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Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  

na 2021-2023 r. 

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 
 

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami. 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

A.26 Sprzedaż produktów 
i usług reklamowych 333906 Technik organizacji reklamy 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  
1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska.  

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej 
osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 
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2. Opis stanowiska egzaminacyjnego. 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło; 

− indywidualne stanowisko wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem 

operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego (w tym edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji) oraz program do odczytywania dokumentów 

w formacie PDF.  

Komputery powinny pracować jako jednostki indywidualne, bez dostępu do Internetu, z dostępem do 

drukarki i skanera. Jeżeli drukowanie będzie odbywać się na odrębnym stanowisku, należy wyposażyć 

ośrodek egzaminacyjny w pamięć USB.  

− wspólne stanowisko/stanowiska dla kilku zdających wyposażone w drukarkę 
kolorową, pamięć USB oraz skaner. 
 

 
Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego. 

Lp. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 narzędzia, sprzęt 

1 Komputer  

Komputer z zainstalowanym programem 
MS Windows i pakietem 
oprogramowania biurowego (w tym 
edytor tekstu z możliwością tworzenia 
dokumentów w formacie PDF, arkusz 
kalkulacyjny i program do tworzenia 
prezentacji) oraz program do 
odczytywania dokumentów w formacie 
PDF 

szt. 1 

2 Kalkulator prosty szt. 1 
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Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających. 

Lp. Nazwa 

Istotne funkcje- parametry  
techniczno-

eksploatacyjne/uwagi/przykł
ad 

Na ilu zdających 

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia 

1 Dodatkowe stanowisko 
komputerowe 

do drukowania dokumentacji 
opracowanej przez zdających - 

1 szt. 
1 szt. na salę 

egzaminacyjną 
 

2 Drukarka  kolorowa  - sieciowa 

3 Pamięć USB   

4 Skaner   

5 Papier do drukarki kolorowej  
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Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 

na lata 2021 - 2023 r. 
 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 

i administrowanie sieciami 

 
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

E.13. 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych 
i administrowanie sieciami 

351103 Technik teleinformatyk 
351203 Technik informatyk 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 
1. Miejsce egzaminowania- pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska 

egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające 

wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Ilość 

1.  Stół dla zespołu nadzorującego szt. 1 
2.  Krzesła dla zespołu nadzorującego szt. 2 
3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania egzaminu szt. 1 
4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 

7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. 
= liczbie 

zdających na 
1 zmianie 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  
Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) 

szt. dla każdej 
osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 
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2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− stół o powierzchni umożliwiającej zdającym: montaż okablowania sieciowego, 

konfigurację stanowiskowych urządzeń sieciowych oraz krzesło i kosz na odpadki, 

− 2 gniazda 230 V / 50 Hz, 

− listwa zasilająca umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych 

z egzaminem, 

− 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, wymagana jest możliwość 

separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami 

egzaminacyjnymi. 

 

Wspólne stanowisko dla wszystkich zdających: 

− stół o powierzchni umożliwiającej umieszczenie drukarki sieciowej, 

− 1gniazdo 230 V / 50 Hz, 

− 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową. 

 

Stanowiska powinny spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery  

i urządzenia peryferyjne. 

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego 

Lp. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/ uwagi Liczba 

narzędzia, sprzęt, kable 

1. komplet narzędzi do montażu 
okablowania 

w tym zaciskarka RJ45, ściągacz 
izolacji, narzędzie uderzeniowe lub inne 
umożliwiające montaż okablowania 
oraz jeżeli to konieczne wkrętak do 
montażu gniazda naściennego 

1 kpl 

2. patchcord UTP długość min. 1,5 m 6 szt. 

3. patchcord UTP Crossover  długość min. 1,5 m 1 szt. 

4. patchpanel 19” UTP 
min. 8 gniazd RJ45  
(zgodny z typem narzędzi 
montażowych) 

1 szt. 

5. gniazdo naścienne 2x RJ45 przystosowane do montażu modułów 
typu Keystone 1 szt. 

aparatura kontrolno-pomiarowa 

1. 
tester okablowania 
strukturalnego z gniazdem 
RJ45 

z możliwością kontroli ciągłości, 
przerwy, zwarcia, skrzyżowania par, 
instrukcja obsługi 

1 szt. 

komputery, peryferia 
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1. 
kompletny zestaw 
komputerowy – dostosowany 
do roli serwera 

komputer umożliwiający zainstalowanie 
posiadanego przez ośrodek 
serwerowego systemu operacyjnego, z  
dwiema kartami sieciowymi Ethernet 

1 zestaw 

2. 

kompletny zestaw 
komputerowy / dopuszcza się 
stosowanie laptopów 
- dostosowany do roli stacji 
roboczej 

komputer z kartą sieciową oraz z kartą 
sieciową Wi-Fi min.802.11 b/g 
(wbudowaną lub adapter USB) z 
obsługą szyfrowania WEP, WPA, 
WPA2, umożliwiający zainstalowanie 
posiadanego przez ośrodek systemu 
operacyjnego stacji roboczej  

1 zestaw 

3. Przełącznik zarządzalny 

min. 4 porty z możliwością tworzenia 
VLAN 802.1q, w tym przynajmniej 
jeden przełącznik obsługujący funkcję 
port mirroring, instrukcja obsługi 

2szt. 

4. ruter z Wi-Fi 
obsługa szyfrowania WEP, WPA, 
WPA2, standard min. 802.11 b/g, 
instrukcja obsługi 

1szt. 

Oprogramowanie 

1. serwerowy system operacyjny 

możliwy do zainstalowania 
i funkcjonowania na komputerze 
wymienionym w specyfikacji: 
min. Windows Server: 2008R2, 
Standard 2012/2012 R2, Standard 2016, 
Standard 2019  

1 

2. system operacyjny stacji 
roboczej 

możliwy do zainstalowania 
i funkcjonowania na komputerze 
pełniącym rolę stacji roboczej i 
kompatybilny z zastosowanym 
systemem serwerowym w wersji min. 
Professional/EDUCATION: 
Windows 7, Windows 8 lub 8.1, 
Windows 10  

1 

 

Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających 

Lp. Nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi/przykład 

Maksymalna 
liczba 

zdających 

1. Drukarka sieciowa  

drukarka sieciowa z wbudowanym 
serwerem wydruku, portem 
Ethernet oraz obsługą wydruk 
RAW  

1szt./ na salę 

 

Uwaga 

Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe 

informacje dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych − wskazania do 

przygotowania stanowisk oraz specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania 

egzaminacyjnego (z przewidywaną kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich 

zakupu. 



