
Harmonogram części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(nowy egzamin zawodowy) 

19.06.2018r. (wtorek) godz.10
00

  
 

Nazwa kwalifikacji Zawód Klasa  Sala 
A.30 Organizacja i monitorowanie 

przepływu zasobów i informacji w 

procesach produkcji, dystrybucji i 

magazynowania. 

technik 

logistyk- 

333107   

2Tl  

2Thl gr. 

Tl 

sala 

gimnastyczna 

A.35. Planowanie i prowadzenie 

działalności w organizacji 

technik 

ekonomista - 

331403 

2Tekl 

gr. Tek 
sala 

gimnastyczna 
E.12. Montaż oraz eksploatacja 

komputerów osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych 

technik 

informatyk - 

351203 

2Tib gr. 

Ti  

11 

uczniów 

sala nr 2 

E.12. Montaż oraz eksploatacja 

komputerów osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych 

technik 

informatyk - 

351203 

2Tib gr. 

Ti 

12 

uczniów 

sala nr 25 

A.18. Prowadzenie sprzedaży sprzedawca - 

522301 
3d sala nr 24 

T.06.  Sporządzanie potraw i 

napojów 

kucharz - 

512001 

 

3d s. nr 22 

T.11. Planowanie i realizacja usług 

w recepcji 

technik 

hotelarstwa- 

422402 

2Tekho 

gr. Tho 
s. nr 22 

B.16. Wykonywanie robót 

zbrojarskich i betoniarskich 

technik 

budownictwa

- 311204  

2Ttb  

gr. Tb 
s. nr 12 

M.20. Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń i 

 narzędzi 

technik 

mechanik - 

311504 

4Teekm 

gr.Tm 
s. nr 12 

E.03. Montaż urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

Technik 

mechatronik  

311410 

 

IIITt s. nr 12 



Harmonogram części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(nowy egzamin zawodowy) 

19.06.2018r. (wtorek) godz. 12
00 

Nazwa kwalifikacji Zawód Klasa  Sala 
E.13. Projektowanie lokalnych 

sieci komputerowych i 

administrowanie sieciami  

technik 

informatyk - 

351203 

3Ti sala  

gimnastyczna 

E.18. Eksploatacja urządzeń i 

systemów mechatronicznych 

technik 

mechatronik - 

311410 

3Ttb gr. 

Tt 
sala 

gimnastyczna 
B.33. Organizacja i 

kontrolowanie robót 

budowlanych  

 

technik 

budownictwa- 

311204 

3Ttb  

gr. Tb 
sala nr 12 

A.36. Prowadzenie 

rachunkowości. 

technik 

ekonomista - 

331403 

4Teekm 

gr. Tek 1 

ucz. 

sala nr 12 

A.31. Zarządzanie środkami 

technicznymi podczas realizacji 

procesów transportowych 

technik 

logistyk- 

333107   

 

3Tekl gr. 

Tl  
sala nr 22 

A.31. Zarządzanie środkami 

technicznymi podczas realizacji 

procesów transportowych 

technik 

logistyk- 

333107   

 

3Tekl gr. 

Tl  -1 ucz 
sala 1 PZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(nowy egzamin zawodowy) 

19.06.2018r. (wtorek) godz. 14
00 

Nazwa kwalifikacji Zawód Klasa  Sala 
MS.04. Świadczenie usług 

opiekuńczych osobie chorej i 

niesamodzielnej 

opiekun 

medyczny          

532102 

 

 sala nr 12 

E.14. Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz danych oraz 

administrowanie bazami. 

technik 

informatyk 

- 351203 

      sala 22 

E.19. Projektowanie i 

programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

technik 

mechatronik - 

311410 

4 Ttb 

 gr. Tt  

 

sala 22 

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń 

i instalacji elektrycznych 

Technik 

elektryk - 

311303 

4Teekm 

gr Te 

 

sala 22 

 


