
INFORMACJA O EGZAMINACH W SESJI LATO 2021 

 
 

KWALIFIKACJA 
RODZAJ 

EGZAMINU 
DATA GODZINA NR SALI 

TECHNIKUM NR 2 
       TG.07 

Technik żywienia i 

usług gastronomicznych 

          

pisemny 
   22.06.2021 10.00 

Sala nr 1 na 

parterze 

       TG.16 

Technik żywienia i 
usług gastronomicznych 

          
pisemny 

 
22.06.2021 

 
12.00 

 
Sala nr 1 na parterze 

TG.07 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych  

praktyczny 
28.06.2021 

 

I grupa 08.00 Pracownia 

gastronomiczna 

na parterze II grupa 12.00 

TG.07 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

praktyczny 
29.06.2021 

 

I grupa 08.00 Pracownia 

gastronomiczna 

na parterze II grupa 12.00 

TG.07 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

praktyczny 30.06.2021 I grupa 08.00 

Pracownia 

gastronomiczna 

na parterze 

       TG.16 

Technik żywienia i 

usług gastronomicznych 

          
praktyczny 

dokumentacja 

 
21.06.2021 

 
13.00 

 
Sala nr 1 na parterze 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
TG.03 -  piekarz 

TG.04 - cukiernik 

TG.07-  kucharz 

 AU.20 - sprzedawca  

AU.23 - fotograf  

MG.17 – mechanik 

– monter maszyn i 

urządzeń 

MG.18 – mechanik 

pojazdów 

samochodowych  

MG.19 – operator 

obrabiarek skrawających 

pisemny 22.06.2021 10.00 

Sala 

gimnastyczna  na 

parterze 

MG.12 – 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych  

AU.21 - fryzjer  

 
pisemny 

 
22.06.2021 

 
12.00 

 
Sala gimnastyczna  na 

parterze 

TG.07-  kucharz 

AU.20 - sprzedawca 

AU.21 - fryzjer  

MG.12 – 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych  

MG.17 – mechanik 

– monter maszyn i 

urządzeń 

MG.18 – mechanik 

pojazdów 

samochodowych  

MG.19 – operator 

obrabiarek skrawających 

praktyczny 

TG.07 

28.06.2021 

 

AU.21  

28.06.2021 

 

AU.20 

29.06.2021 

 

MG.18 

28.06.2021 

29.06.2021 

 

MG.17 

05.07.2021 

 

 

 

8.00 

 

 

15.00 

 

12.00 

16.00 

 

 

12.00 

16.00 

 

 

12.00 

 

 

CKU Ruda 

Śląska 

 

Ul. Ks. Tunkla 

147 – MG.12; 

MG.18 

 

Ul. Hallera 6 – 

AU.21; MG.17; 

MG.19 

 

Ul. Oświęcimska 

90 – TG.07 

 

Ul. Planty 

Kowalskiego 3 – 

AU.20 



MG.19 

28.06.2021 

 

MG.12 

02.07.2021 

 

8.00 

 

 

16.00 

AU.23 - fotograf  

 
praktyczny 25.06.2021 

15.00 

należy być na 

miejscu o 14.15 

CKZU Będzin 

Ul. 11go 

Listopada 3 

 

TG.04 - cukiernik 

 
praktyczny 

TG.04 

30.06.2021 

8.00 

12.00 

CKZiU 

Sosnowiec 

Ul. 

Szymanowskiego 

3b 

TG.03 -  piekarz 

 
praktyczny 30.06.2021 15.00 

PIEKARNIA 

MAX 

Piekary Śląskie 

 

 
Część pisemna egzaminu 

1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut. 

2. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzana jest w formie 

testu pisemnego, z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi. Test pisemny składa się z 40 zadań 

testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. 

3. Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego. 

4. Zdający wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły pojedynczo, okazując 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie są dla nich losowane numery stanowisk 

egzaminacyjnych. 

5. Zdający w dniu egzaminu zgłasza się do miejsca przeprowadzania egzaminu, wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.  

 

 

Część praktyczna egzaminu 

1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa: 

• dla kwalifikacji AU.20 150 min model w 

• dla kwalifikacji AU.21 180 min model w 

• dla kwalifikacji AU.23 180 min model dk 

• dla kwalifikacji MG.12 120 min model w 

• dla kwalifikacji MG.17 120 min model w 

• dla kwalifikacji MG.18 120 min model w 

• dla kwalifikacji MG.19 120 min model w 

• dla kwalifikacji TG.03 180 min model w 

• dla kwalifikacji TG.04 150 min model w 

• dla kwalifikacji TG.07 120 min model w 

 

2. model w- Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na 

wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób;  

model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem 

komputera 

3. Zdający w dniu egzaminu z części praktycznej zgłasza się do miejsca przeprowadzania egzaminu, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nie później niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.  

4. Zdający wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły pojedynczo, okazując 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie są dla nich losowane numery stanowisk 

egzaminacyjnych. 

 

Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie 

 

1. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał: 

a) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania  

oraz 

b) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

2. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo 



potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.  

3. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację 

o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

 

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej i części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach 

o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-

formula-2017/informatory/informatory-2/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

