
 

 

Plan egzaminów z kwalifikacji część praktyczna - sesja poprawkowa 

miejsce egzaminu – Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Kraków ul Szablowskiego 1 

prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 30 minut przed godziną egzaminu, 

zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, maseczkę, powinni mieć czarny długopis, 

kalkulator prosty  /nie będzie możliwe pożyczanie / i przybory pomocnicze /wykaz poniżej/ 

bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi: 

- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną; 

- zdający 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; 

- obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej; 

- obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej; 

- unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną; 

- niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym; 

- zdający nie mogą wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym: 

książek, telefonów komórkowych, maskotek; 

- Szkoła nie zapewnia wody pitnej, /można przynieść butelkę wody ze sobą/ 

- zaraz po wejściu na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym; 

- należy unikać przemieszczania się po Szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej; 

- czekając na wejście do Szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

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

Przybory pomocnicze: 

Kwalifikacja R.21 - kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt 

kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 

0,3 i 0,2 

Kwalifikacja R.22 - kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt 

kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 

Kwalifikacja B.27 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

Kwalifikacja B.33 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

Dalsze szczegółowe wytyczne będą podawane w kolejnych wiadomościach. 

Poniżej Harmonogram egzaminu zawodowego : 

Godz./sala Przy komputerze Z wydrukowanymi arkuszami 

22 czerwiec 2020 r. (poniedziałek) 
Godz. 9.00 
AULA 

 R.21  (1)         IV Bk p 
 
 
Przew.  Tereszkiewicz M. 



Członek:  Rozpędzik S. 

Godz. 13.00 
AULA 

 B.27 (1)     IVBb/i p 
B.33 (3)     IV Bb p 
R.22 (3)     IV Bk p   
 
Przew. Wardzała K. 
Członek:  Nowak-Depta E. 

27 czerwiec 2020 r. (sobota) 

Godz. 9.00  
Sala 200 

B.30  (13) IVBa p 
  
Przewodn.:  Sosnowska B. 
Członek P.  Gubernat K. 
asyst. tech.: Sokołowski J. 

 

Godz. 9.00  
Sala 200a 

B.30  (11)  IV Bb p 
           (1)     ub p 
  
Przewodn.:  Krzyk P. 
Członek P.  Rokita P. 
asyst. tech.: Sokołowski J. 

 

 

 

 

 

 

 


