnych 
przedsiębiorców; organizowania płatnych staży uczniowskich oraz 
obowiązkowych praktyk zawodowych uczniów



WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KLASY 
MUNDUROWEJ

• Partnerstwo z 5. Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie

• Partnerstwo z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku 
Wlkp. 

• Partnerstwo z Komendą Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Grodzisku Wlkp. 

• Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym 
Tomyślu

• Współpraca z Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp. 

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Gratz



REALIZOWANE PROJEKTY

 „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie”

 „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”

 ,,Europejskie praktyki – pewny start w przyszłość” 

 ,,Grodziscy fachowcy”

 ,,Grodziska Akademia Zawodowców”

 ,,Czas Zawodowców BIS”

 Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 

 Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży

 ,,Wybieraj świadomie – żyj zdrowo”

 Pilotażowy Program Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych 
Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych 

 ,,Deutsch Plus”



CZAS ZAWODOWCÓW BIS 
ZAWODOWA WIELKOPOLSKA 

• Udział uczniów 
w tygodniowych praktykach 

w specjalistycznych 
laboratoriach na Politechnice 

Poznańskiej

• Organizacja płatnych staży 
w lokalnych firmach

• 150 godz., 2192,00 zł netto 



ZAWODOWCY ZDOBYWAJĄ 
EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE

 Praktyki zawodowe  
we Włoszech 
i  Hiszpanii

 W ramach projektu odbędzie się 
6 mobilności dla 96 uczniów 

oraz 2 mobilności
dla 10 nauczycieli



UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE DROGĄ 
DO EUROPEJSKIEGO SUKCESU

 Praktyki zawodowe  
we Włoszech 
i  Hiszpanii

 W ramach projektu odbędzie się 
7 mobilności 

dla 112 uczniów
oraz 2 mobilności
dla 10 nauczycieli 



 Praktyki zawodowe  
w Hiszpanii 
i Portugalii

 W ramach projektu odbędzie się 
8 mobilności 

dla 128 uczniów 
oraz 2 mobilności 
dla 10 nauczycieli

EUROPEJSKIE PRAKTYKI – PEWNY START 
W PRZYSZŁOŚĆ



GRODZISCY FACHOWCY

• płatne staże zawodowe, 
• kursy zawodowe dla uczniów 

m.in.: 
- kurs kelnerski,

- kurs Komputerowa obsługa 
sprzedaży  i magazynu

- kurs Programowanie stron 
i serwisów www

- kurs baristyczny
- kurs SEP

- kurs operatora wózków widłowych
- kurs barmański

kurs MS SQL
- kurs operatora ładowarki 

teleskopowej 
I WJO



GRODZISKA AKADEMIA ZAWODOWCÓW

• płatne staże zawodowe

• kursy zawodowe 
dla uczniów m.in.: 

- kurs wizażu
- kurs grafiki komputerowej
- kurs dekorowania tortów, 

wyrobów cukierniczych
- kurs operatora wózków 

widłowych
- kurs stylizacji paznokci



WYBIERAJ ŚWIADOMIE – ŻYJ ZDROWO

• Polsko – francusko - niemiecka 
współpraca szkół 

w ramach programu Erasmus+

• Działania związane 
ze zdrowym odżywianiem - m.in. 

wizyty w gospodarstwach 
ekologicznych,  zakładach 

przetwórstwa spożywczego, 
warsztaty dotyczące prawidłowego 

odżywiania



PILOTAŻOWY PROGRAM MON WSPIERANIA SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY 

CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

• praktyczne i teoretyczne 
zajęcia organizowane 

we współpracy 
z 5. Pułkiem Artylerii  

z Sulechowa

• zakup umundurowania 
oraz pomocy 

dydaktycznych 
do szkolenia młodzieży 

klas wojskowych



POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2020

„Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki 
w naszym życiu.”

