
Egzaminy praktyczne 

sesja styczeń/luty 2021r. 

 

Data Godzina Kwalifikacja/osób Sala 
 

 
 

11.01.2021r. 

 
9:00 

- RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu (Kl.IV TA) 
„d” – 120 min. 

Sala  1 

 
 
 
 
 

13:00 

- MG.42 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie  
(Kl.IV TM) 
„d” – 180 min. 

Sala 13 

- RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu    (Kl.IV TA) 
„d”- 120 min. 

Sala 21 

- T.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 
spożywczych. 
- M.46 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. 
„d” – 180 min. 

Sala 10 

14.01.2021r. 16:00 - RL. 26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych  (KKZ) 
„w” – 120 min. Sala 2 

 
 

15.01.2021r. 

8:00 - RL. 26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych  (KKZ) 
„w” – 120 min. Sala 2 

12:00 - RL. 26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych  (KKZ) 
„w” – 120 min. Sala 2 

16:00 - RL. 26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych  (KKZ) 
„w” – 120 min. Sala 2 

 
 

18.01.2021r. 

 
9:00 

- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

15:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 
19.01.2021r. 9:00 

- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 15:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 

„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 
20.01.2021r. 9:00 

- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 15:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej. (KKZ) 

„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 
21.01.2021r. 9:00 

- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 15:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 

„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 
01.02.2021r. 9:00 

- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej  (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 15:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 

„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 



 
02.02.2021r. 9:00 

- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 
„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

 15:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 

„w” – 180 min. 

Warsztat 
rolniczy 

03.02.2021r. 

 9:00 
- RL. 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ) 

„w” – 180 min. 
Warsztat 
rolniczy 

 
Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych znajduje się u wychowawców, opiekunów KKZ i U. Ławniczak. 

Wszystkich zdających prosimy o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu! 

Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali. 

Do sali, zdający nie może wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Na etap pisemny i praktyczny egzaminu zawodowego, zdający jest zobowiązany przynieść ze sobą wyłącznie przybory do 
pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz kalkulator prosty.     
Na etap praktyczny wymagany jest strój roboczy.                                       
 

 

 
 


