
Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019r.   
 

CZĘŚĆ PISEMNA 10 stycznia 2019 r. 

 

Lp. Symbol i nazwa kwalifikacji Czas 

trwania 

Godzina Miejsce Materiały i przybory pomocnicze 

1.  R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 

(KKZ) 

60 min 10.00 sala nr 58 czarny długopis, kalkulator prosty 

2.  R.4 Prowadzenie produkcji 

pszczelarskiej ( KKZ) 

60 min 10.00 sala nr 30 czarny długopis, kalkulator prosty 

3.  T.6 Sporządzanie potraw i napojów  

( KKZ)  

60 min 10.00 sala nr 28 czarny długopis, kalkulator prosty 

4.  RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji 

zwierząt (PSZ) 

60 min 10.00 sala nr 5 czarny długopis, kalkulator prosty 

5.  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w 

środowisku pracy (PSZ)-absolw. 

60 min 12.00 sala nr 28 czarny długopis, kalkulator prosty 

6.  R.17 Organizacja i nadzorowania 

produkcji rolniczej i pszczelarskiej 

(KKZ) -absolw. 

60 min 12.00 sala nr 28 czarny długopis, kalkulator prosty 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 9 stycznia 2019 r. 

 

Lp. Symbol i nazwa kwalifikacji Czas 

trwania 

Godzina Miejsce Materiały i przybory pomocnicze 

1.  RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji 

zwierząt (PSZ) 

120 min 9.00 sala nr 30 czarny długopis, kalkulator 

prosty, ołówek, gumka, linijka, 

ekierka, temperówka 

2.  R.16 Organizacja i nadzorowanie  

produkcji rolniczej 

(absolw.) 

180 min 13.00 sala nr 5 czarny długopis, kalkulator 

prosty, ołówek, gumka, linijka, 

ekierka, temperówka 

3.  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem  

w środowisku pracy  (absolw) 

120 min  13.00 sala nr 30 czarny długopis, kalkulator 

prosty, ołówek, gumka, linijka, 

temperówka 

4.  R.17 Organizacja i nadzorowanie  

produkcji rolniczej i pszczelarskiej 

(absolw.) 

180 min 13.00 sala nr 28 czarny długopis, kalkulator 

prosty, ołówek, gumka, linijka, 

ekierka, temperówka 
 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  

 

Lp. Symbol i nazwa kwalifikacji Czas 

trwania 

Data Miejsce Materiały i przybory pomocnicze 

1.  T.6 Sporządzanie potraw i napojów  

(KKZ) 

120 min 14-15.01.2018 sala nr … czarny długopis 

2.  R.4 Prowadzenie produkcji 

pszczelarskiej (KKZ) 

150 min 11-13.02.2018 sala nr. … czarny długopis 

3.  R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 

(KKZ) 

180 min 2-7.02.2018 sala nr … czarny długopis, strój roboczy 

 



UWAGA !!! 

 

Wszystkie materiały i przybory pomocnicze zdający przynosi  

we własnym zakresie.  


