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Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
technik  ekonomista w czerwcu 2009 r. 

  

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w sprawie egzaminów zawodowych w czerwcu 2009 roku, informujemy: 

1. Absolwenci szkół zawodowych, którzy w czerwcu 2009 r. po raz pierwszy przystąpią 

do etapu praktycznego egzaminu w zawodzie technik ekonomista będą zdawać ten 

egzamin z wykorzystaniem pakietu do wspomagania operacji finansowo-księgowych, 

gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac, z którym pracowali w ramach zajęć 

dydaktycznych w szkole, spośród pakietów:  

• CDN Optima,  

• CDN Klasyk,  

• INSERT,  

• Raks,  

• Symfonia,  

• WA-PRO,  

• Varico; 

2.  Absolwenci szkół zawodowych, którzy nie zdali etapu praktycznego egzaminu 

w zawodzie technik ekonomista w sesjach w 2006 r., 2007 r. i 2008 r., tj. w czerwcu 

2009 r. przystąpią do tego egzaminu po raz kolejny, będą zdawać ten egzamin na 

dotychczasowych zasadach (tj. z wykorzystaniem kalkulatora);  

3. Absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista, które nie stosują 

w procesie kształcenia zawodowego komputera z właściwym dla tego zawodu 

oprogramowaniem, będą zdawać egzamin zawodowy na dotychczasowych zasadach 

(tj. z wykorzystaniem kalkulatora).  

Uczniowie/absolwenci nie wybierają formy zdawania etapu praktycznego 

egzaminu. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania uczniów i absolwentów 

w jakiej formie b ędą zdawać egzamin. 

Szkoły/placówki w terminie do 10 lutego 2009r. powinny przesłać do okręgowej 

komisji egzaminacyjnej następujące informacje:  

• W przypadku opisanym w punkcie 1. - liczbę uczniów, którzy zadeklarowali 

przystąpienie do etapu praktycznego egzaminu, liczbę sal egzaminacyjnych, w których 

znajdują się stanowiska egzaminacyjne wyposaŜone w komputer z pakietem, liczbę 

stanowisk egzaminacyjnych w kaŜdej sali, nazwę zawodu (zawodów), w którym 

będzie przeprowadzany etap praktyczny egzaminu w szkole/placówce 

z wykorzystaniem komputera (w przypadku, gdy w szkole/placówce w danej sali jest 

takŜe organizowany egzamin w innym niŜ technik ekonomista zawodzie/zawodach), 
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nazwę pakietu (pakietów), który jest stosowany na zajęciach dydaktycznych i tym 

samym będzie wykorzystywany przez zdających na egzaminie. 

•  W przypadku opisanym w punkcie 2. - liczbę absolwentów, którzy zadeklarowali 

przystąpienie do etapu praktycznego egzaminu, liczbę sal egzaminacyjnych 

z uwzględnieniem liczby zdających w kaŜdej sali, nazwę zawodu (zawodów), 

w którym będzie przeprowadzany etap praktyczny egzaminu w szkole/placówce 

(w przypadku, gdy w szkole/placówce w danej sali jest takŜe organizowany egzamin 

w innym niŜ technik ekonomista zawodzie/zawodach); 

W informacji szkoła/placówka zamieszcza dodatkowo 2 zdania uzasadnienia: 

„1. W szkole nie stosuje się w  procesie kształcenia zawodowego komputera 

z właściwym oprogramowaniem dla zawodu technika ekonomisty.  

2. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani, Ŝe będą zdawać etap praktyczny 

egzaminu w zawodzie technik ekonomista na dotychczasowych zasadach.”  

W przypadku, gdy komputer z właściwym oprogramowaniem nie jest stosowany 

w jednej lub kilku klasach w szkole w zdaniach powinno być:  

„1. W szkole w ........ klasach nie stosuje się w procesie kształcenia .... 2. Wszyscy 

uczniowie w tych klasach zostali poinformowani, Ŝe będą zdawać etap praktyczny 

egzaminu w zawodzie technik ekonomista na dotychczasowych zasadach.” 

 

•  W przypadku opisanym w punkcie 3. - liczbę absolwentów, którzy zadeklarowali 

przystąpienie do etapu praktycznego egzaminu, liczbę sal egzaminacyjnych 

z uwzględnieniem liczby zdających w kaŜdej sali, nazwę zawodu (zawodów), 

w którym będzie przeprowadzany etap praktyczny egzaminu w szkole/placówce 

(w przypadku, gdy w szkole/placówce w danej sali jest takŜe organizowany egzamin 

w innym niŜ technik ekonomista zawodzie/zawodach).  

 

Formę, sposób i terminy przekazywania/odbioru informacji określą okręgowe 

komisje egzaminacyjne.   

W terminie do 15 marca 2009 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) zostaną zamieszczone zadania z przykładami elementów 

do wykonania na komputerze wraz z  rozwiązaniami i kryteriami oceniania.  

Jednocześnie przypominamy, Ŝe wymagania dotyczące zastosowania na egzaminie 

zawodowym w etapie praktycznym komputera z pakietem biurowym oraz pakietem do 

wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac 

są zawarte w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista (Etap praktyczny 

egzaminu (...). Niezbędne wyposaŜenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego) 
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oraz w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik 

ekonomista (Rozdział 3, podrozdział 3.3. Ad.2.; podrozdział 3.4., 3.5).  

Etap praktyczny egzaminu będzie przeprowadzany w wyznaczonych dniach 

na 2 zmianach (na kaŜdej zmianie inna wersja zadania). 

1. W sali egzaminacyjnej muszą znajdować się:  

a) stanowiska egzaminacyjne dla ok. 12-15 zdających, 

b) stanowisko egzaminacyjne dla 1 zdającego -  stolik  z  komputerem z pakietem 

(komputer podłączony do sieci lokalnej, bez dostępu do Internetu), wymiary stolika 

muszą zapewniać „miejsce” do ręcznego napisania projektu realizacji prac i pracę na 

komputerze,  

c) 1 drukarka sieciowa, 

d) 1 rezerwowe stanowisko egzaminacyjne.  

Uwaga: Efekty prac zdających (tj. elementy wskazane w zadaniu) będą drukowane 

w czasie trwania egzaminu. 

 


