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 .................................................... 
                                                                                          (miejscowość, data) 

 
PROTOKÓŁ EGZAMINU POPRAWKOWEGO /KLASYFIKACYJNEGO* 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 
roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 z dnia 16 sierpnia 2017r.). oraz 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1651, Warszawa dnia 31 sierpnia 2017r.). 
 
Imię i nazwisko ucznia -  

Klasa -  

Szkoła -   

Przedmiot -  

Zawód -  

Data egzaminu -  

 

Skład komisji egzaminacyjnej: 

1. Przewodniczący komisji -  

2. Członek komisji -  

3. Członek komisji -  

 

Przebieg egzaminu: 

1. Zadanie praktyczne: 

Treść zadania: 

 

 

 

 

     

*(niepotrzebne skreślić) 

mailto:info@ckpelblag.pl
mailto:ckziu@elblag.eu


Na podstawie Regulaminu Oceniania Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego, jeżeli uczeń uzyska: 

 

- Poniżej 50% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę niedostateczną - 1 

- 51% - 60% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dopuszczającą - 2 

- 61% - 70% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dostateczną - 3 

- 71% - 80% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dobrą - 4 

- 81% - 90% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę bardzo dobrą - 5 

- 91% - 100% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę celującą - 6 

 

Uwagi do przebiegu etapu praktycznego oraz udzielonych odpowiedzi: 

 

 

 

 

 

Uczennica/Uczeń uzyskał/a wynik ................................% ogólnej liczby punktów. 

Wynik egzaminu poprawkowego / klasyfikacyjnego*: ............................................... 

Ustalona ocena roczna z przedmiotu: ....................................................................... 

 

Podpisy członków komisji: 

1.  …………………………………….…….. 

2.  .………………………………….……….. 

3.  ............................................................... 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

 

 



Kryteria i punktacja: 

 

L.p. CZYNNOŚCI OCENIANE 

Liczba 

punktów 

możliwych 

do uzyskania 

Liczba 

punktów 

uzyskanych 

przez ucznia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Elbląg, dnia .................................... 

 
ZAKRES MATERIAŁU NA EGZAMIN KLASYFIKACYJNY / POPRAWKOWY* 

(przekazać szkole macierzystej ucznia)                    (niepotrzebne skreślić) 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 

roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 z dnia 16 sierpnia 2017r.). oraz 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1651, Warszawa dnia 31 sierpnia 2017r.). 
 
Imię i nazwisko ucznia -  

Klasa -  

Szkoła -   

Nr zawodu -  

Przedmiot -  

Data egzaminu -  

Godzina rozpoczęcia -  

Sala -  

Miejsce egzaminu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Elblągu 

 ul. Gen. Bema 54 

 

 

Uczeń/słuchacz zobowiązany jest stawić się u opiekuna klasy w CKZiU  
30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

 
Zakres materiału na egzamin poprawkowy/klasyfikacyjny*  z zajęć 

praktycznych za rok szkolny ............................... 
 
1. ……………………………….............................................................. 

2. …………………………………........................................................... 

3. ………………………………............................................................... 

Otrzymałem/Otrzymałam 

 
…………………….. 

Data i podpis 
 

Uwaga. Proszę o odesłanie skanu pisma z podpisem ucznia. 
* ( niepotrzebne skreślić) 


