
INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZSA-B czerwiec 2020 
 
 
Egzaminy zawodowe zaczynają się 22.06 (poniedziałek) egzaminem praktycznym: 

- 3 TA godz. 9.00 - RL.21(Technik architektury krajobrazu) 
- 4 TE godz. 9.00 - B.22 egz. pop. (Technik urządzeń i systemów energii odn.)  
- 4 TB godz.13.00 - B.33 egz. pop. (Technik budownictwa)  
- 4 TG godz. 13.00 - B.36 egz. pop. (Technik geodeta)  
- 4 TA godz. 13.00 - R.22 egz. pop. (Technik architektury krajobrazu)  

 
We wtorek 23.06 wszyscy zdają egzamin pisemny: 

- 3 TA godz. 10.00 - RL.21(Technik architektury krajobrazu) 
- 3 TB godz. 10.00 – BD.29 (Technik budownictwa) 
- 3 BT godz. 10.00 – BD.04 (Monter zabudowy i robót wykończeniowych) 
- 4 TE godz. 12.00 - B.22 egz. pop. (Technik urządzeń i systemów energii odn.) 
- 3 TR godz. 10.00 - BD.26 egz. pop. (Technik renowacji elementów…) 

 
W sobotę 27.06 o godz. 9.00 klasa 4 TB zdaje egz. popr. z kosztorysowania (B.30) 
 
 
 
Od poniedziałku 29.06 rozpoczynają się egzaminy praktyczne w warsztatach na ul. 
Lewakowskiego, dla klasy 3 TB (BD.29 - technik budownictwa) oraz klasy 3 BT (BD.04 – monter 
zabudowy i robót.) 
 
Harmonogram wszystkich egzaminów i listy zdających dostępny jest pod linkiem: 
http://www.budowlankakrosno.pl/listy-zdajacych.html 
 

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis  z czarnym tuszem, oraz może mieć 
kalkulator prosty (obsługujący podstawowe funkcje). Kalkulator należy mieć własny, telefon nie może 
pełnić tej funkcji. 
 
Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej.  
 
Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz własne przybory, które są 
wymienione w tabeli poniżej. 
 

L.p. Oznaczenie 
kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin 

1. B.22 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 
2. B.33 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

3. B.36 

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, 
gumka, linijka 20 cm, ekierka, 
długopisy/cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym 
tuszem, temperówka 

4. 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 

5. RL.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 

* kalkulator obsługujący podstawowe funkcje (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczanie procentów)  

http://www.budowlankakrosno.pl/listy-zdajacych.html

