
Informacja w sprawie „uprawnień do kierowania ciągnikiem” 
 

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że absolwenci przystępujący do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik  nie muszą 
przedstawiać komisji przed przystąpieniem do egzaminu prawa jazdy kategorii T lub innej 
kategorii uprawniającej do kierowania ciągnikiem.  
Informację zamieszczoną w „Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie rolnik” w formie Uwagi na stronie 40 należy traktować jako 
nieobowiązującą. 

 
Informacja w sprawie erraty do informatorów o egzaminie  potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe 
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna – Wydział Egzaminów Zawodowych  

przedstawia erratę do informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla 
zawodów kształconych w 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych – tab. nr 2, 3, 4. 
 Jednocześnie informujemy, że w tabeli nr 1 zamieszczamy wykaz zmian w zapisach 
wynikających z rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 199 
poz. 2046) . 

 
Tab. nr 1: We wszystkich informatorach: 
 

str. nr 
wiersza 

jest po zmianach 

10 5 - części II – co najmniej 
50% punktów 
możliwych do uzyskania 

- części II – co najmniej 30% punktów możliwych do 
uzyskania 

10 21 2. Złożyć pisemną 
deklarację (...), nie 
później niż na 4 
miesiące przed 
terminem egzaminu. 

2. Złożyć pisemną deklarację  (...), nie później niż do dnia 
20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza 
przystąpić  do egzaminu zawodowego w sesji letniej, i nie 
później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w 
którym zdający zamierza przystąpić  do egzaminu 
zawodowego w sesji zimowej. 

  
Tab. nr 2: W informatorze dla zawodu  piekarz:  
 

str. nr zadania jest powinno być 
20 10 B C 
20 11 C B 
24 18 B C 
26 23 B D 
28 26 D B 

 
Tab. nr 3: W informatorze dla zawodu cukiernik : 
 

str. nr zadania jest powinno być 
17 5 D C 

 



 
Tab. nr 4: W pozostałych informatorach: 
 

Nazwa zawodu , do którego odnosi się 
informator 

uwagi do edycji 

Monter instrumentów muzycznych 
 

str. 45 - niewłaściwa numeracja w załączonym 
standardzie wymagań egzaminacyjnych 

Monter izolacji budowlanych 
 

str. 47 – od góry: brak  zapisu  „IV.1. Standard ....” 

Monter konstrukcji budowlanych 

str. 35 – ostatni akapit – powinno być: 240 minut (4 
godziny ...), analogicznie str. 79 – czas trwania ...240 
minut, 
 

Optyk- mechanik 

str. 15 -   zapis 1.1.  niezgodnie ze standardem; 
 str.37, pkt. 1.1.; 
str. 16 – błąd literowy w zapisie 2.3. (promieniowania); 
str. 30 –  zapisy niezgodne ze  standardem od 3.1.1 do 
4; 
str. 38- 39  - niewłaściwa numeracja 
 

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 
str. 17 – przykładowe zadanie 6 – błąd literowy („do 
wytworzenia...”) 
 

Rolnik 
str. 47 –niewłaściwa numeracja w  zapisie standardu 
 

Ślusarz 

str. 65 – 3.2. – powinno być: ”Naprawa i konserwacja 
wskazanego sprzętu mechanicznego powszechnego 
użytku zgodnie z dokumentacją”; 
niewłaściwa numeracja w zapisie  standardu od 3.1.12. 
do 3.2.12 

 


