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Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku 

w roku szkolnym 2021/2022. Egzamin praktyczny – styczeń/luty 2022 r. 
 

DZIEŃ 1 – 10.01.2022 r. (poniedziałek) 
 

AU.32 Organizacja transportu (technik logistyk)  
– 10.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 13:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4L 
d – dokumentacja, bez 
komputera; 120 minut 

51 
(sala 1) 20 

4L 
d – dokumentacja, bez 
komputera; 120 minut 

78 
(sala 2) 10 

 

DZIEŃ 2 – 13.01.2022 r. (czwartek) 
 

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  
(technik organizacji reklamy) – 13.01.2022r. (czwartek) godz. 9:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4R 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

43 
(sala 1) 9 

4R 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

44 
(sala 2) 

9 

 
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

(technik organizacji reklamy) – 13.01.2022r. (czwartek) godz. 15:00 
Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4R 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

44 
(sala 3) 9 

 

DZIEŃ 3 – 14.01.2022 r. (piątek) 
 

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  
(technik ekonomista) – 14.01.2022 r. (piątek) godz. 9:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4E 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

71 
(sala 1) 2 
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DZIEŃ 4 – 17.01.2022 r. (poniedziałek) 
 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości (technik ekonomista)  
–  17.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4E 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

69 
(sala 1) 10 

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości (technik ekonomista)  
–  17.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4E 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

86 
(sala 2) 10 

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości (technik ekonomista)  
–  17.01.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4E 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 180 minut 

85 
(sala 3) 

8 

 
DZIEŃ 5 – 18.01.2022 r. (wtorek) 

 

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  
i bazami danych (technik informatyk) – 18.01.2022r. (wtorek) godz. 8:00 
Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4i 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 150 minut 

69 
(sala 1) 10 

4i 
dk – dokumentacja z 

wykorzystaniem 
komputera; 150 minut 

86 
(sala 2) 

10 

 

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  
i bazami danych (technik informatyk) – 18.01.2022r.(wtorek) godz. 12:00 
Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

4i + 
absolwent 

dk – dokumentacja z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

69 
(sala 3) 8 

                
Uwaga uczniowie!  
Imienny wykaz zdających został wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń.  


