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1. CZĘŚĆ PISEMNA TEORETYCZNA ( 12 STYCZNIA 2021 ) 

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i 

kart odpowiedzi MUSI MIEĆ  długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), 

przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty. 

 

(  kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko : dodawania, 

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub 

pierwiastków kwadratowych z liczb ) 

 

 

 

 

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ( 11 STYCZNIA – 22 STYCZNIA 2021 ) 

 

Każdy zdający MUSI 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 AU.26 Projektowanie fryzur Gumka zwykła, linijka, 
temperówka, chusteczki 
higieniczne zwykłe, ołówki : 2H, 
H, HB, 3B, kredki ołówkowe 
miękkie 24 kolory, cienkopis 
czarny 

2 AU.42 Organizacja procesów 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych 

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, 
linijka, temperówka 

3 AU.54 Przygotowanie oraz 
wykonywanie prac graficznych 
i publikacji cyfrowych 

Wykonanie na komputerze 

4 BD.22 Organizacja robót związanych 
z budową, montażem i 
eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, 
linijka, temperówka 

5 BD.30 Organizacja oraz kontrola 
robót budowlanych oraz 
sporządzanie kosztorysów 

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, 
linijka, temperówka 



6 Rl.22 Organizacja prac związanych z 
budową oraz konserwacją 
obiektów małej architektury 
krajobrazu 

Kalkulator prosty, ołówek HB, 
gumka kreślarska, linijka 
kreślarska 20 cm, trójkąt 
kreślarski, cyrkiel, temperówka, 
cienkopisy czarne 3 grubości np. : 
0,5; 0,3 i 0,2 

POPRAWA EGZAMINÓW 
1 AU.54 Przygotowanie oraz 

wykonywanie prac graficznych 
i publikacji cyfrowych 

Dokumentacja na komputerze 

2 RL.21 Projektowanie, urządzanie i 
pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury 
krajobrazu 

Kalkulator prosty, ołówek HB, 
gumka kreślarska, linijka 
kreślarska 20 cm, trójkąt 
kreślarski, cyrkiel, temperówka,, 
kredki ołówkowe 12 kolorów, 
cienkopisy czarne 3 grubości np. 
0,5;  0,3 i 0,2 

3 B.27 Organizacja robót związanych 
z budową i eksploatacją sieci 
komunalnych oraz instalacji 
sanitarnych 

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, 
linijka, temperówka 

4 B.33 Organizacja i kontrolowanie 
robót budowlanych 

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 ) 
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