
  

 

Terminy egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

 w sesji Zima 2023 – część praktyczna  

 

 

L.p. Symbol kwalifikacji 

Model 

części 

praktycznej 

egzaminu 

Data 

egzaminu 

Godzina 

rozpoczęcia 

egzaminu 

Numer 

sali/miejsca 

egzaminu 

1. 
ELM.04 – Eksploatacja układów automatyki 

przemysłowej/ 4tc 
d/150 min 

09.01.2023 

(poniedziałek) 

900 - 1200  

 6 osób 
Sala nr 22 

2. 
MEC.09-Organizacja i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń / 4tc  

dk/120 min 

16.01.2023 

(poniedziałek) 

800 - 1000  

 6 osób 

Pracownia  

nr 60 

3. 
MEC.09-Organizacja i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń / 4tc 

1200 - 1430  

 6 osób 

Pracownia  

nr 60 

4. 
INF.03 – Tworzenie i aministrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych / 4td 
dk/150 min 

16.01.2023 

(poniedziałek) 

 

800 - 1030  

 5 osób 

Pracownia  

nr 71 

1230 - 1530  

 4 osób 

Pracowniaa 

nr 71 

5. 
EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych  

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych / 4td 
dk/180 min 

16.01.2023 

(poniedziałek) 

 

800 - 1100  

 6 osób 

Pracownia  

nr 66 

1230 - 1530  

 6 osób 

Pracownia  

nr 66 

6. 
MEC.05 /Użytkowanie obrabiarek skrawających /  
Absolwenci / Kurs CNC 

w/120 min 

11.01.2023 

(środa) 

800 -2 

1200 -2 

1600 -2 

Warsztaty 

szkolne 

12.01.2023 

(czwartek) 

800 -2 

1200 -2 

1600 -2 

Warsztaty 

szkolne 

13.01.2023 

(piątek) 

800 -2 

1200 -2 

1600 -1 

Warsztaty 

szkolne 

7. AU.26  / Projektowanie fryzur /Absolwent T d/120 min 
09.01.2023 

(poniedziałek) 
900 – 1100 Sala nr 5 

8. 

 

EE.18  / Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa 

instalacji automatyki przemysłowej  / Absolwent T 
d/150 min 

09.01.2023 

(poniedziałek) 
900 – 1130 Sala nr  22 

9. 
EE.09 / Programowanie, tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i bazami danych  /Absolwent T 
dk/150 min 

17.01.2023 

(wtorek) 
800 – 1030 

Pracownia 

  nr 71 

 

 

Część praktyczna trwa: 

120 min dla kwalifikacji –  MEC.05, AU.26, MEC.09 

150 min dla kwalifikacji – INF.03, ELM.04, EE.18, EE.09 

180 min dla kwalifikacji – EKA.05 

Uwaga!!!  

 

Osoby zdające powinny przybyć do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z danej kwalifikacji. 

Posiadać własny czarno piszący długopis, dowód osobisty. 

 

Poniżej znajdują się linki do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie 

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji Zima 2023 

w części praktycznej: 

(Formuła 2019) : 

 Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019 -ok.pdf (cke.gov.pl) 

(Formuła 2012,2017):  
2. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017-ok .pdf (cke.gov.pl) 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

