
 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

z 24 marca 2015 r.  

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  

w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w sesji maj – lipiec 2015 r. 

 

 
Na podstawie § 133a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.) 

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części 

pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi oraz w części pisemnej 

przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w maju – lipcu 2015 r.  

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), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartkach 

identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.3.3 Procedur organizowania 

i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku, oraz 

może mieć kalkulator prosty*. 

Jednocześnie w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku zostają zmienione zapisy:  

1. w pkt. 4.2.2 i 4.3.2: 

[PZN] przypomina o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej kalkulatorów i innych materiałów 

i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE oraz korzystania z nich w tej sali.  

2. w pkt. 4.2.3 i 4.3.3: 

Do sali egzaminacyjnej , w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego, nie można 

wnosić: 

 żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali;  

 kalkulatorów oraz innych materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE, ani korzystać 

z nich w tej sali. 

 

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

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 
dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 


