
Lp. Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin

1, A.23 Projektowanie fryzur
gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, 

ołówki:  2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, 
cienkopis czarny

2, A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3, A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów 
transportowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4, A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w 
jednostkach organizacyjnych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5, A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty*

6, A.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator prosty*

7, B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej XXXX**

8, B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

9, E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych kalkulator prosty*

10, E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ołówek, gumka, linijka, temperówka

11, E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty*

Lp. Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin

1. AU.22 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2. AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3. AU.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator   prosty*,   ołówek,   gumka,   linijka, ekierka, temperówka

4. BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych odzież robocza

5. BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

6. MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów samochodowych odzież robocza

7. MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych odzież robocza

MG.20
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi odzież robocza

TG.07
Sporządzanie potraw i napojów odzież robocza

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z 
których mogą korzystać zdający w części pisemnej i  praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 

czerwiec-lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017

Każdy  zdający  powinien  mieć  długopis  (pióro)  z  czarnym  tuszem  (atramentem)  oraz  własne przybory, które są wymienione w 
tabelach poniżej.

Formuła 2012             

** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących 
przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

*Kalkulator  prosty  to  kalkulator,  który  umożliwia  wykonywanie  tylko  dodawania,  odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub 
pierwiastków kwadratowych z liczb.

 Formuła 2017

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym 
tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.
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