  

 
Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 

na lata 2021 - 2023 r. 
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych 

oraz administrowanie bazami 
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

E.14. 
Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz danych 
oraz administrowanie bazami 

351203 Technik informatyk 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 
1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska 

egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, 
spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla administratora (opiekuna) pracowni 
(oznaczony wyłącznie napisem: ADMINISTRATOR) szt. 1 
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2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska wchodzi stół wraz z zestawem komputerowym z systemem 
i oprogramowaniem niezbędnym do wykonania zadań egzaminacyjnych. Stanowisko powinno 
spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i urządzenia peryferyjne. 

Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:  
l.p. nazwa Istotne funkcje- parametry  

techniczno-eksploatacyjne/ uwagi Liczba 

1 komputer osobisty 

z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz nagrywarką 
CD/DVD i zabezpieczony przed fizycznym dostępem do sieci 
komputerowej oraz Internetu (np. wyłączona / odinstalowana 
karta WiFi, odłączony patchcord od karty LAN) 
Uwaga! Nie jest dopuszczalne logiczne „odłączanie” 
komputerów od sieci, np. poprzez separację portów, 
tworzenie VLANów, itp. 
(dopuszcza się zastosowanie zewnętrznej nagrywarki 
CD/DVD oraz przenośnych komputerów osobistych) 

1 szt. 

Oprogramowanie  

2 system operacyjny 
możliwy do zainstalowania i użytkowania na komputerze 
wymienionym w specyfikacji oraz umożliwiającym 
zainstalowanie oprogramowania wymienionego poniżej 

1 szt. 

3 
alternatywne przeglądarki 
internetowe np.: Chrome, Firefox, Opera lub inne dowolna 

liczba 

4 
oprogramowanie do 
tworzenia grafiki rastrowej 
i wektorowej 

GIMP lub Adobe Photoshop 
oraz Inkscape  lub Corel Draw lub Adobe Illustrator 

1 kpl. 
1 kpl. 

5 
oprogramowanie do 
tworzenia animacji Blender lub SWiSH lub Adobe Flash 1 kpl. 

6 

środowisko dla aplikacji 
internetowych z serwerem 
WWW, serwerem 
relacyjnych baz danych, 
interpreterem PHP 

Pakiet XAMPP w wersji odpowiedniej dla systemu 
operacyjnego (Windows lub Linux) zawierający składniki: 
- Apache 
- MySQL (MariaDB) 
- PHP lub Perl 
- PHP MyAdmin 
 
Na rok 2021 obowiązuje wersja XAMPP 7.4.8 

1 kpl. 

7 
edytor zaznaczający 
składnię języków 
programowania 

np. Notepad ++, Atom, Sublime Text, Brackets, Visual Studio 
Code lub inny 

dowolna 
liczba 

8 pakiet biurowy  
Microsoft Office ( zawierający składnik MS Access) 
lub 
Libre Office (zawierający składnik Base) 

1 kpl. 

9 
Płyta CD/DVD i pisak do 
płyt Zalecany jest nośnik dobrej jakości 1 

Tabela 4. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:  

Lp. Nazwa Istotne funkcje-parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład 

Maksymalna liczba 
zdających 

komputery, peryferia 

1 Komputer do sprawdzenia 
jakości nagranej płyty 

Komputer z zainstalowanym systemem 
operacyjnym z rodziny Windows 10 

Uwaga 
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Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje 
dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych − wskazania do przygotowania stanowisk oraz 
specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną 
kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich zakupu. 



  

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
na 2021-2023 r. 

 

AU.22. Obsługa magazynów  

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

AU.22. Obsługa magazynów 
432106 Magazynier-logistyk 

333107 Technik logistyk 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające 

wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2 Wyposażenie miejsca egzaminowania  

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Ilość 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 
3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania egzaminu szt. 1 
4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  

Identyfikatory dla zespołu nadzorującego 
(oznaczone wyłącznie napisem PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej osoby 

9.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem OBSERWATOR) szt. 1 

 

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 
W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− stanowisko do opracowania dokumentacji – stolik i krzesło 

 



 
Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego:  

Lp. Nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 materiały i przybory pomocnicze  
1. kalkulator prosty*  szt. 1 
2. ołówek  szt. 1 
3. gumka  szt. 1 
4. linijka  szt. 1 
5. temperówka  szt. 1 

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, 
mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 
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Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  

na 2021-2023 r. 

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 
 

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami. 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

AU.29 Sprzedaż produktów 
i usług reklamowych 333906 Technik organizacji reklamy 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  
1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska.  

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej 
osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 
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2. Opis stanowiska egzaminacyjnego. 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło; 

− indywidualne stanowisko wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem 

operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego (w tym edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji) oraz program do odczytywania dokumentów 

w formacie PDF.  

Komputery powinny pracować jako jednostki indywidualne, bez dostępu do Internetu, z dostępem do 

drukarki i skanera. Jeżeli drukowanie będzie odbywać się na odrębnym stanowisku, należy wyposażyć 

ośrodek egzaminacyjny w pamięć USB.  

− wspólne stanowisko/stanowiska dla kilku zdających wyposażone w drukarkę 
kolorową, pamięć USB oraz skaner. 
 

 
Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego. 

Lp. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 narzędzia, sprzęt 

1 Komputer  

Komputer z zainstalowanym programem 
MS Windows i pakietem 
oprogramowania biurowego (w tym 
edytor tekstu z możliwością tworzenia 
dokumentów w formacie PDF, arkusz 
kalkulacyjny i program do tworzenia 
prezentacji) oraz program do 
odczytywania dokumentów w formacie 
PDF 

szt. 1 

2 Kalkulator prosty szt. 1 
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Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających. 

Lp. Nazwa 

Istotne funkcje- parametry  
techniczno-

eksploatacyjne/uwagi/przykł
ad 

Na ilu zdających 

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia 

1 Dodatkowe stanowisko 
komputerowe 

do drukowania dokumentacji 
opracowanej przez zdających - 

1 szt. 
1 szt. na salę 

egzaminacyjną 
 

2 Drukarka  kolorowa  - sieciowa 

3 Pamięć USB   

4 Skaner   

5 Papier do drukarki kolorowej  
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Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  
na 2021-2023 r. 

