
Arkusze ocen rok szkolny 2021/2022 

 

Najważniejsze informacje o zmianach: 
§ 2. 1. Arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 

przepisami dotychczasowymi, są prowadzone do czasu zakończenia kształcenia przez ucznia albo 

słuchacza w tej szkole.  

ROZPORZĄDZENIE WESZŁO W ŻYCIE 29 CZERWCA 2021 

1. W arkuszach ocen uczniów technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 

albo 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie zawodowym, 

należy wpisać odpowiednio:  

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub  

2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji  

wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, 

lub  

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń został 

zwolniony z tego egzaminu.  

2. W arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku 

szkolnego 2019/2020 albo 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym 

egzaminie zawodowym należy wpisać odpowiednio:  

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub  

2) informację o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego – w przypadku gdy uczeń będący 

młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 

będącego rzemieślnikiem przystąpił do egzaminu czeladniczego, lub  

3) informację o nieprzystąpieniu odpowiednio do egzaminu zawodowego lub jego części, symbol i 

nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego – w przypadku gdy uczeń 

nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub  

4) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń został  

zwolniony z tego egzaminu.  

3. W arkuszach ocen słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku 

szkolnego 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie 

zawodowym, należy wpisać odpowiednio:  

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub  



2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, 

lub  

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz został 

zwolniony z tego egzaminu.  

6. W arkuszach ocen słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 

2019/2020 albo 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie, 

należy wpisać odpowiednio:  

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub  

2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, 

lub  

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz został 

zwolniony z tego egzaminu. 

 

 

NOWE/ZMIENIONE ARKUSZE OCEN w roku szkolnym 2021/2022  

Symbol arkusza Dla kogo 

MEN-I/48/2 ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY 

MEN-I/50/2 ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM 

MEN-I/51/2 ARKUSZ OCEN UCZNIA BRA NŻOWEJ SZKOŁY I 
STOPNIA 

MEN I/52/2 ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA BRA NŻOWEJ SZKOŁY 
II STOPNIA 

MEN-I/53/2 ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ 

 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach szkolnych kontynuują na tych samych 

arkuszach ocen.  

Symbole arkusza nie uległy zmianie. Przy wyborze arkusza należy sugerować się rokiem, który jest 

prezentowany przy numerze arkusza.  

 

Arkusze ocen dla szkół podstawowych oraz szkół specjalnych nie ulegają zmianie: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 



KLASA NR WZORU NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W 
STOPNIU 
UMIARKOWANYM LUB 
ZNACZNYM 

PRZEJSCIE UCZNIA DO INNEJ 
SZKOŁY 

1 MEN-I/44/1 ( 2019/2020) MEN-I/46/1 ( 2019/2020) MEN-I/44/1 ( 2019/2020) 

2 MEN-I/44/1 ( 2019/2020) MEN-I/46/1 ( 2019/2020) MEN-I/44/1 ( 2019/2020) 
3 MEN-I/45/1 ( 2017/2018) MEN-I/46/1 ( 2017/2018) MEN-I/45/1 ( 2017/2018) 

4 MEN-I/45/1 ( 2017/2018) MEN-I/46/1 (2017/2018) MEN-I/45/1 ( 2017/2018) 

5 MEN-I/44/1 ( 2019/2020) MEN-I/46/1 (2017/2018) MEN-I/37b/2  

6 MEN-I/45/1 ( 2017/2018) MEN-I/46/1 (2017/2018) MEN-I/45/1 ( 2017/2018) 

7 MEN-I/45/1 ( 2017/2018) MEN-I/46/1 (2017/2018) MEN-I/63n/1 (2019/2020)   
str.1 

8 MEN-I/63m/1 
(2019/2020)    

MEN-I/46/1 (2017/2018) MEN-I/63n/1 (2019/2020)  

 

 

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH  

KLASA NR WZORU PO GIMNAZJUM NR WZORU PO PODSTAWÓWCE 

1  MEN-54/2 (2019/2020) 

2 MEN-I/47b/2 (2019/2020) 

 

 

 

ZMIANY W WYGLĄDZIE ARKUSZY OCEN, na przykładzie arkusza MEN-I/48/2: 

ARKUSZ MEN-1/48/2 szablon str. 1– obecnie dostępny w UONET+ 



 

 

 

ARKUSZ MEN-1/48/2 szablon str. 1– od roku 2021/2022- nowo dodany  



 

ARKUSZ MEN-1/48/2 szablon str. 2– obecnie dostępny w UONET+ 

 

 

 



ARKUSZ MEN-1/48/2 szablon str. 2– od roku 2021/2022- nowo dodany  

 

 

ARKUSZ MEN-1/48/2 szablon str. 3– obecnie dostępny w UONET+ 

 

 

ARKUSZ MEN-1/48/2 szablon str. 3 – od roku 2021/2022- nowo dodany  



 


