
Egzamin potwierdzaj ący kwalifikacje zawodowe 
w czerwcu 2014r. 

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

                              23 czerwca 2014 godzi na 12.00 

ETAP PISEMNY 

ZAWÓD SALA 

 
Kucharz 

 

 

Aula 

 
Technik 

organizacji usług 
gastronomicznych 

 

 

Aula 

 
Technik ekonomista 

 

 

Sala gimnastyczna 

 
Technik architektury 

krajobrazu 
 

 

Sala gimnastyczna 

 
Technik handlowiec 

 

 Sala 210 – 10 uczniów 

Sala 211 – 9 uczniów 

Kucharz małej 
gastronomii 

                              Sala 211 – 1 uczeń 

                              Sala 302 – 1 uczeń 

Technik informatyk  

Sala 305 – 13 uczniów 

Sala 213 – 12 uczniów 

Sala 215 – 12 uczniów 

Sala 219 – 12 uczniów 

 

 



 

ETAP PRAKTYCZNY 

 

Zgodnie z harmonogramem przekazanym uczniom 

Zawód  Termin  Sale 
 

Kucharz 
 
 

25 czerwca godzina 9.00 Aula 
 

Technik  
organizacji usług 

gastronomicznych  
 

24 czerwca godzina 9.00 Aula 

 
Technik 

ekonomista 
 
 
 

24 czerwca godzina 9.00 
25 czerwca godzina 9.00 
25 czerwca godzina15.00  
26 czerwca godzina 9.00 

Sale 004, 005 
Sala 004,005 
Sala 004,005 
Sala 004, 005 

Technik 
informatyk 

 
24 czerwca godzina 9.00 
24 czerwca godzina15.00  
25 czerwca godzina 9.00 
26 czerwca godzina 9.00 

 
 

Sala 105, 011 
Sala 105,011 
Sala 105,011 
Sala 105,011 

Technik 
handlowiec 

 
25 czerwca godzina 9.00 Aula 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

 

24 czerwca godzina 9.00 Aula 

 

Słuchacze  zgłaszaj ą się na pół godziny przed egzaminem w stroju galowym  

z dowodem osobistym. 

 

 

Wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r 

 

 



 

WYKAZ  PRZYBORÓW, Z KTÓRYCH MO śE KORZYSTAĆ ZDAJĄCY 

NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EGZAMINU ZAWODOWEGO  

 

Lp.  

Symbol  

cyfrowy 
zawodu  

Nazwa  

zawodu  

Zdający przynosi na egzamin  

Część pisemna  Część praktyczna  

1. 512 [02] Kucharz  

 
Długopis (pióro)  

z czarnym tuszem 
(atramentem) 

kalkulator prosty*, gumka, 
ołówek, linijka, długopis 
(pióro)  z czarnym tuszem 
(atramentem) 

2.  341[07] Technik 
organizacji usług 
gastronomicznych   

kalkulator prosty*, gumka, 
ołówek, linijka, długopis 
(pióro)  z czarnym tuszem 
(atramentem), ekierka 

3. 341[02] Technik 
ekonomista 

 

kalkulator prosty*, gumka, 
ołówek, linijka, długopis 
(pióro)  z czarnym tuszem 
(atramentem) 

4. 312[01] Technik 
informatyk 

 

------------------------ 

5. 341[03] Technik 
handlowiec 

 

kalkulator prosty*, gumka, 
ołówek, linijka, długopis 
(pióro)  z czarnym tuszem 
(atramentem) 

6. 341[07] Technik 
architektury 
krajobrazu  

kalkulator prosty*, gumka, 
ołówek, linijka, długopis 
(pióro)  z czarnym tuszem 
(atramentem) 

*jest to kalkulator, który umoŜliwia wykonanie tylko najprostszych działań 
matematycznych: dodawania, odejmowania, mnoŜenia, dzielenia – moŜna teŜ z jego 
pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb /www. cke.edu. pl / 
 



Egzamin potwierdzaj ący kwalifikacje zawodowe 
w czerwcu 2014r. 

Technikum Uzupełniaj ące dla Dorosłych 

23 czerwca 2014 godzina 12.00  

 

 

 

                                            ETAP PISEMNY 

Zawód Sala 

Kucharz Sala 301 – 10 uczniów 
        Sala 303 – 9 uczniów 

 

 

 

 

ETAP PRAKTYCZNY  

Zgodnie z harmonogramem przekazanym uczniom 

Zawód Termin Sale 

Kucharz 25 czerwca godzina 9.00 Aula 

 

 

Słuchacze  zgłaszaj ą się na pół godziny przed egzaminem w stroju galowym z 
dowodem osobistym. 

 

 

 



 

 

 

 

 

WYKAZ  PRZYBORÓW, Z KTÓRYCH MO śE KORZYSTAĆ ZDAJĄCY 

NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EGZAMINU ZAWODOWEGO  

 

Lp.  

Symbol  

cyfrowy 
zawodu  

Nazwa  

zawodu  

Zdający przynosi na egzamin  

Część pisemna  Część praktyczna  

1. 512 [02] Kucharz  

 
Długopis (pióro)  z 
czarnym tuszem 

(atramentem) 

kalkulator prosty*, gumka, 
ołówek, linijka, długopis 
(pióro)  z czarnym tuszem 
(atramentem) 

     
   

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

*jest to kalkulator, który umoŜliwia wykonanie tylko najprostszych działań 
matematycznych: dodawania, odejmowania, mnoŜenia, dzielenia – moŜna teŜ z jego 
pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb /www. cke.edu. pl / 
 

Wydania dyplomów potwierdzaj ących kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r  

 


