
Informacja dla zdających egzaminy zawodowe   w sesji   letniej   2021  

Wszystkie egzaminy:

1. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej 0,5 godziny przed jego rozpoczęciem

2. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i długopis lub pióro 

z czarnym wkładem 

3. W związku z pandemią COVID-19 egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym. 

I. Część pisemna:

1. Czas trwania egzaminu – 60 min

2. Wolno korzystać z własnego kalkulatora prostego (umożliwia wykonywanie tylko 

dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub 

pierw. kwadrat. z liczb)

Harmonogram części pisemnej.

L.p. Oznaczenie kwalifikacji
Forma
(model)

egzaminu

Data
egzaminu

Godz. Sala Liczba zdających

1. ROL.11. 
Prowadzenie chowu i
inseminacji zwierząt

Informacje o 
godzinie egzaminu 
i sali zostaną 
przekazane zdającym
przez wychowawców
klas.

Na
komputerze

08.06.2021
wtorek

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00

70
lub 71

s.71 – 10 osób
s.70 – 6 osób

godz. 17.00 – 4 osoby

2. TG.04. Produkcja 
wyrobów 
cukierniczych

Z wydruk. 
arkuszami

22.06.2021
wtorek

10:00
.

10 12

3. RL.10.  Prowadzenie
chowu  i  inseminacji
zwierząt

Z wydruk. 
arkuszami

22.06.2021
wtorek

10:00
.

10 1

II. Część praktyczna 

Dokumentacja:

Kwalifikacje: R.09., R.11, RL.10, ROL. 11, TG.17

1. Czas trwania – zgodnie z harmonogramem

2. Dodatkowe przybory dopuszczone na egzamin (przynoszone przez ucznia): 

─ dla kwalifikacji R.09., R.11, RL.10:  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka,

temperówka



─ dla kwalifikacji ROL. 11, TG.17: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, 

temperówka

3. Informacje o sali egzaminu dla zdających kwalifikację ROL.11 zostaną przekazane 

przez wychowawców klas

Wykonanie:

Kwalifikacja: TG.04. 

1. Czas trwania – zgodnie z harmonogramem

2. Należy mieć ze sobą kalkulator prosty i odzież ochronną  typową dla zawodu.

3. Informacje o godzinie egzaminu zostaną przekazane zdającym przez wychowawców klas

Harmonogram części praktycznej

L.p. Oznaczenie kwalifikacji
Forma
egzami

nu
Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia
egzaminu/czas

trwania

Numer
sali

Liczba
zdających

1. ROL.11. Prowadzenie 
chowu i inseminacji 
zwierząt

dok 7.06.2021

poniedziałek

9:00.

120 min

s.gim
s.10

s.gim - 48
s.10  - 20

2. R.09.Prowadzenie 
chowu, hodowli i 
inseminacji zwierząt

dok 21.06.2021
poniedziałek

9:00.

120 min

10 3

3. R.11. Wykonywanie 
czynności 
pomocniczych z 
zakresu realizacji zadań
inspekcji 
weterynaryjnej

dok 21.06.2021
poniedziałek

13:00.

120 min

10 2

4. RL.10. Prowadzenie 
chowu i inseminacji 
zwierząt

dok 21.06.2021
poniedziałek

9:00.

120 min

10 4

5. TG.17 Organizacja i 
nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych 

dok 21.06.2021
poniedziałek

13:00.

180 min

10 1

6. TG.04. Produkcja 
wyrobów cukierniczych

wyk 29.06.2021

wtorek

8:00.

150 min

62 4

7. TG.04. Produkcja 
wyrobów cukierniczych

wyk 29.06.2021

wtorek

12:00.

150 min

62 4

8. TG.04. Produkcja 
wyrobów cukierniczych

wyk 29.06.2021

wtorek

16:00.

150 min

62 4




