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Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne  

przybory, które są wymienione w tabelach poniżej.    

  

 
Wykaz przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodzie z 2012 r. – Formuła 2012  

  

Lp.  
Symbol      

kwalifikacji  
  

Nazwa kwalifikacji  Zdający przynosi na egzamin  

1.  B.30  
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 
dokumentacji przetargowej    XXXX**    

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

 
*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie 

procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.    

** 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.  
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Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne  

przybory, które są wymienione w tabelach poniżej.    

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – Formuła 2017  

 

 

Lp.  
Oznaczenie 
kwalifikacji  

  
Nazwa kwalifikacji  Zdający przynosi na egzamin  

1.   AU.04  Eksploatacja środków transportu drogowego  
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka  

2.   BD.30  
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 
sporządzanie kosztorysów  

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka  

3.   EE.09  

Programowanie, tworzenie i administrowanie 
stronami internetowymi i bazami danych  

XXXX**  

4.   EE.26  
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych  kalkulator prosty*  

6.   TG.12  Planowanie i realizacja usług w recepcji  
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka  

7.   TG.13  
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie  

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka  

8.   TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  
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.   

 


