
Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.   
 
 

CZĘŚĆ PISEMNA 23 czerwca 2020 r. 

 

Lp. Symbol i nazwa kwalifikacji Czas trwania Godzina Miejsce Materiały i przybory pomocnicze 
1.  RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (SP) 

abs.  

60 min 10.00 korytarz parter 

bok A 

czarny długopis, kalkulator prosty 

2.  RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w 

zakresie usług weter. oraz kontroli i nadz. weter. ( SP) 

60 min 14.00 sala 

gimnastyczna 

czarny długopis, kalkulator prosty 

3.  RL.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (KKZ) abs. 60 min 10.00 sala nr 58 czarny długopis, kalkulator prosty 

 

4.  RL. 17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

i pszczelarskiej (KKZ) 

60 min 12.00 korytarz parter 

bok A 

czarny długopis, kalkulator prosty 

 

5.  R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i 

pszczelarskiej (KKZ) abs. 

60 min 12.00 sala nr 28 czarny długopis, kalkulator prosty 

 
6.  RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

(KKZ) 

60 min 12.00 sala 

gimnastyczna 

czarny długopis, kalkulator prosty 

7.  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku 

pracy ( SP- abs.)   

60 min 12.00 sala nr 28 czarny długopis, kalkulator prosty 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 22 czerwca 2020 r. 

 

Lp. Symbol i nazwa kwalifikacji Czas trwania Godzina Miejsce Materiały i przybory pomocnicze 
1.  RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (SP) 

abs.    

120 min 9.00 sala nr 28 czarny długopis, … 

2.  RL. 17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

i pszczelarskiej (KKZ) 

180 min 13.00 korytarz parter 

bok A 

czarny długopis, … 

3.  R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i 

pszczelarskiej (KKZ) abs. 

180 min 13.00 korytarz 1 piętro 

bok B 

czarny długopis, … 

4.  RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

(KKZ) 

180 min 13.00 sala 

gimnastyczna 

czarny długopis, … 

5.  R.16 Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej  

( KKZ – abs.) 

180 min 13.00 korytarz 1 piętro 

bok B 

czarny długopis, … 



 

6.  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem  

w środowisku pracy  ( SP- abs.) 

120 min  13.00 korytarz 1 piętro 

bok A 

czarny długopis, … 

7.  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

( KKZ –abs.) 

150 min 13.00 sala nr 28 czarny długopis, … 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  

Lp. Symbol i nazwa kwalifikacji Czas trwania Data Miejsce Materiały i przybory pomocnicze 

1.  RL.3 Prowadzenie produkcji rolniczej (KKZ – abs.) 180 min 27.06.2020 

godz. 15.00 

sala nr A  

2.  RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w 

zakresie usług weter. oraz kontroli i nadz. weter. ( SP) 

150 min 24-25.06.2020 

godz. 

8.00,12.00,16.00 

sala nr 55  

 

Zdający w dniu egzaminu zgłasza się do szkoły z dowodem osobistym  i nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

Wszystkie materiały i przybory pomocnicze zdający przynosi we własnym zakresie.  

 

  


