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URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO  

 

 

INSTRUKCJA 
dla osób biorących udział w egzaminach dla instalatorów OZE  

organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego  

w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Covid-19 

 

 

Instrukcja określa: 

 

- wymagania bezpieczeństwa, jakie muszą być stosowane przez osoby biorące udział w egzaminach, 

- sposób prowadzenia egzaminu, liczbę i rodzaj pytań egzaminacyjnych w części teoretycznej i praktycznej, 

kryteria oceny prac egzaminacyjnych, a także termin i sposób ogłoszenia wyników egzaminu. 

 

1. Wymagania bezpieczeństwa 

1.1. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z poniższych wymagań bezpieczeństwa, a także instrukcji 

przekazywanych przez członków zespołu egzaminacyjnego skutkować będzie negatywnym wynikiem 

egzaminu. 

1.2. Osoby biorące udział w egzaminie obowiązane są posiadać rękawiczki ochronne oraz maski ochronne, 

zakrywające usta i nos. Osoby nie posiadające wymaganych  środków ochrony osobistej nie zostaną 

dopuszczone do egzaminu. 

1.3. Maski i rękawiczki ochronne muszą być używane przez osoby egzaminowane przez cały czas trwania 

egzaminu, włącznie z przerwą, od momentu zakończenia sprawdzania tożsamości danej osoby aż do 

opuszczenia przez tę osobę budynku, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

1.4. Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się osób w grupy. Przed egzaminem, w czasie przerwy oraz 

po egzaminie, w trakcie opuszczania budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna należy 

utrzymywać odległość 2 m pomiędzy poszczególnymi osobami. 

1.5. W trakcie trwania poszczególnych części egzaminu, po zakończeniu pisania należy opuszczać salę 

egzaminacyjną pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość min. 2 m pomiędzy poszczególnymi 

osobami. 

1.6. Każdorazowo przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować dłonie środkami higieny 

znajdującymi się przed salą. 

2. Sposób przeprowadzenia egzaminu  

2.1. W celu ograniczenia czasu przebywania w sali egzaminacyjnej osoby przystępujące do egzaminu 

zobowiązane są zapoznać się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do egzaminu. 

2.2. Osoby przystępujące do egzaminu gromadzą się w bezpiecznych odległościach w wyznaczonym przez 

organizatora miejscu przed wejściem do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, o godzinie 

przeprowadzenia egzaminu podanej w ogłoszeniu w BIP UDT. 

2.3. Członek zespołu egzaminacyjnego, posługując się listą osób przystępujących do egzaminu sprawdza 

kolejno tożsamość osób znajdujących się na liście. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

sprawdzenie tożsamości odbywa się na zewnątrz budynku. W każdym przypadku tożsamość osób 

przystępujących do egzaminu jest sprawdzana przy zachowaniu odległości wynoszącej 2 metry. 

2.4. Po sprawdzeniu tożsamości każda z osób przystępujących do egzaminu jest proszona o założenie 

maseczki ochronnej i wejście do budynku. Po wejściu do budynku każdy z egzaminowanych otrzymuje 

dwie zaklejone koperty. Każda z kopert jest oznaczona napisem „Część teoretyczna” lub „Część 
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praktyczna”, numerem zestawu egzaminacyjnego oraz numerem miejsca, jakie egzaminowany powinien 

zająć w sali egzaminacyjnej. 

2.5. Po otrzymaniu kopert każda z osób przystępujących do egzaminu jest proszona o niezwłoczne udanie 

się w kierunku sali egzaminacyjnej. Przed salą egzaminacyjną osoba egzaminowana potwierdza 

własnoręcznym podpisem otrzymanie zestawów pytań oraz zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 

2.6. Po złożeniu podpisu i zdezynfekowaniu rąk należy zająć miejsce w sali egzaminacyjnej, o numerze 

zgodnym z nadrukowanym na kopertach. 

2.7. Miejsca należy zajmować kolejno, zachowując bezpieczne odległości pomiędzy poszczególnymi 

osobami. 

2.8. Dalszy przebieg egzaminu odbywa się wg instrukcji przekazywanych osobom egzaminowanym przez 

członków komisji egzaminacyjnej. 

3. Części egzaminu, rodzaje pytań egzaminacyjnych 

3.1. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

3.2. Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut i składa się z 24 pytań testowych. Do każdego z pytań 

dołączono 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa (test jednokrotnego wyboru). Prawidłową 

odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem z prawej strony przy odpowiedzi. 

3.3. W przypadku chęci zmiany zaznaczonej wcześniej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczoną pierwotnie 

należy zakreślić kółkiem, przy którym należy złożyć podpis. Nową, zmienioną odpowiedź należy 

zaznaczyć krzyżykiem. Zmienione odpowiedzi bez podpisu przy odpowiedzi anulowanej nie będą brane 

pod uwagę. 

3.4. Część praktyczna egzaminu trwa 90 minut i składa się z 3 zagadnień/zadań do rozwiązania w formie 

opisowej. 

3.5. Osoby uczestniczące w egzaminie proszone są o pisanie w sposób wyraźny. 

4. Kryteria oceny egzaminu, wyniki egzaminu 

4.1. Wynik każdej z części egzaminu może być pozytywny lub negatywny. 

4.2. Aby wynik całego egzaminu był pozytywny, należy uzyskać wyniki pozytywne zarówno z części 

teoretycznej, jak i praktycznej. 

4.3. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź w części teoretycznej egzaminu osoba zdająca otrzymuje 

1 pkt. Maksymalnie można więc uzyskać 24 punkty.  

4.4. Wynik części teoretycznej egzaminu jest pozytywny, jeżeli osoba zdająca otrzyma co najmniej 

15 punktów. 

4.5. Każde z trzech zagadnień w części praktycznej egzaminu punktowane jest od 0 do 10 pkt, z gradacją co 

0,5 pkt.  

4.6. Wynik części praktycznej egzaminu jest pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyska co najmniej 6 pkt za 

każde z trzech zadań/zagadnień egzaminacyjnych. 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu 

5.1. Wyniki egzaminów są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego na 

stronie internetowej UDT, w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

5.2. Uwaga! Lista wyników egzaminu nie zawiera imion i nazwisk osób zdających, tylko numery zestawów 

egzaminacyjnych. Należy więc zachować kartkę z numerem zestawu egzaminacyjnego, znajdującą się 

w każdej z kopert z zestawami egzaminacyjnymi, które uczestnicy egzaminu otrzymują po sprawdzeniu 

tożsamości. 

 


