
 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji ZIMA 2023 

 

 

 

* Osoby z dostosowaniem warunków przeprowadzania egzaminu mają wydłużony czas o 30 minut ( w części PISEMNEJ i PRAKTYCZNEJ) 

 

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU 
10.01.2023 (wtorek) 

Symbol 
kwalifikacji/os 

Nazwa kwalifikacji Godzina Sala Czas 
trwania 

ELE.05(11) 
 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 8:00 47 60 min 
 

INF.03(10) 
 

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz  bazami 
danych 

10:00 47 60 min 
 

INF.03(1) 
 

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz  bazami 
danych 

12:00 47 60 min * 

11.01.2023 (środa) 
EKA.05(7) 

 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 

8:00 47 60 min* 

MEC.09(5) 
 

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 8:00 47 60 min* 

ELE.10(9) 
 

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10:00 47 60 min 

INF.02(1p) 
 

Montaż, uruchamianie i konserwacja, maszyn i urządzeń elektrycznych. 10:00 47 60 min 

MEC.05(1p) 
 

Użytkowanie obrabiarek skrawających 10:00 47 60 min* 

OGR.03(7) 
 

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu 

12:00 47 60 min* 

ELE.02(3p) 
 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 
danych. 

12:00 47 60 min 



 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU 
Symbol 

kwalifikacji/os 
Nazwa kwalifikacji Godzina Sala Czas trwania/ 

model 

09.01.2023(poniedziałek) 
ELE.05(11) 

 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 9:00 44 180 min/ 

d 
OGR.03(7) 

 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu 

9:00 43 120 min*/ 
d 

17.01.2023 (wtorek) 
EE.09(3p) 

 
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 
danych. 

8:00 47 
 

150 min/ 
dk 

18.01.2023 (środa) 
MEC.09(5) 

 
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 8:00 38 120 min*/ 

dk 
EKA.05(7) 

 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 

12:30 38 180 min*/ 
dk 

INF.03(10) 
 

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz  bazami 
danych 

8:00 47 150 min/ 
dk 

INF.03(1) 
 

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz  bazami 
danych 

12:30 47 150 min*/ 
dk 

14.01.2023 (sobota) 
ELE.10(9) 

 
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8:00  (3) 

12:30 (3) 
17:00 (3) 

28 
28 
28 

180 min/ 
w 