• warsztaty tematyczne w szkołach, zabawy edukacyjne – gry, wspólne 
wyjazdy (studio nagraniowe, Muzeum Arkadego Fiedlera w 

Puszczykowie, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Teatr 
Muzyczny w Poznaniu, Wioska Folklorystyczna, Szkoła Muzyczna w 

Moskwie, Rosyjskie Narodowe Muzeum Muzyczne)

• realizowana na współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 
Porozumienia – 10 osób – wstępny termin wymian kwiecień i maj 2021



POLSKO-NIEMIECKA 
WYMIANA MŁODZIEŻY 2020

• Działania na rzecz 
propagowania języka 
niemieckiego m.in. 

ogólnopolskie konkursy, 
spotkania i wymiany 

uczniowskie, szkolenia 
dla nauczycieli 

PROJEKT  ,,DEUTSCH PLUS” 

• Projekt dla uczniów 
branżowej szkoły I 

stopnia realizowany we 
współpracy z CWRPDiZ
w Poznaniu w ramach 
programu Erasmus+ 

sektor Młodzież 



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
W SZKOLE

• Festiwal Zawodów

• Drzwi Otwarte

• Gra Miejska

• Pink Picnik



FESTIWAL ZAWODÓW



DRZWI OTWARTE



GRA MIEJSKA



PINK PICNIK



OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
• III miejsce w Wielkopolsce w konkursie 

„Młodzież odkrywa swój region”

• III miejsce w Pucharze Polski w Carvingu

• II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Internetowego 
Konkursu Języka Niemieckiego „Verstehen” 

• III miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

• II miejsce Finale Województwa w konkursie 
,,Nie daj szansy AIDS”



SUKCESY SPORTOWE

• IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Piłki Nożnej Chłopców

• Finał Województwa Wielkopolskiego w Biegach Ulicznych

• II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców

• III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców

• I miejsce w Mistrzostwach w Piłce Halowej Chłopców



SUKCESY SPORTOWE

W  roku szkolnym 2018/2019 

w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

LICEALIADA na startujących 267 szkół 

zajęliśmy 3 miejsce.

W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na COVID19  

rozgrywki zostały przerwane – na tym etapie szkoła 

uplasowała się na 6 miejscu.



CYKLICZNIE ORGANIZOWANE 
KONKURSY

 Powiatowy Konkurs wiedzy o przepisach ruchu drogowego

 Powiatowy Konkurs ortograficzny

 Powiatowy konkurs „Muzyka  na językach”

 Powiatowy konkurs ,,Wielkopolska słowem i obrazem malowana”

 Powiatowy Konkurs matematyczno- przyrodniczy 

 Powiatowy konkurs na najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy

 Powiatowy konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej



CYKLICZNIE ORGANIZOWANE 
KONKURSY

 Konkurs fotograficzny

 Konkurs poezji śpiewanej  ,,Ocalić od zapomnienia”

 Konkurs wiedzy o AIDS

 Świąteczny Konkurs Językowy

 Konkurs wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Starosty 
Grodziskiego i Dyrektora ZST

 Turnieje tańca

 Turniej piłki nożnej dziewcząt ,,RÓŻOWA CUP”



INNE KONKURSY, W KTÓRYCH BIORĄ 
UDZIAŁ UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

 Olimpiady: Logistyczna, Przedsiębiorczości,  Języka Niemieckiego, Cyfrowa, 
Teologii  Katolickiej, Wiedzy Ekonomicznej,  Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy  
o Ubezpieczeniach Społecznych ,,Wiem  wszystko  o ubezpieczeniach”

 Ogólnopolski Konkurs Pięknego Czytania  w języku niemieckim Lesen gehen

 Konkurs matematyczny  ,,Supermatematyk”

 Konkurs internetowy języka  niemieckiego ,,Verstehen”

 Ogólnopolski Konkurs Języka  Niemieckiego Deutschfreund

 Turniej Debat Oksfordzkich

 Liga Młodych Logistyków

 Otwarte Dyktando Języka Niemieckiego

 Test Wiedzy Ekonomicznej

 konkurs ,,Język Niemiecki w Poznaniu”

 konkurs ,,Wybieram wybory”



INNE KONKURSY, W KTÓRYCH BIORĄ 
UDZIAŁ UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY

 konkurs informatyczny ,,AVATAREK”

