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Jak pisać projekt realizacji prac  

w czasie etapu praktycznego 

egzaminu zawodowego?  
 

Projekt realizacji prac- aleŜ to proste - robiłeś to wiele razy. 

 
Czy przystępując do jakiegokolwiek ćwiczenia na zajęciach w  pracowni, zadania na 

warsztatach szkolnych, a nawet pracy w domu, czy poza domem nie zastanawiasz się nad tym 
jak to naleŜy zrobić przy pomocy materiałów, sprzętu i narzędzi które masz do dyspozycji?  
Oczywiście robisz to zawsze i nawet nie czujesz kiedy projektujesz swoją pracę.  
Na egzaminie musisz to jednak zapisać i to w określony sposób. Zapytasz - w jaki? - Jest to 
zapisane w treści zadania egzaminacyjnego.  
 

Jak zatem zrobić to dobrze na egzaminie? 

 

Po pierwsze Przeczytaj dokładnie od początku do końca zadanie egzaminacyjne - treść 
zadania wraz z załącznikami, aby się dowiedzieć co masz zrobić, co masz do 
dyspozycji. 

Po drugie Sformułuj i zapisz na pierwszej stronie swojej pracy tytuł, który będzie mówił 
czego dotyczy projekt. 

Po trzecie Przeanalizuj dokładnie treść zadania i załączniki. Pamiętaj- masz opracować 
„projekt realizacji prac”, a więc musisz dowiedzieć się o jakie prace chodzi, jaki 
ma być efekt końcowy tych prac i co masz do dyspozycji. Upraszczając problem, 
projektując swój wolny czas nie będziesz wybierać się na narty, gdy masz do 
dyspozycji tylko łyŜwy.  

Po czwarte  Zapisz w pracy egzaminacyjnej załoŜenia do projektu – są to wszystkie istotne 
informacje, które musisz wziąć pod uwagę opracowując projekt realizacji prac. 

Po piąte Wyodrębnij i zatytułuj rozdziały – to Ŝaden problem. W treści zadania jest zapis: 
„projekt powinien zawierać:”. Kolejne punkty tego wykazu powinny stać się 
tytułami rozdziałów Twojego projektu. 

Po szóste Wypełnij rozdziały treścią, ale to juŜ umiesz. Uczyłeś się, zbierałeś doświadczenie 
wykonując ćwiczenia laboratoryjne, realizując projekty, rozwiązując róŜne 
zadania, problemy w trakcie nauki w szkole. Pamiętaj pisz na temat. Zaglądaj do 
danych, które zapisałeś w pierwszym rozdziale, aby fantazja nie sprowadziła Cię 
na manowce. 

 

Pisz czytelnie – daj szansę egzaminatorowi na ocenę Twojej pracy. 

Egzamin potwierdzający  
kwalifikacje zawodowe 

Dla absolwentów technikum nastał czas radości i wesela. 
Uczeń uczył się 4 lata,  

absolwent moŜe się pochwalić, czego się nauczył 


