
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/  

EGZAMIN ZAWODOWY 

 

ETAP PISEMNY – PAPIEROWY (podstawa 2017) – POPRAWA KWALIFIKACJI 

21.06.2022 (wszystkie zawody – 60 minut) 

TG.14 godzina 10.00 – zbiórka 9.15 technik obsługi turystycznej (sala 23) 

AU.21 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 fryzjer (sala 29) 

AU.32 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 technik logistyk (sala 23) 

ETAP PISEMNY – Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA (podstawa 2019) 

2.06.2022 – 6.06.2022 (wszystkie zawody – 60 minut) 

EKA.04 (technik ekonomista) - III EFp (sala 203, 202) – zgodnie z listą obecności  

HGT.07 (technik organizacji turystyki) - III THp (sala 203, 202) – zgodnie z listą obecności 

HGT.03 (technik hotelarstwa) - III THp (sala 203, 202) – zgodnie z listą obecności  

SPL.01 (technik logistyk) – III Log, III LGp, III LMp, III Leg – zgodnie z listą obecności 

HGT.02 (technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz) – III TŻg, 3 kfp, 3 fkg – zgodnie z 

listą obecności 

FRK.01 (technik usług fryzjerskich, fryzjer) – III MFg, III EFp, 3 kfp, 3 fkg – zgodnie z listą 

obecności 

MOD.03 (technik przemysłu mody) – III MFg – zgodnie z listą obecności 

Podczas etapu pisemnego z użyciem komputera zdający mogą posiadać kalkulator "prosty", 

długopis z czarnym wkładem. 

ETAP RAKTYCZNY- 1.06.2022 

HGT.07 (technik organizacji turystyki, klasa III THp) godzina 9.00 – zbiórka 8.15 (sala 208, 207) – 

zgodnie z listą obecności 

HGT.03 (technik hotelarstwa, klasa III THp) godzina 9.00 – zbiórka 8.15 (sala 210, 19) – zgodnie z 

listą obecności 

SPL.01 (technik logistyk, klasy III Log, III LGp, III LMp, III LEg) godzina 9.00 – zbiórka 8.15 

(sala 204, 105, 108, 109, 111, 209, 31, 32, 33, 23, 103) – zgodnie z listą obecności 

ETAP RAKTYCZNY - 7.06.2022, 8.06.2022, 9.06.2022, 13.06.2022, 14.06.2022, SALA 18 

Zbiórka w szkole: zmiana I - 7.15, zmiana II - 11.45 

FRK.01 (technik usług fryzjerskich, fryzjer) III EFp, III MFg, 3 kfp, 3 fkg – zgodnie z listą 

obecności 

ETAP RAKTYCZNY - 13.06.2022, SALA 202, 203 

Zbiórka w szkole 7.15 

EKA.04 (technik ekonomista) – klasa III EFp – zgodnie z listą obecności  

ETAP RAKTYCZNY - 14.06.2022 - SALA 36 

Zbiórka w szkole: zmiana I - 7.15, zmiana II - 11.45, zmiana III - 16.15  

MOD.03 (technik przemysłu mody) - klasa III MFg – zgodnie z listą obecności 

ETAP RAKTYCZNY - 14.06.2022 – 15.06.2022 - SALA 25, 20 

Zbiórka w szkole: zmiana I - 7.15, zmiana II - 11.15, zmiana III - 15.15  

HGT.02  (technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz) – III TŻg, 3 kfp, 3 fkg – zgodnie z 

listą obecności 

ETAP RAKTYCZNY - 20.06.2022 POPRAWA KWALIFIKACJI 

AU.26 (technik usług fryzjerskich) zbiórka godzina 8.15 – sala 207 

TG.14 (technik obsługi turystycznej) zbiórka godzina 8.15 – sala 210 

AU.32 (technik logistyk) zbiórka godzina 12.15 – sala 207 

ETAP RAKTYCZNY - 27.06.2022 POPRAWA KWALIFIKACJI 

AU.36 (technik ekonomista) – zbiórka 8.15 – sala 203 

 

 



Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości, długopisach z czarnym wkładem oraz o zakazie 

wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych.Wykazy zdających oraz wykaz przyborów, które można wnieść na salę 

egzaminacyjną znajdują się w gablocie. 

Podczas egzaminów obowiązuje strój galowy.  

W przypadku egzaminu polegającego na wykonaniu zadania egzaminacyjnego prosimy 

pamiętać o odzieży ochronnej (fartuch – klasy gastronomiczne, modowe i fryzjerskie), 

długopisie z czarnym wkładem, dokumencie ze zdjęciem wraz z numerem pesel oraz 

książeczce do celów sanitarno - epidemiologicznych (klasy gastronomiczne). 

Wyposażenie na egzaminie praktycznym – dokumentacja/dokumentacja na komputerze: 

SPL.01Obsługa magazynów: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości: kalkulator prosty, linijka 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej: kalkulator prosty, linijka 

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: kalkulator prosty 

HGT.07 Przygotowywanie imprez i usług turystycznych: kalkulator prosty 

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych: kalkulator prosty 

AU.26 Projektowanie fryzur: kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, ołówki 2H do 8B, 

temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, 

ołówek automatyczny o grubości 0,7 lub 0,5 

 

 

 