 
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami. 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu 

AU.30 
Organizacja  
i prowadzenie 
kampanii reklamowej 

333906 Technik organizacji reklamy 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  
1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska.  

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej 
osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 
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2. Opis stanowiska egzaminacyjnego. 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło; 

− indywidualne stanowisko wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem 

operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego (w tym edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji), oprogramowanie do obróbki grafiki 

wektorowej i rastrowej oraz program do odczytywania dokumentów w formacie PDF.  

 
Komputery powinny pracować jako jednostki indywidualne, bez dostępu do Internetu, 

z dostępem do drukarki sieciowej.  

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego. 

Lp. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 sprzęt, oprogramowanie, materiały 

1. Komputer  

Komputer z zainstalowanym 
programem MS Windows i pakietem 
oprogramowania biurowego (w tym 
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny 
i program do tworzenia prezentacji), 
programami do obróbki graficznej 
(wektorowej i rastrowej 
z możliwością zapisania w formacie 
PDF) oraz program do odczytywania 
dokumentów w formacie PDF. 

szt. 1 

2. Kalkulator prosty szt. 1 
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Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających 

Lp. Nazwa 
Istotne funkcje – parametry  
techniczno-eksploatacyjne/ 

uwagi/przykład 
na ilu zdających  

komputery, peryferia 

1.  Drukarka  kolorowa - sieciowa 1 szt. na salę 
egzaminacyjną 2.  Papier do drukarki 

kolorowej 
 

 
 



  

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
na 2021-2023 r. 

 

AU.32. Organizacja transportu   

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające 

wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2 Wyposażenie miejsca egzaminowania  

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Ilość 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania 
egzaminu szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  

Identyfikatory dla zespołu nadzorującego 
(oznaczone wyłącznie napisem PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej osoby 

9.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem OBSERWATOR) szt. 1 

 

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 
W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− stanowisko do opracowania dokumentacji – stolik i krzesło 

 



 
Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego:  

Lp. Nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 materiały i przybory pomocnicze  
1. kalkulator prosty*  szt. 1 
2. ołówek  szt. 1 
3. gumka  szt. 1 
4. linijka  szt. 1 
5. temperówka  szt. 1 

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, 
mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 



 
 
 

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
na lata 2021 – 2023 r.   

 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i sieci 
 
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

EE.08. 
Montaż i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
sieci 

351203 Technik 
informatyk 

 
Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 

1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska 
egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, 
spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stół i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stół i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  
Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) 

szt. dla każdej osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 

 

 

 



 

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− stół montażowy umożliwiający zdającym montaż okablowania, zmontowanie, naprawę 

oraz konfigurację komputerów z matą i opaską antystatyczną, 

− stół roboczy umożliwiający zdającemu konfigurację serwera, stacji roboczej i urządzeń 

sieciowych 

UWAGA: Konfiguracja stołów powinna umożliwiać swobodne podłączenie urządzeń 

sieciowych za pomocą okablowania sieciowego dostępnego na stanowisku. W przypadku stołu 

o gabarytach umożliwiających dostateczne wydzielenie dwóch części: montażowej oraz 

konfiguracyjnej dopuszcza się wykorzystanie jednego stołu pełniącego obydwie funkcje, 

− krzesło i kosz na odpadki, 

− 2 gniazda 230 V/50 Hz 

− listwa zasilająca umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych 

z egzaminem, 

− 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, wymagana jest możliwość 

separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami 

egzaminacyjnymi. 

Wspólne stanowisko dla wszystkich zdających: 

− stół o powierzchni umożliwiającej umieszczenie drukarki sieciowej, 

− 1 gniazdo 230 V / 50 Hz, 

− 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową. 

Stanowiska powinny spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery 

i urządzenia peryferyjne. 

 
 

  



 

 
 
Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego dla zadań związanych 

z montażem i konfiguracją komputerów oraz instalacją oprogramowania  
l.p. Nazwa Istotne funkcje- parametry  

techniczno-eksploatacyjne/ uwagi Liczba 

narzędzia, sprzęt, przewody 

1 
komplet narzędzi do montażu 
i demontażu podzespołów 
komputera 

wkrętaki płaskie, krzyżowe lub innego 
typu dostosowane do posiadanego 
sprzętu i podzespołów, pęseta, 
szczypce proste wydłużone, komplet 
taśm, przewodów do podłączenia 
dysków twardych, napędów 
optycznych 

1 kpl. 

2 komplet narzędzi do montażu 
okablowania 

w tym zaciskarka wtyków RJ45, 
ściągacz izolacji, narzędzie 
uderzeniowe lub inne umożliwiające 
montaż okablowania oraz jeżeli to 
konieczne wkrętak do montażu 
gniazda naściennego 

1 kpl 

3 patchcord UTP długość min. 1,5 m 6 szt. 
4 patchcord UTP Crossover długość min. 1,5 m 1 szt. 

5 patchpanel 19” UTP 
min. 8 gniazd RJ45  
(zgodny z typem narzędzi 
montażowych) 

1 szt. 

6 gniazdo naścienne 2x RJ45 przystosowane do montażu modułów 
typu Keystone 1 szt. 

aparatura kontrolno- pomiarowa 

1. tester okablowania strukturalnego z 
gniazdem RJ45 

z możliwością kontroli ciągłości, 
przerwy, zwarcia, skrzyżowania par, 
instrukcja obsługi 

1 szt. 

komputery i peryferia 

1. 

dostosowany do roli stacji roboczej, 
kompletny zestaw komputerowy 
z napędem optycznym, kartą 
sieciową, kartą Wi-Fi, kartą graficzną 
z możliwością konfiguracji 
podstawowych parametrów 
BIOS/UEFI (np. data i czas 
systemowy, kolejność bootowania, 
włączanie / wyłączanie urządzeń) 
 
komplet elementów zastępczych: 
- pamięć/pamięci RAM,  
- karta sieciowa na złącze PCI lub 
PCIe,  
- karta graficzna, 
- dysk twardy 

komputer umożliwiający 
zainstalowanie posiadanych przez 
ośrodek systemów Linux i/lub 
Windows przeznaczonych dla stacji 
roboczej 
 
karta sieciowa Wi-Fi min.802.11 b/g 
(wbudowaną lub adapter USB) z 
obsługą szyfrowania WPA, WPA2,  
 
elementy zastępcze: karta graficzna 
i dysk twardy muszą różnić się 
parametrami od elementów 
podstawowych 

1 kpl. 