 „Magiczna kielnia”- konkurs młodych fachowców  branży budowlanej

 Wielkopolska  Licealiada- zawody  sportowe

 Międzypowiatowa Olimpiada o HIV/AIDS

 Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

 Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe

 Mistrzostwa Powiatu w biegach sztafetowych 

 Mistrzostwa Powiatu w indywidualnej  lekkiej atletyce 

 Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej

 Mistrzostwa Rejonu  w piłce ręcznej

 Mistrzostwa Rejonu w drużynowym tenisie  stołowym

 Mistrzostwa w pływaniu

 Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

 Turniej piłki koszykowej chłopców



WYDARZENIA SPORTOWE

• Dycha Drzymały

• Maraton Poznań

• City Treil Rusałka

• Kościański Półmaraton

• Bieg Niepodległościowy w 
Luboniu

• V Bieg Czekoladowy

• Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

• XIV Rekordowa Maniacka 
Dziesiątka

• 8 Stęszewski Bieg 
Przełajowy

• Rajd rowerowy z okazji 
I Dnia Wiosny

• Grand Prix Poznań City 
Treil

• Rajd rowerowy z okazji 
Światowego Dnia Zdrowia

• III Powiatowy bieg na 5

• Powiatowy Rajd 
Rowerowy

• 12 Półmaraton „Słowaka”  



WYDARZENIA SZKOLNE

• Goszczenia praktykantów z zaprzyjaźnionej szkoły w Montauban de 
Bretagne

• Wyjazd na Salon Maturzystów

• Uczestnictwo w Forum Rozwoju Miast na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich

• Udział w IX Pikniku Historycznym w Porażynie

• Uczestnictwo w IV edycji ,, Dnia Współpracy” w Poznaniu

• Szkolenie ,,Będę Biznesmenem BeBi”

• XXVII Finał WOŚP

• Warsztaty poetyckie z Państwem Eleonorą i Ryszardem Bibersztainami

• Spotkanie autorskie z p. Mateuszem Wieczorkiem

• Wymiana  międzynarodowa z ukraińską szkoła z miasta Brovary



WYDARZENIA SZKOLNE

• Grodziskie Targi Ekologiczne

• Wycieczka do fabryki Volkswagena

• Spotkanie z podróżnikiem Mariuszem Kurcem

• Wyjazd studyjny do Europarlamentu w Strasburgu

• Warsztaty ,,Wystąpienia publiczne w oczach znanego dziennikarza…”

• Wycieczki tematyczne

• Rajdy rowerowe

• Kampanie antysmogowe

• Koncerty np. Konkcert kolęd, Koncert walentynkowy

• Warsztaty prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową

• Akcje krwiodawstwa

• Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia



RADA RODZICÓW 2019/2020

• Wpłaty 25 921,16 

• Wydatki 24 271,53
1. pomoc materialna dla uczniów 1 728,46

2. wycieczki klasowe, wyjazdy integracyjne 5 278,00

3. delegacje uczniowskie 163,23

4. organizacja zawodów sportowych 692,25

5. nagrody w konkursach i na zakończenie 15 880,59

6. spotkanie autorskie 329,00

7. imprezy i konkursy szkolne 140,00

8. prowizje bankowe 60,00



RADA RODZICÓW –
PLAN 2020/2021

• Dochody 20 000,00

• Wydatki 20 000,00

1. Zapomogi dla uczniów

2 000,00

2. Nagrody w konkursach i na zakończenie 11 000,00

3. Dopłaty do wycieczek szkolnych 5 000,00

4. Zawody sportowe 500,00

5. Imprezy i konkursy szkolne 1 000,00

6. Spotkania poetyckie i z podróżnikiem 500,00



Egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie

39



Struktura egzaminu

• Aby uzyskać tytuł 
technika uczeń zdaje 
dwa egzaminy
z kwalifikacji 

• Egzaminy obywają się 
w trakcie trwania 
nauki, a nie w po jej 
zakończeniu

czerwiec 
III klasa

• TG.7. Sporządzanie potraw 
i napojów

czerwiec
IV klasa

• TG.16. Organizacja żywienia 
i usług gastronomicznych

ukończenie 
szkoły

• zdanie wszystkich kwalifikacji

• tytuł technika w zawodzie 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych
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Część pisemna

41

forma testu 
pisemnego, trwa 60 

minut 

40 zadań zamkniętych 
zawierających cztery 

odpowiedzi do wyboru, 
z których tylko jedna 

odpowiedź jest 
prawidłowa

nie wolno wnosić 
urządzeń 

telekomunikacyjnych 
można korzystać 

z kalkulatora prostego



Część praktyczna

42

polega na wykonaniu 
zadania lub zadań 
egzaminacyjnych, 
których rezultatem 

jest wyrób, usługa lub 
dokumentacja

trwa nie krócej 
niż 120 minut 

i nie dłużej niż 240 
minut

czas trwania części praktycznej egzaminu 
zawodowego dla konkretnej kwalifikacji 

określony jest w informatorze



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) 

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.
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Dokumenty potwierdzające 
zdanie egzaminu

świadectwo potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez 
okręgową komisję egzaminacyjną

świadectwo potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji wydane przez 
okręgową komisję egzaminacyjną

świadectwo ukończenia technikum wydane 
przez szkołę

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany 
przez okręgową komisję egzaminacyjną
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Deklaracja – termin składania

Deklarację należy złożyć nie później 
niż na 4 miesiące  przed ogłoszoną 

przez dyrektora OKE  datą rozpoczęcia egzaminu 
zawodowego. 

