
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/egzaminy zawodowe - Sesja Zima (styczeń-luty 2022)      
L.p. Kwalifikacja Klasa Termin 

pisemny 

Materiały i 

przybory 

pomocnicze 

Termin praktyczny Materiały i 

przybory 

pomocnicze 

1. MG.43. Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

4ts 11 stycznia 

2022r. 

godz.14.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

10 stycznia 2022r. 

(120 min) d 

godz.13.00 

 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, 

temperówka 

2. TG.16. Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

4tg/4tgk 11 stycznia 

2022r. 

godz.12.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

10 stycznia 2022r. 

(150 min) d 

godz.13.00 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, 

temperówka 

3. TG.13 Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 

4th 11 stycznia 

2022r. 

godz.12.00 

 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

10 stycznia 2022r. 

(150 min) d 

godz. 13.00 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, 

temperówka 

4 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 

-   10 stycznia 2022r. 

(150 min) d 

godz. 9.00 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, 

temperówka 

5. TG.11. Organizacja usług 

gastronomicznych 

4tgk 11 stycznia 

2022r. 

godz.12.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

10 stycznia 2022r. 

(150 min) d 

godz. 13.00 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, ekierka  

temperówka 

6. 

 

AU.31. Organizacja transportu oraz 

obsługa klientów i kontrahentów 

4tp 11 stycznia 

2022r. 

godz.10.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

10 stycznia 2022r. 

(120 min) d 

godz. 9.00 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, 

temperówka 

7.  TG.12 Planowanie i realizacja usług w 

recepcji 

 11 stycznia 

2022r. 

godz.10.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

10 stycznia 2022r. 

(150 min) d 

godz. 9.00 

kalkulator prosty, 

ołówek, gumka, 

linijka, 

temperówka 



8. TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich  11 stycznia 

2022r. 

godz.10.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

 

- - - 
 

9. 
MG.18 Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

 

 11 stycznia 

2022r. 

godz.10.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

 

25 stycznia 2022r. 

(120 min) w 

godz. 16.00 

CKZ 

 

 

10 MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

 11 stycznia 

2022r. 

godz.12.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

 

- - - 
 

11 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów  11 stycznia 

2022r. 

godz.10.00 

Długopis z 

czarnym 

wkładem, 

kalkulator prosty 

        25 stycznia 2022r. 

(120 min) w 

godz. 16.00 

CKZ 

 

d- dokumentacja, , w – wykonanie 

 

 Uczniowie przychodzą  30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu!!!  
 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/ egzaminów 

zawodowych dla sesji styczeń – luty 2022 : 31 marca 2022r. 

 

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ certyfikatów kwalifikacji zawodowych 

dla sesji styczeń – luty 2022 : 7 kwietnia 2022r. 

 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy 

ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r : 27 maja 2022r. 