 

2. 

dostosowany do roli serwera  
kompletny zestaw komputerowy 
 
komplet elementów zastępczych: 
- dysk twardy 

komputer umożliwiający 
zainstalowanie posiadanych przez 
ośrodek systemów serwerowych 
Linux lub Windows, z dwiema 
kartami sieciowymi Ethernet 
Komputer pełniący rolę serwera musi 
znajdować się na stanowisku 
egzaminacyjnym oraz musi mieć 
możliwość wymiany dysku twardego. 

1 kpl. 

3. przełącznik zarządzalny 

posiadający możliwość konfiguracji 
maski oraz bramy domyślnej, min. 4 
porty z możliwością tworzenia VLAN 
802.1q, z funkcją port mirroring, 
instrukcja obsługi 

2 szt. 

4a.* 

ruter 
obsługa VLAN 802.1q, ruting 
statyczny na portach LAN/WAN oraz 
pomiędzy VLAN 

1 szt. 

punkt dostępowy (access point) lub 
ruter z funkcją punktu dostępowego 

obsługa szyfrowania WPA, WPA2, 
standard min. 802.11 b/g, instrukcja 
obsługi 

1 szt. 

lub 

4b.* ruter z Wi-Fi 

obsługa VLAN 802.1q, ruting 
statyczny na portach LAN/WAN oraz 
pomiędzy VLAN, obsługa 
szyfrowania WPA, WPA2, standard 
min. 802.11 b/g, instrukcja obsługi 

1 szt. 

* zadania egzaminacyjne od sesji styczeń-luty 2021 będzie można wykonać przy użyciu 
wyposażenia przedstawionego w pozycji 4a lub 4b 

5. pamięć zewnętrzna (pamięć USB, 
dysk zewnętrzny USB) min. 32 GB 2 szt. 

oprogramowanie na zewnętrznych nośnikach 

1. 

systemy operacyjne 
z  rodziny Windows 
i Linux dla stacji 
roboczej 
 

wykorzystywane w pracowni, współpracujące ze 
sprzętem wymienionym w sekcji „komputery 
i peryferia”  
- Windows 8 lub 8.1 w wersji min. Professional, 
Windows 10 w wersji min. Pro 
oraz 
Na rok 2021 obowiązują wersje Open SUSE 42.3 
lub Ubuntu 18.04 LTS z interfejsem GNOME 

 
 
 
 

1 kpl. 
 
 
 
 
 

1 kpl. 



 

2. 
serwerowy system 
operacyjny 

możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na 
komputerze wymienionym w specyfikacji: 
- Windows Server 2012/2012 R2 Standard lub 2016 
Standard z wersją oprogramowania Service Pack 
odpowiednio dla systemu, aktualną na dzień 31 
grudnia roku poprzedzającego egzamin 
oraz 
- system serwerowy Linux z dystrybucji Ubuntu, 
Fedora lub Open SUSE,  
na rok 2021 obowiązują wersje Ubuntu Serwer 
18.04 LTS lub Fedora 25 Serwer lub Open SUSE 
42.3 

 
 
 
 

1 kpl. 
 
 
 
 
 

1 kpl. 

3. pakiet biurowy Np. LibreOffice lub Microsoft Office 1 kpl. 

4. 
programy narzędziowe 
i diagnostyczne  

dostosowane do wyposażenia stanowiska 
egzaminacyjnego z rozbudowanym modułem do 
testowania kart graficznych, pamięci RAM oraz 
nośników − danych, program do tworzenia obrazów 
dysku (współpracujące z systemami operacyjnymi 
zainstalowanymi na komputerach) 

1 kpl. 

5. Sterowniki 
do kart rozszerzających i urządzeń wymienionych 
w sekcji „komputery i peryferia” oraz drukarki 
opisanej w Tabeli 4 

1 kpl. 

 
Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających 

Lp. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład 

Maksymalna 
liczba 

zdających 

1. Drukarka sieciowa  
drukarka sieciowa z wbudowanym serwerem 
wydruku, portem Ethernet oraz obsługą wydruku 
RAW  

1szt./ na salę 

 

Uwaga 
Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe 
informacje dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych − wskazania do 
przygotowania stanowisk oraz specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania 
egzaminacyjnego (z przewidywaną kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać ich 
zakupu. 



 

1 
 

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  
na lata 2021 - 2023 r. 

 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 

internetowymi i bazami danych 
 
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

EE.09 

Programowanie, tworzenie i 
administrowanie stronami 
internetowymi i bazami 

danych  

351203 Technik informatyk 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 
1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska 

egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, 
spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stół i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stół i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla administratora (opiekuna) pracowni 
(oznaczony wyłącznie napisem: ADMINISTRATOR) szt. 1 

  



 

2 
 

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska wchodzi stół wraz z zestawem komputerowym z systemem 
i oprogramowaniem niezbędnym do wykonania zadań egzaminacyjnych. Stanowisko powinno 
spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i urządzenia peryferyjne. 

Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego 
Lp. nazwa Istotne funkcje- parametry  

techniczno-eksploatacyjne/ uwagi Liczba 

1 komputer osobisty 

z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz nagrywarką 
CD/DVD i zabezpieczony przed fizycznym dostępem do 
sieci komputerowej oraz Internetu (np. wyłączona / 
odinstalowana karta WiFi, odłączony patchcord od karty 
LAN) 
Uwaga! Nie jest dopuszczalne logiczne „odłączanie” 
komputerów od sieci, np. poprzez separację portów, 
tworzenie VLANów, itp. 
(dopuszcza się zastosowanie zewnętrznej nagrywarki 
CD/DVD oraz przenośnych komputerów osobistych) 

1 szt. 

Oprogramowanie  

2 system operacyjny 
możliwy do zainstalowania i użytkowania na komputerze 
wymienionym w specyfikacji oraz umożliwiającym 
zainstalowanie oprogramowania wymienionego poniżej 

1 szt. 

3 
alternatywne przeglądarki 
internetowe 

np.: Chrome, Firefox, Opera lub inne dowolna 
liczba 

4 
oprogramowanie do edycji 
grafiki rastrowej  

Np.: GIMP, Adobe Photoshop lub inny 
 1 kpl. 

5 

środowisko dla aplikacji 
internetowych z serwerem 
WWW, serwerem 
relacyjnych baz danych, 
interpreterem PHP 

Pakiet XAMPP w wersji odpowiedniej dla systemu 
operacyjnego (Windows lub Linux) zawierający składniki: 
- Apache 
- MySQL (MariaDB) 
- PHP  
- phpMyAdmin 
 
Na rok 2021 obowiązuje wersja XAMPP 7.4.8 

1 kpl. 

