
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, 

 z których mogą korzystać zdający  

w części pisemnej 

egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. 

 

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 egzaminu 

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

i przyborów pomocniczych  z których mogą  korzysta  zdający w cz  ci pisemnej egzaminu 

zawodowego w sesji Zima 2023 r. 

 

Każdy zdający w cz  ci pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart 

odpowiedzi 

  

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

zaznaczania rozwiązań  oraz może mie  kalkulator prosty*. 

Każdy zdający w cz  ci pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego  

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

zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych  o których mowa w pkt. 4.1 

Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego 

obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019 oraz może mie  

kalkulator prosty*. 

 

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

mnożenia  dzielenia  ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

  



Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, 

 z których mogą korzystać zdający  

w części praktycznej 

egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. 

 
 
FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur 
 
kredki ołówkowe mi kkie 24 kolory  ołówki 2H do 8B, cienkopisy: czarny, czerwony, zielony, 
temperówka  cyrkiel  gumka  linijka 20 cm  chusteczki higieniczne  chusteczki wilgotne  ołówek 
automatyczny o grubo ci 0 7 lub 0,5 

 

HGT.03 Obsługa go ci w obiekcie  wiadczącym usługi hotelarskie 
 
kalkulator prosty*  ołówek  gumka  linijka  temperówka 

 
HGT.06 Realizacja usług w recepcji  
 
kalkulator prosty*  ołówek  gumka  linijka  temperówka 

 
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  
 
kalkulator prosty*  ołówek  gumka  linijka  temperówka 

 
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. 

 


