
 

Harmonogram pracy ZN egzamin  z kwalifikacji  styczeń/luty 2022r. 

 

Część pisemna egzaminu 11.01.2022r. 

Podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) 

 

Data Kwalifikacje 
Skład 

ZN 
Uwagi 

11.01.2022r. (wtorek) 

Sala 28 (hala sportowa)   egz. 

pisemny 

godz: 10:00       (60 minut) 

 

MG.18   - 2 osoby 

TG.07  - 2 osoby 

Razem 4 osoby 

 
Osoba zdająca zgłasza się na 40 

minut przed rozpoczęciem egzaminu 

z dokumentem tożsamości. 

 

Każdy zdający w części pisemnej 

powinien mieć długopis (pióro) z 

czarnym tuszem (atramentem), 

przeznaczony do zaznaczania 

rozwiązań, oraz może mieć 

kalkulator prosty*. 

 
* Kalkulator prosty – to kalkulator, który 

umożliwia wykonywanie tylko 

dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia, ewentualnie obliczanie 

procentów lub pierwiastków 

kwadratowych z liczb. 

11.01.2022r. (wtorek Sala 28 

(hala sportowa)   egz. pisemny 

godz: 12:00      (60 minut) 

 

BD.30   - 4 osoby 

TG.16   - 26 osób 

Razem 30 osób 

 

11.01.2022r. (wtorek Sala 31 

(aula)   egz. pisemny 

godz: 12:00      (60 minut) 

 

TG.15   - 17 osób 

Razem 17 osób 

 

11.01.2022r. (wtorek Sala 28 

(hala sportowa)   egz. pisemny 

godz: 14:00      (60 minut) 

 

 

MG.43   - 15 osób 

Razem 15 osób  

 

 

Część pisemna egzaminu 11.01.2022r. 

Podstawa programowa 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem systemu informatycznego 

 

Data Kwalifikacje 
Skład 

ZN 
Uwagi 

11.01.2022r. (wtorek) 

Sala 9 egz. pisemny 

godz: 8:30       (60 minut) 

 

BUD.12  - 9 osób 

 

 

Osoba zdająca zgłasza się na 40 

minut przed rozpoczęciem egzaminu 

z dokumentem tożsamości. 

 

Każdy zdający w części pisemnej 

powinien mieć długopis (pióro) z 

czarnym tuszem (atramentem), 

przeznaczony do zaznaczania 

rozwiązań, oraz może mieć 

kalkulator prosty*. 

11.01.2022r. (wtorek) 

Sala 9 egz. pisemny 

godz: 11:00       (60 minut) 

BUD.12  - 9 osób 

 

 

11.01.2022r. (wtorek) 

Sala 9 egz. pisemny 

godz: 14:30       (60 minut) 

BUD.12  - 8 osób 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Część praktyczna egzaminu 10.01.2022r. 

 

Egzamin praktyczny model D 

 
 

Przybpry dodatkowe i 

pomocnicze 

10.01.2022r. 

(poniedziałek) 180 minut  

BD.30 Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów  

godz.09:00   sala 20 -4 osoby 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba zdająca zgłasza się na 

40 minut przed rozpoczęciem 

egzaminu z dokumentem 

tożsamości. 

 

Każdy zdający w części 

pisemnej powinien mieć 

długopis (pióro) z czarnym 

tuszem (atramentem). 

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka 

10.01.2022r. 

 (poniedziałek) 150 minut 

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i 

usług turystycznych 

godz.09:00   sala 24 -3 osoby 

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka 

10.01.2022r. 

 (poniedziałek) 120 minut 
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych 

godz.13:00   sala 30 - 15 osób 

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka 

10.01.2022r. 

 (poniedziałek) 150 minut 
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej 

oraz sprzedaż usług turystycznych 

godz.13:00   sala 26 - 17 osób 

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka 

10.01.2022r. 

 (poniedziałek) 150 minut 

TG.16  Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

godz.13:00   31 - 26 osób 

kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


