
 

 
 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w 

sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w  

 

CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.  
 

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z 

czarnym tuszem (atramentem) oraz własne 

przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. 
 

 Lp  Oznaczenie 

kwalifikacji  

Nazwa kwalifikacji  Zdający przynosi na egzamin  

 

1  

 

B.22  Eksploatacja urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej  

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, ekierka, 

temperówka  

 

2 

 

B.35  Obsługa geodezyjna 

inwestycji budowlanych  

kalkulator z funkcjami 

trygonometrycznymi i 

logarytmicznymi, ołówek, 

gumka, linijka 20 cm, ekierka, 

długopisy z czerwonym, 

zielonym i czarnym tuszem, 

temperówka  

 

3  

 

B.36  Wykonywanie prac 

geodezyjnych 

związanych z katastrem i 

gospodarką 

nieruchomościami  

kalkulator z funkcjami 

trygonometrycznymi i 

logarytmicznymi, ołówek, 

gumka, linijka 20 cm, ekierka, 

długopisy z czerwonym, 

zielonym i czarnym tuszem, 

temperówka  

 

4  

 

E.18  Eksploatacja urządzeń i 

systemów 

mechatronicznych  

kalkulator prosty  



5 

 

E.19  Projektowanie i 

programowanie urządzeń 

i systemów 

mechatronicznych  

ołówek, gumka, linijka, 

temperówka  

 

6 

 

E.22  Eksploatacja instalacji i 

urządzeń do wytwarzania 

i przesyłania energii 

cieplnej  

kalkulator prosty*  

 

7 

 

E.23  Eksploatacja instalacji i 

urządzeń do wytwarzania 

i przesyłania energii 

elektrycznej  

kalkulator prosty*  

 

8 

 

R.06  Organizacja i 

prowadzenie 

przedsiębiorstwa w 

agrobiznesie  

kalkulator prosty*  

 

9  

 

R.16  Organizacja i 

nadzorowanie produkcji 

rolniczej  

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, ekierka, 

temperówka  

 

10.  

 

T.11  Planowanie i realizacja 

usług w recepcji  

kalkulator prosty*  

 

11.  

 

T.15  Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych  

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka  

 

12.  

 

T.16  Organizacja i 

nadzorowanie produkcji 

wyrobów spożywczych  

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka  

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko 

dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie 

procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 

2015, poz. 673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 

2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części 

praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu-licu 2018 r. 


