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I. Warunki dopuszczenia do 

egzaminu czeladniczego 
 

  

IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO 

OSOBĘ, KTÓRA : 

1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany 

pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych 

pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych; 

2. posiada świadectwo posiada świadectwo ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe o 

kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; 

 

 

 

 

 



OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O DOPUSZCZENUIE DO EGZAMINU 

CZELADNICZEGO SKŁADA NASTEPUJACE DOUMENTY:  

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego; 

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz           

z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym 

przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech                     

(jeżeli pracodawca jest członkiem cechu); 

3. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców 

należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze 

świadectwami pracy; 

4. Kopię dokumentów potwierdzających spełnianie z wyżej 

wymienionych warunków;     

5. Jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm; 

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. 

 

II. Przebieg egzaminu 
 

1. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego   

i teoretycznego. 

2. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem 

osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 

jego tożsamość. 

3. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 

minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 



trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub        

w warsztatach szkoleniowych. 

4. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej. 

5. Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która 

polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela 

odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: 

a. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją, 

b. dokumentacja działalności gospodarczej, 

c. rysunek zawodowy, 

d. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

e. podstawowe zasady ochrony środowiska, 

f. podstawowe przepisy prawa pracy, 

g. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności 

gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. 

 

6. Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych - test.          

W każdym wyżej wymienionym temacie udziela odpowiedzi na 

7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi,       

z  których tylko jedna jest prawidłowa. 

7. Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna 

się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego 

odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: 

a. technologia, 

b. maszynoznawstwo, 

c. materiałoznawstwo. 

 



8. Zdający losuje zestaw pytań zawierający po 3 pytania z każdego 

tematu, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi 

przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół 

egzaminacyjny przystępuje do udzielenia odpowiedzi.           

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. 

 

 

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE: 

 22 654 96 98, 22 6205017;  22 620 50 11 w. 15. 

www.izbarzem-mkp.com.pl 

 

Źródło: http://www.izbarzem-mkp.com.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 



 
 
 
 

 