6 
edytor zaznaczający 
składnię języków 
programowania 

np. Notepad ++, Atom, Sublime Text, Brackets, Visual Studio 
Code lub inny 

dowolna 
liczba 

7 

Zintegrowane Środowisko 
Programistyczne (IDE) do 
tworzenia aplikacji w 
systemie Windows/Linux 
oraz aplikacji Web  

odpowiednie dla systemu operacyjnego (Windows / Linux) 
i umożliwiające tworzenie aplikacji dla systemów Windows 
/Linux, aplikacji Web. Na przykład: Microsoft Visual Studio, 
Eclipse, NetBeans, Code::Blocks Studio lub inny 

1 kpl. 

8 Płyta CD i pisak do płyt 
płyta CD i pisak na stanowisko, zalecany jest nośnik dobrej 
jakości 1 kpl. 

Tabela 4. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:  

Lp. Nazwa Istotne funkcje-parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład 

Maksymalna liczba 
zdających 



 

3 
 

komputery, peryferia 

1 Komputer do sprawdzenia 
jakości nagranej płyty 

Komputer z zainstalowanym systemem 
operacyjnym z rodziny Windows 10 

Uwaga 
Na 2 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje 
dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych − wskazania do przygotowania stanowisk oraz 
specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną 
kalkulacją kosztów), według której powinien dokonać ich zakupu. 
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Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
na 2021-2023 r.  

 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu 

MG.18. 
Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych  

311513 Technik pojazdów 
samochodowych 

723103 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  

Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska. 

Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą: 

- stanowisko do obsługi, naprawy i diagnozowania pojazdu lub jego zespołów 

o kubaturze dostosowanej do wielkości ww. elementów, o podłodze łatwo zmywalnej 

i antypoślizgowej wyposażony min. stół ślusarski z imadłem, stojak do mocowania 

zespołów i wózek warsztatowy, 

- magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony 

w regał, stół lub półkę na części, urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały 

eksploatacyjne, pojemnik na złom i materiały eksploatacyjne, pojemnik na śmieci, 

szczotkę do zamiatania i szufelkę, 

- kącik sanitarny: wspólny dla 3-6 zdających - pomieszczenie lub wydzielony fragment 

pomieszczenia wyposażony w umywalkę, ręczniki jednorazowe, środki czystości, 

apteczkę. 
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Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  
Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) 

szt. dla każdej osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 

 

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego 

Lp. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Dla 
1 zdającego 

Dla .6 
zdających 

pojazdy 

1.  samochód osobowy 

z gniazdem diagnostycznym 16 
pinowym,  
z silnikiem ZI 3 lub 4 cylindrowym, 
z wtryskiem i sondą Lambda, bez 
instalacji gazowej,  
rozrząd z paskiem, bez zmiennej fazy 
rozrządu, regulacja zaworów 
hydrauliczna, 
sprzęgło jednotarczowe suche,  
skrzynia biegów manualna, z 
napędem na przednie koła, 
zawieszenie przednie kolumna 
McPhersona,  
zawieszenie tylne na sprężynach, 
przekładnia kierownicza z listwą 
zębatą,  
układ hamulcowy hydrauliczny 

1 szt. 6 szt. 

maszyny / modele (zamontowane na statywach, stojakach zgodnie z przepisami BHP) 
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Lp. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Dla 
1 zdającego 

Dla .6 
zdających 

2.  silnik spalinowy 

z zapłonem iskrowym 4-
cylindrowy, bez instalacji 
gazowej z regulacją zaworów 
mechaniczną 

1 szt. 6 szt. 

3.  sprzęgło sprzęgło jednotarczowe suche  1 szt. 6 szt. 
4.  skrzynia biegów skrzynia biegów manualna 1 szt. 6 szt. 

5.  układ kierowniczy przekładnia kierownicza z 
listwą zębatą  1 szt. 6 szt. 

6.  układ hamulcowy układ hamulcowy hydrauliczny 1 szt. 6 szt. 

7.  zawieszenia kół 

zawieszenie przednie kolumna 
McPhersona  
zawieszenie tylne na 
sprężynach 

po 1 szt. 6 szt. 

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia 

8.  Podnośnik  kolumnowy lub nożycowy 1 szt. 6 szt. 

9.  urządzenie do pomiaru 
geometrii kół   

 1 szt. 6 szt. 

10.  
urządzenie pomiarowe do 
badania pompy zasilającej  1 szt. 6 szt. 

11.  

urządzenie diagnostyczne do 
diagnostyki układów 
zapłonowych silników 
spalinowych  

 1 szt. 6 szt. 

12.  wiertarka elektryczna  ręczna 1 szt. 6 szt. 

narzędzia, sprzęt 

13.  klucze oczkowo płaskie  1 kpl. 6 kpl. 

14.  klucze płaskie  1 kpl. 6 kpl. 

15.  klucze oczkowo nasadowe  1 kpl. 6 kpl. 

16.  klucze oczkowe wygięte  1 kpl. 6 kpl. 

17.  klucze nasadowe  1 kpl. 6 kpl. 

18.  klucz do kół  1 szt. 6 szt. 

19.  klucz do odkręcania świec 
można zastąpić kluczem 
nasadowym przegubowym do 
świec lub innym 

1 szt. 6 szt. 

20.  klucze imbusowe  1 kpl. 6 kpl. 

21.  zestaw kluczy nasadowych 
z grzechotką  1 kpl. 6 kpl. 
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Lp. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Dla 
1 zdającego 

Dla .6 
zdających 

22.  łyżka monterska  1 szt. 6 szt. 

23.  szczotka druciana  1 szt. 6 szt. 

24.  wkrętaki krzyżakowe izolowane 1 kpl. 6 kpl. 

25.  wkrętaki płaskie izolowane 1 kpl. 6 kpl. 

26.  szczypce monterskie 
uniwersalne izolowane 1 szt. 6 szt. 

27.  szczypce płaskie izolowane 1 szt. 6 szt. 

28.  pęseta  1 szt. 6 szt. 

29.  nóż monterski  1 szt. 6 szt. 

30.  pilniki do metalu   1 kpl. 6 kpl. 

31.  młotki ślusarskie 300 g, 500 g, 1000 g po 1 szt. 6 kpl. 

32.  młotek gumowy 250 g 1 szt. 6 szt. 

