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Wewnętrzny  harmonogram egzaminów zawodowych 2020 

EGZAMIN PISEMNY wg PPK z 2012 roku 

- dotyczy absolwentów 

23 czerwca 2020 r. (wtorek) 

Czas egzaminu - 60 minut 

Godzina Kwalifikacja/ 
forma (model) 

Sala Zdający 

10.00 
 

E.12/wk s. 15 B wszyscy, którzy nie zdali w styczniu,  
w tym zdający z dostosowaniami 

12.00 
 

E. 13/wk  
s. 15 B 

wszyscy, którzy nie zdali w styczniu,  
w tym zdający z dostosowaniami 

M.12/w wszyscy, którzy nie zdali w styczniu,  
w tym zdający z dostosowaniami 
 

14.00 E. 14/dk s. 15 B 
wszyscy, którzy nie zdali w styczniu,  
w tym zdający z dostosowaniami 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY wg PPK z 2012 roku 

- dotyczy absolwentów 

Kwalifikacja Data Godzina Sala Zdający 

M. 42/d 
120 minut 
 

22 czerwca 2020 
poniedziałek 

 
13.00 

 
16 B 

wszyscy, którzy nie zdali w styczniu,  
w tym zdający z dostosowaniami 

M. 12/w 
120 minut 

 

1 lipca 2020 
środa 

16.00 Hala 
29 D 

Warsztaty 
szkolne 

wszyscy, którzy nie zdali w styczniu,  
w tym zdający z dostosowaniami 

 

Uwaga! Absolwenci przystępujący do egzaminu                              

wg podstawy programowej z 2012 roku mogą odbierać 

indywidualne harmonogramy w szkole. 
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Wewnętrzny  harmonogram egzaminów zawodowych 2020 

EGZAMIN PISEMNY wg PPK z 2017 roku 

- dotyczy klas trzecich technikum i szkoły branżowej I stopnia 

23 czerwca 2020 r. (wtorek) 

Czas egzaminu- 60 minut 

Godzina Kwalifikacja/ 
forma (model) 

Sala Zdający 

10.00 
 

EE.08/wk s. 9 C  3TI - uczniowie  

bez dostosowań 

s. 8 C  3TI - uczniowie  

z dostosowaniami 

10.00 
 

AU.04/d 
 

6 D 3Cz- kierowca mechanik 

wszyscy zdający, w tym                      
z dostosowaniami 
Uczniowie po zakończeniu 
części pisemnej i 30 minutach 
przerwy przystępują w tej 
samej sali do testu kwalifikacji 
wstępnej trwającego 45 minut. 
Wyniki testu będą do odbioru 
w szkole 30 czerwca 2020 roku. 
 

10.00 MG. 18/w 1  
(korytarz HOL D) 

3Tsa + 3Tsb 
wszyscy zdający, w tym                      
z dostosowaniami 

13 C  3Az wszyscy zdający, w tym                      

z dostosowaniami 

12.00 
 

MG. 12/w 2  
(korytarz HOL C 

piętro) 

3Tsd 
wszyscy zdający, w tym                      
z dostosowaniami 

 12 C  3Cz- elektromechanik 

pojazdów samochodowych 
wszyscy zdający, w tym                      
z dostosowaniami 
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EGZAMIN PRAKTYCZNY wg PPK z 2017 roku 

- dotyczy klas trzecich technikum i szkoły branżowej I stopnia 

Kwalifikacja/ 
forma 

(model) 
egzaminu 

Data Godzina Sala Zdający 

AU.04/d 
120 minut 

22 czerwca 2020 
poniedziałek 

9.00 8 B 3Cz- kierowca mechanik 

wszyscy zdający, w tym                      
z dostosowaniami 
 

EE.08/wk 
150 minut 

 

30 czerwca 2020 
wtorek 

8.00 lub 
12.00 lub 

16.00 

63B 3TI-  uczniowie 

przystępują do egzaminu                                   
w podanym dniu                   
o określonej godzinie 
według indywidualnych 
harmonogramów 

MG. 12, 
MG.18/w 
120 minut 

 

29 czerwca 2020-             
8 lipca 2020 

 

warsztaty szkolne 

8.00 lub 
12.00 lub 

16.00 

Hala 
29 D 

warsztaty 
szkolne 

3Tsa, 3Tsb, 3Tsd, 
3Az, 3Cz (eps) -  
uczniowie przystępują do 
egzaminu  w dniu                     
i o godzinie podanych             
w indywidualnych 
harmonogramach 

 

Uwaga! Uczniowie przystępujący do egzaminu wg podstawy 

programowej z 2017 roku powinni otrzymać indywidualne 

harmonogramy na swojego maila podanego w deklaracji 

przystąpienia do egzaminu. Informacje dla uczniów przesyłane 

są w systemie informatycznym, który obsługuje Centralna 

Komisja Egzaminacyjna. 

W razie wątpliwości związanych z egzaminem praktycznym uczniowie z klasy 3TI 

i 3Cz (kierowca mechanik) mogą skontaktować się telefonicznie z wicedyrektor 

Katarzyną Dąbrowską, a uczniowie z klasy 3Tsa, 3Tsb, 3Tsd, 3Az, 3Cz (eps) 

z kierownikiem warsztatów szkolnych - panem Witoldem Dawidkiem. 

 