45

Sesja 
styczeń –
luty 2021

(tylko 
egzaminy 

poprawkowe)

15.09.2020 r.

Sesja 
czerwiec –
lipiec 2021

07.02.2021 r.



Dostosowanie form egzaminu
Uczeń posiadający:

• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie 
występowania specyficznych trudności  w uczeniu się,
• orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• opinię rady pedagogicznej dla ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną,

• zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza,
może starać się o dostosowanie form przeprowadzenia egzaminu.

Aby je uzyskać dołączyć do deklaracji przystąpienia do egzaminu 
orzeczenie/opinię/zaświadczenie. 

Wyjątek stanowią uczniowie chorzy czasowo, którzy 
zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć później.

Sposób i formę dostosowania warunków przeprowadzenia 
egzaminu zawodowego wskazuje rada pedagogiczna.
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Gdy się nie uda…

47

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  i wnosi się opłatę 

za ten egzamin

osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu 
nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, 

które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych 
uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego 
części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych

dla egzaminu eksternistycznego

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz 
pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał części pisemnej 
lub praktycznej, bądź mógł przystąpić po raz pierwszy do 
egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.



Kilka ważnych uwag:

• Warto zdać ten egzamin i uzyskać tytuł
technika, ale wymaga to sporego wysiłku!

• Decydując się na zdawanie egzaminu
zawodowego przygotowanie do niego
trzeba zacząć od dziś.
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Egzamin maturalny 
w 2022 roku 
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Z jakich przedmiotów trzeba
zdawać maturę w 2022 roku

• języka polskiego – w części ustnej (bez 
określania poziomu) i pisemnej (na poziomie 
podstawowym);

• języka obcego nowożytnego – w części ustnej 
(bez określania poziomu) i pisemnej (na poziomie 
podstawowym) - z tego samego języka;

• matematyki (tylko w części pisemnej) na 
poziomie podstawowym;
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Z jakich przedmiotów trzeba
zdawać maturę w 2022 roku

• jednego z przedmiotów dodatkowych 
(poziom rozszerzony) – biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, 
język polski, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie) – tylko w części pisemnej.

51



trwa około 30 minut i składa się z trzech części: 
przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego 

dotyczącej wylosowanego polecenia 
i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego 

z zespołem przedmiotowym
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Język polski
CZĘŚĆ USTNA

ZDAWANY  

BEZ OKREŚLANIA POZIOMU



trwa około 15 minut, ma formę rozmowy zdającego 
z osobą egzaminującą, w obecności drugiego 

nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału 
w rozmowie. Egzamin obejmuje następujące zadania: 
rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem ról, opis 

ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania, rozmowa na 
podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi 

na 2 pytania
53

Język obcy 
CZĘŚĆ USTNA

ZDAWANY BEZ OKREŚLANIA POZIOMU



Co stanowi podstawę wymagań 
egzaminacyjnych?

Podstawą wymagań jest 

podstawa programowa

określona w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. 

w sprawie podstawy programowej.
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Matura składa się z dwóch części

część ustna

oceniana przez nauczycieli 
w szkole

wyniki egzaminu są 
wyrażone w procentach

część pisemna

oceniana przez zewnętrznych 

egzaminatorów

prace są kodowane

wyniki egzaminu są wyrażone 
w procentach i na skali 

centylowej
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Matura jest zdana, gdy uczeń…

56

z każdego z trzech obowiązkowych 

przedmiotów – języka polskiego, języka 

obcego i matematyki (w przypadku języków 

zarówno z części ustnej, jaki i pisemnej), 

uzyskał minimum 30 % punktów 

możliwych do uzyskania

przystąpił do egzaminu z jednego 

przedmiotu dodatkowego w części 

pisemnej

WYNIK EGZAMINU Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO 
NIE WPŁYWA NA ZDANIE MATURY, ALE JEST 

ODNOTOWANY NA ŚWIADECTWIE



Dodatkowe przedmioty na egzaminie

nie więcej niż pięć kolejnych przedmiotów 
na poziomie rozszerzonym oprócz 
przedmiotu który został wybrany jako 

przedmiot zdawany obowiązkowo: 

(biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 
historia, historia muzyki, historia sztuki, 

informatyka, język łaciński i kultura antyczna, 
język obcy nowożytny, język polski, matematyka, 

wiedza o społeczeństwie)
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Języki obce jako przedmioty dodatkowe

• jeżeli absolwent wybrał język obcy nowożytny, który 
zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas zdaje 
egzamin wyłącznie w części pisemnej (na poziomie 
rozszerzonym)

• jeżeli absolwent wybrał język obcy nowożytny inny niż ten 
który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, może zdawać  
wyłącznie w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym) 
lub też w części ustnej i pisemnej (część ustną bez 
określania poziomu, a część pisemną na poziomie 
rozszerzonym).
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Deklaracja maturalna 

59

 przedmioty (obowiązkowe 
i dodatkowe) zdawane 
na maturze 

 dla zdających informatykę 
- środowisko komputerowe, 
programy użytkowe i język 
programowania 

 ewentualne zaświadczenie 
o dysleksji  rozwojowej lub 
o chorobie



Deklaracja maturalna 
terminy

30 września 2021
wstępna

7 lutego 2022
ostateczna

Jeżeli uczeń nie 
naniesie osobiście 
poprawek na swoją 
deklarację wstępną 
do 7 lutego, jest ona 

traktowana jako 
deklaracja ostateczna.
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Dostosowanie form egzaminu
Uczeń posiadający:

• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie 
występowania specyficznych trudności  w uczeniu się,
• orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• opinię rady pedagogicznej dla ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną,

• zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza,
może starać się o dostosowanie form przeprowadzenia egzaminu.

Aby je uzyskać musi w terminie do 30 września 2020 r.
dołączyć do deklaracji maturalnej orzeczenie/opinię/zaświadczenie. 
Wyjątek stanowią uczniowie chorzy czasowo, którzy zaświadczenie 

o stanie zdrowia mogą złożyć później.

Sposób i formę dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu 
zawodowego wskazuje rada pedagogiczna.
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Czasem coś się nie uda …
• wszystkie egzaminy są niezależne od siebie, ale aby mieć 

prawo do poprawki w sierpniu trzeba podejść 
do wszystkich obowiązkowych egzaminów (zarówno 
w części pisemnej i ustnej), 

• można nie zdać tylko jednego (nie uwzględnia się 
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym 
gdyż on nie wpływa na wynik egzaminu) i żaden nie 
może być unieważniony

• każdy egzamin można poprawić przez 5 lat od września 
roku w którym po raz pierwszy zdający przystąpił 
do egzaminu, raz w roku – w sesji wiosennej 

• istnieje możliwość bezterminowego poprawiania 
wyniku zdanego egzaminu
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Linki do ważnych stron

• https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-
w-nowej-formule/

(egzamin maturalny)

• https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-
w-nowej-formule/ (egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie)

• Ważne informacje znajdują się na stronie 
internetowej szkoły w zakładce UCZEŃ 
 Egzamin zawodowy 
 Egzamin maturalny
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https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/
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Czym się kierować 
wybierając 

przedmioty dodatkowe 
zdawane na maturze?

 własnymi możliwościami

 wymaganiami szkoły lub uczelni, 
w której absolwent chce kontynuować 
naukę
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Podsumowując …

65

Matura i jej wynik nie wpływają 
na ukończenie szkoły, 

dlatego decyzja o tym czy 
zdawać, co zdawać powinna być 

przemyślana.



Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 14.10.2020 – Dzień Nauczyciela

 marzec/kwiecień - Drzwi Otwarte/Festiwal Zawodów

 30.04.2021 – zakończenie klas maturalnych 

 04.05.2021 – egzamin maturalny z języka polskiego

 05.05.2021 – egzamin maturalny z matematyki

 06.05.2021 – egzamin maturalny z języka angielskiego

 04.06.2021 – dzień po Bożym Ciele

 21.06.2021 – część praktyczna egzaminu zawodowego

 22.06.2021 – część pisemna egzaminu zawodowego