33.  przyrząd do ściągania izolacji  1 szt. 6 szt. 

34.  piłka do metalu z brzeszczotem  1 szt. 6 szt. 

35.  pobijak  1 szt. 6 szt. 

36.  przecinak  1 szt. 6 szt. 

37.  wiertła do metalu  1 kpl. 6 kpl. 

38.  lampa przenośna  1 szt. 6 szt. 

39.  ściągacze do przegubów 
kulowych 

 1 kpl. 6 kpl. 

40.  dźwignie do rozłączania 
przegubów kulowych  1 kpl. 6 kpl. 

41.  ściągacz udarowy  1 szt. 6 szt. 

42.  ściągacz do łożysk uniwersalny 1 szt. 6 szt. 

43.  przyrząd do usuwania 
uszczelek  1 szt. 6 szt. 

44.  przyrząd do blokowania kół 
rozrządu  1 szt. 6 szt. 

45.  przyrząd do współosiowego 
ustawiania tarczy sprzęgła  1 szt. 6 szt. 

46.  szczypce do opasek  1 szt. 6 szt. 

47.  ściągacz do piast i bębnów  1 szt. 6 szt. 

48.  szczypce do pierścieni 
zabezpieczających  1 szt. 6 szt. 
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Lp. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Dla 
1 zdającego 

Dla .6 
zdających 

49.  szczypce nastawne do rur  1 szt. 6 szt. 

50.  przyrząd do demontażu sprężyn 
kolumn MacPhersona  1 szt. 6 szt. 

51.  wybijaki   1 szt. 6 szt. 

52.  
przyrząd do obracania i 
wypychania tłoczków zacisków 
hamulcowych 

 1 szt. 6 szt. 

53.  
szczypce nastawne 
samoblokujące do zaciskania 
przewodów hamulcowych 

 1 szt. 6 szt. 

54.  
wkrętak udarowy z 
wyposażeniem  1 szt. 6 szt. 

55.  klucz do filtrów oleju  1 szt. 6 szt. 

56.  
końcówki do korków spustu 
oleju  1 szt. 6 szt. 

57.  lejek  1 szt. 6 szt. 

58.  
maty zabezpieczające na 
błotniki,   1 kpl. 6 kpl. 

aparatura kontrolno-pomiarowa 
59.  suwmiarka uniwersalna  1 szt. 6 szt. 
60.  kątomierz uniwersalny  1 szt. 6 szt. 
61.  liniał krawędziowy  1 szt. 6 szt. 
62.  mikrometr zewnętrzny  1 szt. 6 szt. 
63.  średnicówka zegarowa  1 szt. 6 szt. 
64.  klucz dynamometryczny  1 szt. 6 szt. 
65.  miernik uniwersalny  1 szt. 6 szt. 

66.  próbnik ciśnienia sprężania  do silników z zapłonem 
iskrowym 1 szt. 6 szt. 

67.  refraktometr  

umożliwiający pomiary 
temperatury krzepnięcia 
płynów chłodniczych, płynów 
do spryskiwaczy oraz gęstość 
elektrolitu akumulatorowego. 

1 szt. 6 szt. 

68.  endoskop  1 szt. 6 szt. 

69.  

manometr z końcówką 
pomiarową  
(lub specjalny próbnik ciśnienia 
oleju) 

do pomiaru ciśnienia oleju, o 
zakresie pomiarowym do min. 
10 bar 

1 szt. 6 szt. 

70.  szczelinomierz   1 szt. 6 szt. 
71.  próbnik ciśnienia i podciśnienia   1 szt. 6 szt. 
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Lp. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Dla 
1 zdającego 

Dla .6 
zdających 

72.  przyrząd do wywierania 
nacisku na pedał hamulca 

 1 szt. 6 szt. 

73.  przyrząd do zablokowania 
pedałów  1 szt. 6 szt. 

74.  stetoskop   1 szt. 6 szt. 
75.  czujnik zegarowy z podstawką  1 szt. 6 szt. 

76.  
przyrząd do pomiaru 
zawartości wody w płynie 
hamulcowym 

 1 szt. 6 szt. 

77.  
przyrząd do odpowietrzania 
hamulców i wymiany płynu 
hamulcowego 

 1 szt. 6 szt. 

78.  
przyrząd do pomiaru 
sumarycznego luzu (kąta) 
układu kierowniczego 

 1 szt. 6 szt. 

79.  przyrząd optyczny do kontroli 
ustawienia świateł   1 szt. 6 szt. 

80.  lampa stroboskopowa  1 szt. 6 szt. 

81.  miernik wysokości/głębokości 
bieżnika 

 1 szt. 6 szt. 

82.  przyrząd do kontroli napięcia 
paska napędu osprzętu silnika 

 1 szt. 6 szt. 

83.  
przyrząd do pomiaru długości 
paska napędu osprzętu silnika 

 1 szt. 6 szt. 
 

Tabela 4. Wyposażenie wspólne dla kilku zdających 

Lp. nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi 

na ilu 
zdających  

maszyny 

1.  sprężarka 
(może być sieć sprężonego powietrza) 

z manometrem i przewodem do 
pompowania kół  6 

2.  
prasa montażowa z 
oprzyrządowaniem  
(śrubowa lub hydrauliczna) 

o nacisku 10000 N 6 

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia 

3.  pistolet do przedmuchiwania z przewodem pneumatycznym 2 sztuki  
na 6 

4.  analizator spalin czterogazowy (z możliwością 
rozbudowy do pomiaru NOx) 

2 sztuki  
na 6  

5.  
próbnik szczelności cylindrów 
(wchodzący w skład diagnoskopu lub 
wykonany jako oddzielny przyrząd) 

 2 sztuki  
na 6 

6.  montażownica do kół  2 sztuki  
na 6 
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7.  wyważarka do kół  2 sztuki  
na 6 

8.  decybelomierz (miernik hałasu)  2 sztuki  
na 6 

9.  miernik grubości lakieru  2 sztuki  
na 6 

10.  
pirometr – do bezdotykowego 
pomiaru temperatury 

 2 sztuki  
na 6 

11.  przyrząd do demontażu sprężyn 
zaworowych  2 sztuki  

na 6 

12.  tester szczelności uszczelki 
głowicy  2 sztuki  

na 6 

13.  ściągacz do ramion wycieraczek  2 sztuki  
na 6 

narzędzia, sprzęt 

14.  lutownica 100 W 2 sztuki  
na 6 

15.  ściągacz do demontażu bębnów 
hamulcowych  2 sztuki  

na 6 

16.  przyrząd do montażu uszczelniaczy  2 sztuki  
na 6 

17.  przyrząd do uzupełniania oleju w 
skrzyni biegów  2 sztuki  

na 6 

Na stanowisku powinny znajdować się instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi 
specjalistycznych używanych na egzaminie oraz dokumentacja techniczna – katalogi 
materiałów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych, dokumentacja technologiczna procesów 
napraw pojazdów samochodowych. 



