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1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w                    

zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991). 



Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej                       

egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r. 
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Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.                          

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egza-

minu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów 

i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodo-

wego w sesji styczeń-luty 2021 r. 

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przy-

bory, które są wymienione w tabeli poniżej. 

 
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą progra-

mową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019 

 

Lp. 

 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji   Zdający przynosi na egzamin   

1.  EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka 

2.  EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum 
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka  

3.  EKA.08 
Świadczenie usług pocztowych i finansowych 
oraz wykonywanie zadań́ rozdzielczo-ekspe-
dycyjnych 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka   

4.  BPO.01 
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku 
pracy 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka   

5.  ROL.10 
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolni-
czej 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka   

6.  ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka   

 
*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnoże-

nia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.   
 

 

 

 
 

 
 
 
 


