
 

 

Terminy egzaminu zawodowego   
czerwiec 2022 r. : 

 

 

ETAP PISEMNY: 

w Zespole Szkół Zawodowych  Nr 5 

 

 

    06 czerwca 2022r. godz. 8.00 

 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 64 / 

 (5 uczniów z kl. III m-z g) 

 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 58 /  

( 6 uczniów z kl. III m-z g) 

 

 

    06 czerwca 2022r. godz. 10.00 

 Kwalifikacja BUD.11 :  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 64 /  

(5 uczniów z kl. III m-z g) 

 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 58 /  

(5 uczniów z kl. III m-z g) 

 

 

    06 czerwca 2022r. godz. 12.00 

 Kwalifikacja BUD.11 :  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 64 /  

(5 uczniów z kl. III m-z p) 

 Kwalifikacja BUD.11 :  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 58 /  

(5 uczniów z kl. III m-z p) 

 

 



 

 

    06 czerwca 2022r. godz. 14.00 

 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 64 /  

(6 uczniów z kl. III m-z g) 

 Kwalifikacja BUD.11 :  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych /sala nr 58 /  

(3 uczniów z kl. III m-z p) 

Kwalifikacja HGT.02 : Przygotowanie i wydawanie dań       

/sala nr 58 / (1 uczeń z kl. IIIw g) 

         Kwalifikacja MOT.05 : Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa   

         pojazdów samochodowych 

        /sala nr 58 / (1 uczeń z kl. IIIw g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAP PISEMNY: 

w Zespole Szkół Zawodowych  Nr 5 

 

    07 czerwca 2022r. godz. 8.00 

 Kwalifikacja BUD.12 : Wykonywanie robót murarskich i 

tynkarskich  /sala nr 64 /   

(5 uczniów z kl. III m-t) 

 Kwalifikacja BUD.12 : Wykonywanie robót murarskich i 

tynkarskich  /sala nr 58 / 

(5 uczniów z kl. III m-t) 

 

   07 czerwca 2022r. godz. 10.00 

 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich          

/sala nr 64 /  (6 uczniów z kl. III F p) 

 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich          

/sala nr 58 /  (6 uczniów z kl. III F p) 

 

    07 czerwca 2022r. godz. 12.00 

 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich          

/sala nr 64 /  (1 uczennica z kl. III F g) 

 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich          

/sala nr 58 /  (6 uczniów z kl. III F g) 

 

    07 czerwca 2022r. godz. 14.00 

 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich          

/sala nr 64 /  (1 uczennica z kl. III F g) 

 Kwalifikacja BUD.09: /Wykonywanie robót związanych z 

budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

/sala nr 58 /  (5 uczniów z kl. III mis) 

 

    07 czerwca 2022r. godz. 16.00 

 Kwalifikacja BUD.03: /Wykonywanie robót dekarsko – 

blacharskich  /sala nr 58 /  (5 uczniów z kl. III d) 

 

 

 



 

 

ETAP PRAKTYCZNY: 

w Zespole Szkół Zawodowych  Nr 5 

 

    02 czerwca 2022r.  
 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich             

/pracownia fryzjerska/  kl. III Fg 

 

    03  czerwca 2022r. 
 Kwalifikacja FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich           

 /pracownia fryzjerska/  kl. III Fp 

 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych  

/pracownia budowlana /  kl. III m-z p 

 

    09  czerwca 2022r. 
 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych  

/pracownia budowlana /  kl. III m-z g 

 

    10  czerwca 2022r. 
 Kwalifikacja BUD.11:  Wykonywanie robót montażowych, 

okładzinowych i wykończeniowych  

/pracownia budowlana /  kl. III m-z g 

 

    13  czerwca 2022r. 
 Kwalifikacja BUD.03: Wykonywanie robót dekarsko – 

blacharskich  

/pracownia dekarska: ul. W. Reymonta 1A /  kl. III d  

 

    14  czerwca 2022r. 
 Kwalifikacja BUD.12: Wykonywanie robót murarskich               

i tynkarskich  /pracownia budowlana / 

 uczniowie Zespołu Szkół nr 16 

 

    15  czerwca 2022r. 
 Kwalifikacja BUD.12: Wykonywanie robót murarskich               

i tynkarskich  /pracownia budowlana /  kl. III m-t 

 

 

 

 



 
 

 

ETAP PRAKTYCZNY: 

w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie  

ul. Supraślska 21 

    15 czerwca 2022r. godz. 12.00 

 Kwalifikacja HGT.02: Przygotowanie i wydawanie dań 

 

 

ETAP PRAKTYCZNY: 

w Zespole Szkół Mechanicznych  

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2  ul. Broniewskiego 14 

 

    15 czerwca 2022r. godz. 17.00 

 Kwalifikacja MOT.05: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 
 

 

ETAP PRAKTYCZNY: 

w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych 

ul. Słonimska 47/1 

 

    13 czerwca 2022r. godz. 8.00 

 Kwalifikacja BUD.09: Wykonywanie robót związanych z 

budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

Kl. III mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