. 

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  

na 2021-2023 r. 

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu 

MG.43 
Organizacja i prowadzenie 
procesu obsługi pojazdów 
samochodowych 

311513 Technik pojazdów 
samochodowych 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 
1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 
wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska.  

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej osoby 

9.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

 
2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− indywidualne stanowisko do opracowania dokumentacji – stolik i  krzesło 



. 

Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego: 

L.p. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi Liczba 

narzędzia, sprzęt 

1. kalkulator prosty 1szt. 
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Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
2021 - 2023 r.  

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu 

TG.07 Sporządzanie potraw 
i napojów 

343404 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

512001 Kucharz 

 
Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające 

wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W sali powinien być zegar, tablica do 

zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, apteczka, zapasowy komplet 

odzieży roboczej. 

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  
Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) 

szt. dla każdej osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 
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11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− oddzielne stanowisko dla każdego zdającego, do odczytania i zapisywania 

danych/informacji, wyposażone w biurko/stolik i krzesło, zapewniające samodzielność 

pracy zdającego; 

− stanowisko magazynowe - pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia 

wyposażone w regały/półki do magazynowania żywności oraz w urządzenia do 

przechowywania żywności. 

− stanowisko do mycia rąk wyposażone w: umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej 

wody, dozownik do mydła, pojemnik na ręczniki papierowe. 

− stanowisko do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów wyposażone w: stoły 

produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej 

i ciepłej wody (min. 1- komora dla zdającego), gniazda sieciowe bezpieczne 230V do 

podłączenia sprzętu zmechanizowanego. 

Ośrodek zapewnia każdemu zdającemu komplet odzieży ochronnej. Zdający 
przychodzi na egzamin w ubraniu roboczym i obuwiu roboczym. 

 
Tabela 3. Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  
 

Lp. Urządzenia, sprzęt, narzędzia pomocnicze, 
środki ochrony indywidualnej 

Dla 
1 zdającego 

Dla 6 
zdających 

URZĄDZENIA, SPRZĘT 

1 Zlewozmywak z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej 
wody 

Dla 1 zdającego - 1 komora; 
dla 6 zdających - 

3 dwukomorowe lub 6 
jednokomorowych 

2 Waga 1 szt. 6 szt. 
3 Kuchenka gazowa lub elektryczna z piekarnikiem 1 szt. 6 szt. 
4 Stół roboczy 1 szt. 6 szt. 
5 Kuchenka mikrofalowa do dyspozycji 1 szt. 
6 Robot kuchenny z przystawkami do dyspozycji 2 szt. 
7 Maszynka do mielenia 1 szt. 3 2 szt. 

8 Chłodziarko - zamrażarka 

od -18°C do +8°C, min. 3 
półki (maksymalnie 1 półka na 

2 zdających) oznaczone 
numerami zdających 

9 Czajnik elektryczny 1,5 - 2 l do dyspozycji 2 szt. 
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10 Termometr 0-100°C 1 szt. 6 szt. 
NARZĘDZIA 

1 
Komplet garnków o różnej wielkości z dopasowanymi 
pokrywkami (1 l, 1,5 l, 2,5 l) 1 kpl. 6 kpl. 

2 Miski metalowe różnej wielkości (0,5 ÷ 2,0 l) 3 szt. 18 szt. 
3 Deski kolorowe zgodne z HACCP 1 kpl. 6 kpl. 
4 Stolnica 1 szt. 6 szt. 
5 Wałek drewniany lub z tworzywa 1 szt. 6 szt. 
6 Nóż kuchenny uniwersalny („szefa”) 1 szt. 6 szt. 
7 Obieraczka 1 szt. 6 szt. 
8 Jarzyniak 1 szt. 6 szt. 
9 Komplet sztućców: łyżka, widelec, nóż, łyżeczka  2 kpl. 12 kpl. 
10 Kompotierka z podstawką  2 kpl. 12 kpl. 
11 Pucharek z podstawką 2 kpl. 12 kpl. 
12 Chochla - łyżka wazowa 1 szt. 6 szt. 
13 Łyżka cedzakowa - szumówka 1 szt. 6 szt. 
14 Bulionówka z podstawką 2 kpl. 12 kpl. 
15 Talerze do dania zasadniczego, 3 szt. 18 szt. 
16 Talerze głębokie 3 szt. 18 szt. 
17 Blacha do wypieku ciast kwadratowa (ok. 20÷25 cm) 1 szt. 6 szt. 
18 Pędzel do smarowania ciast 1 szt. 6 szt. 
19 Talerzyki zakąskowe 3 szt. 18 szt. 
20 Talerzyki deserowe 3 szt. 18 szt. 
21 Zestaw patelni (3 szt.: śr. 18-20 cm, 22-24 cm, 26-28 cm) 1 komplet 6 kompletów 
22 Łyżka drewniana lub z tworzywa 1 szt. 6 szt. 
23 Łopatka drewniana lub z tworzywa 1 szt. 6 szt. 
24 Naczynie miarowe (0,25 l i 0,5 l) 1 kpl. 6 kpl. 
25 Naczynie do zapiekania (1,5÷2,0  l) 1 szt. 6 szt. 
26 Sosjerka z podstawkiem   2 kpl. 12 kpl. 
27 Sito stalowe 1 szt. 6 szt. 
28 Praska do ziemniaków  do dyspozycji 3 szt. 
29 Praska do czosnku do dyspozycji 3 szt. 
30 Otwieracz do puszek ręczny lub elektryczny do dyspozycji 3 szt. 

31 Tarka jarzynowa plastikowa lub metalowa, na 4 strony, o 
różnych oczkach 1 szt. 6 szt. 

32 Rękawice ochronne 1 para 6 par 
33 Rondelek z pokrywką  (1,5÷2,0  l) 1 szt. 6 szt. 
34 Trzepaczka rózgowa 1 szt. 6 szt. 

