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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 ze zm.). 
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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 korzystać zdający w części pisemnej egzaminu                               

zawodowego w sesji 2023 LATO. 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 

powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania 

rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania 

egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przezna-

czony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których 

mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obo-

wiązującej w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*. 

Zdający - obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -  w części pisemnej 

egzaminu z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego może korzystać ze słownika 

dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub 

elektronicznej (bez dostępu do Internetu). Słownik zapewnia szkoła lub zdający. 

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

ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 

 

 

 

 
 
 


