
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ZSTZ PIEKARY ŚLĄSKIE 

kierunek: technik pojazdów 

samochodowych 

BS II – SEMESTR I 2022/2023 

NAUCZYCIELE: 

BHP - J. Korusiewicz 

j. angielski zawodowy – A. Maziarz 

przedmioty zawodowe – R. Mateja 

SESJA    EGZAMINACYJNA  

1. 17 – 18 grudnia 2022 

SESJA  POPRAWKOWA   

1. 7-8 stycznia 2023 

E- learning 

j. angielski zawodowy:  

9 październik godz. 10.30-13.05 – 3h 

BHP: 

8 październik godz. 12.20 – 16.15 - 5h 

Organizowanie i nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 

9 października godz. 13.10-16.15 – 4h 

26 listopada godz. 8.00-12.15 - 5h 

Badania techniczne pojazdów samochodowych 

8 październik godz. 8.00 – 12.15 – 5h 

26 listopada godz. 12.20-15.35 - 4h 

 

 

 

 

 

 

 



lp. godziny 3 września 4 września 11 września 17 września 18 września 24 września 25 września 

1.  8.00 - 8.45 Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

angielski zawodowy Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

2.  8.50- 9.35  angielski zawodowy Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

 Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

 Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

3.  9.40 – 10.25  BHP Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

4.  10.30 – 11.25  BHP Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

5.  11.30 – 12.15  Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

6.  12.20 – 13.05  Organizowanie  i 

nadzorowanie  

obsługi i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

7.  13.10 – 13.55  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

8.  14.00 – 14.45  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

samochodowych 

    

9.  14.50 – 15.35 
 

  Pracownia badań 

technicznych 

pojazdów 

    



samochodowych 

10.  15.40 – 16.25        

11.  16.30-17.15        

 

 

lp. godziny 1 październik 2 październik 15 październik 16 październik 22 październik 23 październik 

1. 8.00 - 8.45 Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

angielski zawodowy Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

BHP 

2. 8.50- 9.35  angielski zawodowy  Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

 BHP 

3. 9.40 – 10.25  BHP  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

4. 10.30 – 11.25  BHP  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

5. 
 

11.30 – 12.15  Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

6. 12.20 – 13.05  Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

7. 13.10 – 13.55  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

8. 14.00 – 14.45  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

9. 14.50 – 15.35 
 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 



samochodowych samochodowych samochodowych 

10. 15.40 – 16.25  Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

    

 16.30-17.15       

 

 

 

lp. godziny 29 październik 30 październik 5 listopada 6 listopada 19 listopada 20 listopada 

1. 8.00 - 8.45 Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

angielski zawodowy Zgodnie z planem 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

BHP 

2. 8.50- 9.35  Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

 angielski zawodowy  Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

3. 9.40 – 10.25  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 BHP  Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

4. 10.30 – 11.25  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 BHP  Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

5. 11.30 – 12.15 
 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

6. 12.20 – 13.05  Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

7. 13.10 – 13.55  Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

8. 14.00 – 14.45  Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

 Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

 Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 



samochodowych 

9. 14.50 – 15.35    Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

  

10. 15.40 – 16.25       

 16.30-17.15       

 

 

lp. godziny 3 grudnia 
SESJA 

4 grudnia 
SESJA 

17 grudnia 
SESJA 

18 grudnia 
SESJA 

7 stycznia 
SESJA 

POPRAWKOWA 

8 stycznia 
SESJA 

POPRAWKOWA 

1. 8.00 - 8.45 Sesja egzaminacyjna 

zgodnie z planem lekcji 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

Sesja egzaminacyjna 

zgodnie z planem lekcji 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

angielski zawodowy Badania techniczne 

pojazdów 

samochodowych 

  

2. 8.50- 9.35   BHP Pracownia badań 

technicznych pojazdów 

samochodowych 

  

3. 9.40 – 10.25    Organizowanie  i 

nadzorowanie  obsługi i 

naprawy pojazdów 

samochodowych 

  

4. 10.30 – 11.25       

5. 11.30 – 12.15       

6. 12.20 – 13.05       

7. 13.10 – 13.55       

8. 14.00 – 14.45       

9. 14.50 – 15.35       

10. 15.40 – 16.25       

 16.30-17.15       

 