OGÓLNODOSTĘPNE 
1 Kosz na śmieci + worki na śmieci 1 kpl. 6 kpl. 
2 Mydło z dozownikiem 1 szt. 6 szt. 
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3 Zestaw sprzętu i środków do utrzymania czystości: mop 
z wiadrem, szczotka, zmiotka,  

do 
dyspozycji 3 kpl. 

4 Płyn do mycia naczyń  0,15 l 1 l 
5 Gąbka do zmywania - zmywak 1 szt. 6 szt. 
6 Mleczko do czyszczenia 0,1 l 0,6 l 
7 Woda mineralna niegazowana 0,5 l 1 szt. 3 szt. 

8 
Zapalniczka (zapałki) do 

dyspozycji 
szt. 

3 szt. 

9 Kalkulator prosty 1 szt. 6 szt. 
 

Zdający przychodzi na egzamin w odzieży roboczej. Na ok. 2 tygodnie przed terminem 
części praktycznej, Ośrodek otrzyma wykaz wyposażenia na daną sesję egzaminacyjną, 
informacje (wskazania) do przygotowania stanowisk, wraz z przewidywanymi kosztami 
materiałów (produktów, surowców), które należy kupić i przygotować i które będą 
zużywane przez zdających podczas egzaminu. 



  

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
na 2021-2023 r. 

 

SPL.01. Obsługa magazynów  

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy 

zawodu Nazwa zawodu 

SPL.01. Obsługa magazynów 
432106 Magazynier-logistyk 

333107 Technik logistyk 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego  

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające 

wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Tabela 2 Wyposażenie miejsca egzaminowania  

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Ilość 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 
3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu trwania egzaminu szt. 1 
4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  

Identyfikatory dla zespołu nadzorującego 
(oznaczone wyłącznie napisem PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej osoby 

9.  Identyfikator dla obserwatora  
(oznaczony wyłącznie napisem OBSERWATOR) szt. 1 

 

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 
W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− stanowisko do opracowania dokumentacji – stolik i krzesło 

 



 
Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego:  

Lp. Nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-
eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 materiały i przybory pomocnicze  
1. kalkulator prosty*  szt. 1 
2. ołówek  szt. 1 
3. gumka  szt. 1 
4. linijka  szt. 1 
5. temperówka  szt. 1 

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, 
mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 



Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 
na 2021-2023 r. 

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 
 

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami. 

Oznaczenie 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu 

PGF.07. Wykonywanie przekazu 
reklamowego 333907 Technik reklamy 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 
1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska.  

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające Jednostka 
miary Ilość 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. w zależności od 
składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia 
i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 
5.  Apteczka szt. 1 
6.  Kosz na odpadki szt. 1 
7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego 
(oznaczony numerem stanowiska) szt. 

= liczbie 
zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 
(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 
ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU 
NADZORUJĄCEGO) 

szt. dla każdej 
osoby 

10.  Identyfikator dla obserwatora 
(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) szt. 1 

11.  Identyfikator dla asystenta technicznego 
(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) szt. 1 

 



2. Opis stanowiska egzaminacyjnego. 

Stanowisko komputerowe bez dostępu do Internetu, wyposażone w pakiet oprogramowania 

biurowego (w tym edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji), 

oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej oraz wektorowej, oprogramowanie 

do obróbki plików audio i wideo, program umożliwiający odczyt dokumentów PDF, 

oprogramowanie umożliwiające korzystanie z archiwów zapisanych w formacie 7z, krzesło 

dla zdającego, stolik pod komputer. 

 
Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego. 

Lp. Nazwa Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne/uwagi 

Jednostka 
miary Liczba 

 komputery, peryferia, materiały 

1. 
komputer wyposażony 
w nagrywarkę 
CD/DVD 

parametry dostosowane do 
wymagań użytkowanych 
programów i systemu 
operacyjnego, bez dostępu do 
sieci lokalnej i Internetu 

szt. 1 

2. płyta CD w pudełku  szt. 1 

3. marker do płyt CD  szt. 1 

 oprogramowanie 

4. system operacyjny 
umożliwiający wykorzystanie 
oprogramowania z punktów 
5 - 9 

szt. 1 

5. oprogramowanie 
biurowe 

pakiet oprogramowania 
biurowego (w tym edytor 
tekstu z możliwością 
tworzenia dokumentów 
w formacie PDF, arkusz 
kalkulacyjny i program do 
tworzenia prezentacji) oraz 
program do odczytywania 
dokumentów w formacie PDF 

szt. 1 

6. oprogramowanie 
graficzne 

- oprogramowanie do obróbki 
grafiki wektorowej, 
- oprogramowanie do obróbki 
grafiki rastrowej; 

szt. 1 

7. oprogramowanie do 
obróbki plików audio 

oprogramowanie umożliwiające 
tworzenie i edycję plików 
dźwiękowych 

szt. 1 



8. oprogramowanie do 
obróbki plików wideo 

oprogramowanie umożliwiające 
tworzenie i edycję plików 
filmowych 

szt. 1 

9. oprogramowanie 
narzędziowe 

program umożliwiający korzystanie 
z archiwów zapisanych w formacie 
7z (np. 7-ZIP) 

szt. 1 

 pozostałe urządzenia 
10. kalkulator prosty szt. 1 

11. słuchawki do 
komputera  szt. 1 

 
Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających. 

Lp. Nazwa 
Istotne funkcje- parametry  
techniczno-eksploatacyjne 

/uwagi/przykład 

Maksymalna liczba 
zdających 

komputery, peryferia 

1.  stanowisko do sprawdzania 
nagranych płyt CD/DVD 

komputer z oprogramowaniem jak dla 
zdającego bez dostępu do Internetu, 
z  wewnętrzną lub zewnętrzną 
nagrywarką CD/DVD. 
Należy założyć blokadę zapisu – 
również na pulpit komputera. 

1 szt. na salę 
egzaminacyjną 

2.  płyta CD w pudełku 

płyta zbiorcza zawierająca foldery 
z plikami od wszystkich zdających, 
nagrana przez asystenta technicznego 
po zakończeniu egzaminu 

1 szt. na zmianę 

3.  rezerwowe stanowisko 
egzaminacyjne  1 szt. 

 

Przed egzaminem (około 2 tygodnie) Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma informacje 
o wyposażeniu na daną sesję i o dostarczeniu materiałów wynikających ze specyfikacji lub 
specyfikację niezbędnych surowców i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego 
(z przewidywaną kalkulacją kosztów), wg której powinien dokonać zakupu oraz instrukcje 
(wytyczne/wskazania) do przygotowania stanowisk. 
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