
 

 

PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE W NOWYM SĄCZU 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2020 R.1 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  

w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych 

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

4. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy między 

egzaminami  muszą opuścić budynek szkoły . 

5. Czekając na wejście do szkoły (sali egzaminacyjnej) zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, po zajęciu miejsc przez zdających 

7. Należy zgłosić się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem aby można 

było potwierdzić tożsamość zdającego.  

 

PRZED EGZAMINEM  

 

1. Zdający powinien stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu w części pisemnej 

nie wcześniej niż 8.30, 9.30, 11.30 lub 12.30 i udać się bezpośrednio  w okolice sali 

egzaminacyjnej (szatni),  zgodnie z przydziałem : 

data/godzina rozpoczęcia 

egzaminu/kwalifikacja 

Klasa Sala 

22 czerwca (godz. 9.00) 

A.23 

absolwenci z lat ubiegłych I piętro s.6 

(szatnia sala 3) 

22 czerwca (godz. 13.00) 

B.36 

absolwenci z lat ubiegłych I piętro s.6 

(szatnia sala 3) 

                                                      
1
Wytyczne przygotowano na podstawie Informacji dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących 

przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ 

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200515140440589
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200515140440589


23 czerwca (godz. 10.00) 

AU.20, BD.31, TG.07 

3a (technik żywienia) 

3b (technik 

geodeta/handlowiec) 

 parter sala gimnastyczna 

(szatnia sala 9 ) 

23 czerwca (godz. 12.00) 

AU.21 

3a (technik usług 

fryzjerskich) 

parter sala gimnastyczna 

(szatnia sala 9 ) 

 

 

2. W przypadku egzaminu praktycznego zdający gromadzą się w miejscu egzaminowania 

(pracownia fryzjerska, handlowa, gastronomiczna, geodezyjna) nie wcześniej niż  15 

minut przed rozpoczęciem kolejnej zmiany egzaminu.  

3. Nie tworzymy grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

4. Przy wejściu do szkoły oraz do sal egzaminacyjnych  znajduje się płyn do dezynfekcji, 

którego należy użyć, zgodnie z zamieszczona obok instrukcją.  

5. Czekając na wejście  sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

6. Podczas wchodzenia  uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. 

8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

9. Losowania miejsc w sali (stanowisk egzaminacyjnych) dokonuje się przez system 

komputerowy lub losuje przewodniczący/członek zespołu nadzorującego 

 

PODCZAS EGZAMINU 

 

1. Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) 

czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 

oraz może mieć kalkulator prosty2 

 

WAŻNE !!! 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora.  

Szkoła nie zapewnia przyborów pomocniczych.  

 

 

 

 

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

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb 



2. Przypominam o materiałach i przyborach pomocniczych, z których zdający może 

korzystać na egzaminie praktycznym3 - dotyczy absolwentów, zdających po raz 

kolejny  lub osób z lat ubiegłych 

oznaczenie kwalifikacji nazwa kwalifikacji zdający przynosi na 

egzamin 

A.23 Projektowanie fryzur gumka zwykła, linijka, 

temperówka, chusteczki 

higieniczne zwykłe, 

ołówki: 2H, H, HB i 3B, 

kredki ołówkowe miękkie 

12 kolorów, cienkopis 

czarny 

 

B.36 Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych  

z katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 

kalkulator z funkcjami 

trygonometrycznymi  

i logarytmicznymi, ołówek, 

gumka, linijka 20 cm, 

ekierka, 

długopisy/cienkopisy  

z czerwonym, niebieskim, 

czarnym tuszem, 

temperówka 

 

 

Dla uczniów klas 3 oraz innych zdających egzamin praktyczny model „w” – wykonanie, 

w kwalifikacjach TG.07, AU.20, BD.31, AU.20 szkoła, która jest ośrodkiem 

egzaminacyjnym  przygotowuje stanowiska egzaminacyjne do części praktycznej 

zgodnie ze wskazaniami OKE, CKE. 

 

3. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej) 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

5) zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

6) zdający nie mogą przebywać zarówno w na terenie szkoły jak i w sali egzaminacyjnej 

podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu,  ze względu na 

konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – 

znajdujących się w nich sprzętów. 

                                                      
3 Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów 

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w(…) w 2020roku 



7) zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę 

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem – po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu 

nadzorującego.  

8) w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający 

skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej 

 

PO EGZAMINIE 

1. Nie gromadzimy się przed zarówno przed salą egzaminacyjną jak i szkołą po 

zakończeniu egzaminu.  

2. Po zakończonym egzaminie i wyjściu z sali od razu opuszczamy budynek szkoły.  

3. Wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.  

 

 

 

  


