
11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

A.31 technik logistyk 
część 

praktyczna 
900 5A 

E.24 technik elektryk 
część 

praktyczna 
900 19 

EE.26 technik elektryk 
część 

praktyczna 
900 27 

AU.22 technik logistyk 
część 

praktyczna 
900 30 (świetlica) 

A.32 technik logistyk 
część 

praktyczna 
1300 5 

M.42 
technik pojazdów 

samochodowych 

część 

praktyczna 
1300 5 

T.15 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

część 

praktyczna 
1300 11 

AU.32 technik logistyk 
część 

praktyczna 
1300 

9 (sala 

gimnastyczna) 

MG.43 
technik pojazdów 

samochodowych 

część 

praktyczna 
1300 

9 (sala 

gimnastyczna) 

TG.16 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

część 

praktyczna 
1300 30 (świetlica) 

A.30 technik logistyk 
część 

praktyczna 
1600 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 stycznia 2021 r. (wtorek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

AU.22 technik logistyk część pisemna 1000 30 (świetlica) 

AU.35 technik ekonomista część pisemna 1000 30 (świetlica) 

EE.08 technik informatyk część pisemna 1000 30 (świetlica) 

TG.07 

technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

/kucharz 

część pisemna 1000 30 (świetlica) 

A.36 technik ekonomista część pisemna 1200 27 

AU.32 technik logistyk część pisemna 1200 
9 (sala 

gimnastyczna) 

AU.36 technik ekonomista część pisemna 1200 
9 (sala 

gimnastyczna) 

EE.05 technik elektryk część pisemna 1200 
9 (sala 

gimnastyczna) 

TG.16 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 
część pisemna 1200 

9 (sala 

gimnastyczna) 

AU.32 technik logistyk część pisemna 1200 11 

AU.36 technik ekonomista część pisemna 1200 11 

A.32 technik logistyk część pisemna 1400 27 

E.24 technik elektryk część pisemna 1400 27 

EE.09 technik informatyk część pisemna 1400 
9 (sala 

gimnastyczna) 

EE.26 technik elektryk część pisemna 1400 
9 (sala 

gimnastyczna) 

MG.43 
technik pojazdów 

samochodowych 
część pisemna 1400 

9 (sala 

gimnastyczna) 

EE.21 technik mechatronik część pisemna 1400 
9 (sala 

gimnastyczna) 

 

14 stycznia 2021 r. (czwartek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

E.14 technik informatyk 
część 

praktyczna 
1600 18 

 

 

 

 

 

 



15 stycznia 2021 r. (piątek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

AU.35 technik ekonomista 
część 

praktyczna 
1500 22A 

TG.07 kucharz 
część 

praktyczna 
1600 G1/CKZ 

EE.05 technik elektryk 
część 

praktyczna 
1500 E1/CKZ 

MG.18 
mechanik pojazdów 

samochodowych 

część 

praktyczna 
1600 M1/CKZ 

EE.21 technik mechatronik 
część 

praktyczna 
1600 TM/CKZ 

 

16 stycznia 2021 r. (sobota) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

AU.36 technik ekonomista 
część 

praktyczna 
900  (grupa 1) 22A 

AU.36 technik ekonomista 
część 

praktyczna 
1500 (grupa 2) 22A 

 

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

AU.36 technik ekonomista 
część 

praktyczna 
900 (grupa 3) 22A 

A.36 technik ekonomista 
część 

praktyczna 
1500 22A 

E.19 technik mechatronik 
część 

praktyczna 
1500 M1/CKZ 

EE.09 technik informatyk 
część 

praktyczna 
1600 (grupa 1) 18 

 

19 stycznia 2021 r. (wtorek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

EE.09 technik informatyk 
część 

praktyczna 
1600 (grupa 2) 18 

 

21 stycznia 2021 r. (czwartek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

EE.08 technik informatyk 
część 

praktyczna 
1700 (grupa 1) 16 

 

 



22 stycznia 2021 r. (piątek) 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Zawód Typ egzaminu Godzina  

rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce/ 

sala nr 

EE.08 technik informatyk 
część 

praktyczna 
1700 (grupa 2) 16 

 

 


