
ETAP PISEMNY SZKOŁA BRANŻOWA 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
3 czerwca 2022 r. (piątek) – godz. 12:00 – sala 210 

 
Kwalifikacja HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży (SPRZEDAWCA). 

 BS - wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
3 czerwca 2022 r. (piątek) – godz. 10:00 – sala 212 

 
Kwalifikacja MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających 

(Operator obrabiarek skrawających). 

 BS - wersja elektroniczna 

 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

3 czerwca 2022 r. (piątek) – godz. 12:00 – sala 212 
 

1. Kwalifikacja DRM.04 - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 

(STOLARZ). 

2. Kwalifikacja DRM.05 - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (TAPICER). 

3. Kwalifikacja ROL.02 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 

w rolnictwie (Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych). 

4. Kwalifikacja SPC.01 - Produkcja wyrobów cukierniczych (CUKIERNIK). 

BS - wersja elektroniczna 

 

Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2012 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

21 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 12:00 – sala 201 
 

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

stosowanych w rolnictwie 

(Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik mechanizacji 

rolnictwa). 

 BS - wersja PAPIEROWA 

 
 



ETAP PISEMNY TECHNIKUM 
 

Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 08:00 – sala 210 

Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (TECHNIK INFORMATYK). 

 wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 08:00 – sala 212 

Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (TECHNIK INFORMATYK). 

 wersja elektroniczna 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 10:00 – sala 210 

Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (TECHNIK INFORMATYK). 

  wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 08:00 – sala 212 

Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (TECHNIK INFORMATYK). 

  wersja elektroniczna 

 

 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 12:00 – sala 210 

Kwalifikacja EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  

(TECHNIK EKONOMISTA). 

  wersja elektroniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 12:00 – sala 212 

Kwalifikacja SPL.01 - Obsługa magazynów (TECHNIK LOGISTYK). 

  wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 14:00 – sala 210 

Kwalifikacja SPL.01 - Obsługa magazynów (TECHNIK LOGISTYK). 

  wersja elektroniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) – godz. 14:00 – sala 212 

Kwalifikacja SPL.01 - Obsługa magazynów (TECHNIK LOGISTYK). 

  wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
3 czerwca 2022 r. (PIĄTEK) – godz. 08:00 – sala 210 

Kwalifikacja SPL.01 - Obsługa magazynów (TECHNIK LOGISTYK). 

  wersja elektroniczna 

 
 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

3 czerwca 2022 r. (PIĄTEK) – godz. 08:00 – sala 212 

Kwalifikacja SPL.01 - Obsługa magazynów (TECHNIK LOGISTYK). 

  wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2019 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
3 czerwca 2022 r. (PIĄTEK) – godz. 10:00 – sala 210 

Kwalifikacja MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających (TECHNIK MECHANIK). 

  wersja elektroniczna 

 
 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2017 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

21 czerwca 2022 r. (WTOREK) – godz. 10:00 – sala 210 

Kwalifikacja AU.32 - Organizacja transportu (TECHNIK LOGISTYK). 

  wersja elektroniczna 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2017 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
21 czerwca 2022 r. (WTOREK) – godz. 10:00 – sala 212 

Kwalifikacja MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

(TECHNIK MECHANIK). 

  wersja elektroniczna 
 

 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2017 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

21 czerwca 2022 r. (WTOREK) – godz. 12:00 – sala 210 

Kwalifikacja AU.36 - Prowadzenie rachunkowości (TECHNIK EKONOMISTA) 

 
Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2017 egzamin zawodowy – 

Sesja letnia 2022 r. 
21 czerwca 2022 r. (WTOREK) – godz. 08:00 – sala 210 

Kwalifikacja AU.31 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  

(TECHNIK SPEDYTOR) 

 
 



Wykaz zdających etapu pisemnego – formuła 2017 egzamin zawodowy – 
Sesja letnia 2022 r. 

21 czerwca 2022 r. (WTOREK) – godz. 12:00 – sala 212 

Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 

danych (TECHNIK INFORMATYK). 

  wersja elektroniczna 
 

 
 


