EGZAMIN ZAWODOWY
CZĘŚĆ PISEMNA
11.01.2018
Na egzaminy proszę zgłaszać się pół godziny przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia
GODZINA

10,00

SALA

KWALIFIKACJA

św.B

E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

35

E03 Montaż urządzeń systemów mechatronicznych

38

E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

św.B
35
12,00
38

św.B
14,00

E 08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych.
E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych.
E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i
administrowanie sieciami
E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

35

E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych

38

E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych

EGZAMIN ZAWODOWY
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Na egzaminy proszę zgłaszać się pół godziny przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia
DATA

GODZINA SALA

KWALIFIKACJA

B 22 Eksploatacja systemów energetyki
odnawialnej
św.B E18 Eksploatacja urządzeń i systemów
10.01.2017
9,00
(1)
mechatronicznych
E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych.
E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz
12.01.2017
12,00
s.21
danych
E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz
12.01.2017
16,00
s.21
danych
E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i
15.01.2018
16,00
CKPiU
systemów mechatronicznych.
E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i
16.01.2018
8,00
CKPiU
systemów mechatronicznych
E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i
16.01.2018
12,00
CKPiU
systemów mechatronicznych
E03 Montaż urządzeń systemów
24.01.2018
15,00
CKPiU
mechatronicznych
E03 Montaż urządzeń systemów
CKPiU
mechatronicznych
25.01.2018
9,00
E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
CKPiU
elektrycznych
E03 Montaż urządzeń systemów
CKPiU
mechatronicznych
25.01.2018
15,00
E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
CKPiU
elektrycznych
E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
26.01.2018
9,00
CKPiU
elektrycznych
E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
26.01.2018
15,00
CKPiU
elektrycznych
E03 Montaż urządzeń systemów
27.01.2018
9,00
CKPiU
mechatronicznych
E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
27.01.2018
9,00
CKPiU
elektrycznych
E03 Montaż urządzeń systemów
27.01.2018
15,00
CKPiU
mechatronicznych
E 08 Montaż i konserwacja instalacji
27.01.2018
15,00
CKPiU
elektrycznych
indywidualny termin części praktycznej-wiadomość w sekretariacie szkoły

CZAS
TRWANIA
EGZAMINU
[min]
180
180
180
150
150
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2018 r.
Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673)
ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2017 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 (E03) systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć 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 potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 roku, oraz może mieć kalkulator
prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2018 r.
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne
przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych LP
Oznaczenie
kwalifikacji
B.22
E.14
A.22
E.18
E.19
E.24

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

Eksploatacja urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami
Prowadzenie działalności handlowej
Eksploatacja urządzeń i systemów
mechatronicznych
Projektowanie i programowanie urządzeń i
systemów mechatronicznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,
linijka, ekierka, temperówka
XXXX
kalkulator prosty*
XXXX
ołówek, gumka, linijka, temperówka
ołówek, gumka, linijka, temperówka

Pozostałe kwalifikacje zgodnie z wytycznymi w zadaniach.
* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

