
HARMONOGRAM 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe   

w sesji czerwiec-lipiec 2017 

 

1. Etap pisemny: 20 czerwca 2017, sala gimnastyczna. 

Kwalifikacje Godz. 

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  

M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

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

T.06. Sporządzanie potraw i napojów 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji  

10:00 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych 

w rolnictwie 

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych  

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu 

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie     

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

12:00 

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w 

rolnictwie 

14:00 

 

2. Etap praktyczny; [dokumentacja] 

Kwalifikacja Data Godz. Miejsce 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 26.06.2017 9:00 internat 

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków 

technicznych stosowanych w rolnictwie 

26.06.2017 13:00 11 

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 
26.06.2017 13:00 10 

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
26.06.2017 13:00 internat 

 



3. Etap praktyczny; [wykonanie, wykonanie + komputer] 

Kwalifikacja Data Godz. Miejsce 

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 23.06.2017 15:00 warsztaty 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
22.06.2017 15:00 

ZSB 

Legnica 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych  
01.07.2017 

02.07.2017 

08:00 

12:00 

16:00 

34 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 

administrowanie sieciami 
22.06.2017 

08:00 

12:00 
34 

M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i 

narzędzi stosowanych w rolnictwie 
26.06.2017 

08:00 

12:00 
Gosp. 

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn 

i urządzeń stosowanych w rolnictwie 
27.06.2017 

08:00 

12:00 
Gosp. 

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych  

07.07.2017 

08.07.2017 

08:00 

12:00 

16:00 

CKP 

Legnica 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowychM.42. Organizacja i 

prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

07.07.2017 

08.07.2017 

08:00 

12:00 

16:00 

CKP 

Legnica 

T.06. Sporządzanie potraw i napojów 26.06.2017 

27.06.2017 

28.06.2017 

08:00 

12:00 

16:00 

pr. 

 

4. Zdający powinni: 

1) zgłosić się na miejsce egzaminu co najmniej 30 minut przed wyznaczonym terminem. 

2) posiadać: 

a)  ubranie robocze (jeżeli jest wymagane), 

b)  dokument tożsamości (z aktualnym zdjęciem!), sprawny długopis (pióro) z 

czarnym tuszem (atramentem), dodatkowe przybory dopuszczone do użytku w 

czasie egzaminu. 


