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Harmonogram egzaminu zawodowego  
w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku 

w roku szkolnym 2021/2022. Egzamin praktyczny – czerwiec/lipiec 2022 r. 
 

DZIEŃ 1 – 01.06.2022 r. (środa) 
 

SPL.01 Obsługa magazynów (technik logistyk)  
1.06.2022 r. (środa) godz. 09:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

3LP d – dokumentacja, bez 
komputera; 120 minut 

51 
(sala 1) 

20 

3LP+3L d – dokumentacja, bez 
komputera; 120 minut 

78 
(sala 2) 

12 

3L d – dokumentacja, bez 
komputera; 120 minut 

79 
(sala 3) 

12 

3L d – dokumentacja, bez 
komputera; 120 minut 

80 
(sala 4) 

11 

 
 

DZIEŃ 2 – 06.06.2022 r. (poniedziałek) 
 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych (technik informatyk)  

06.06.2022 r. (poniedziałek) godz. 08:00 
Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

3IP 
wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

85 
(sala 1) 6 

3IP 
wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

88 
(sala 2) 5 

 
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci komputerowych (technik informatyk) – 06.06.2022 r. (poniedziałek) 
godz. 12:30 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

3IP 
wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

85 
(sala 1) 6 

3IP 
wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

88 
(sala 2) 5 
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INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci komputerowych (technik informatyk)  
06.06.2022 r. (poniedziałek) godz. 17:00 

Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

3IP 
wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

85 
(sala 1) 6 

3IP 
wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 

komputera; 150 minut 

88 
(sala 2) 5 

 
 

DZIEŃ 3 – 07.06.2022 r. (wtorek) 
 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych (technik informatyk)  

 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 08:00 
Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

3I 

wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 
komputera; 150 

minut 

85 
(sala 1) 6 

3I 

wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 
komputera; 150 

minut 

88 
(sala 2) 6 

 
 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych (technik informatyk)  

 07.06.2022 r. (wtorek) godz. 12:30 
Klasa Model i czas trwania Sala Liczba zdających 

3I 

wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 
komputera; 150 

minut 

85 
(sala 1) 

6 

3I 

wk – wykonanie z 
wykorzystaniem 
komputera; 150 

minut 

88 
(sala 2) 6 
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DZIEŃ 4 – 08.06.2022 r. (środa) 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (technik ekonomista) 
08.06.2022 r. (środa) godz. 08:00 

Klasa Model i czas 
trwania Sala Liczba zdających 

3E 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

69 
(sala 1) 14 

3E 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

86 
(sala 2) 13 

 
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (technik ekonomista) 

08.06.2022 r. (środa) godz. 12:30 

Klasa Model i czas 
trwania Sala Liczba zdających 

3EP 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

69 
(sala 1) 12 

3EP 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

86 
(sala 2) 13 

 
DZIEŃ 5 – 09.06.2022 r. (czwartek) 

 
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego(technik  reklamy) 

09.06.2022 r. (czwartek) godz. 08:00 

Klasa Model i czas 
trwania Sala Liczba zdających 

3RP 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

43 
(sala 1) 10 

3RP 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

44 
(sala 2) 

10 
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PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego(technik  reklamy)  
09.06.2022 r. (czwartek) godz. 12:30 

Klasa 
Model i czas 

trwania Sala Liczba zdających 

3RP 

dk – 
dokumentacja z 
wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

44 
(sala 1) 9 

3RP 

dk – 
dokumentacja z 
wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

43 
(sala 2) 

1 

 
DZIEŃ 6 – 10.06.2022 r. (piątek) 

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego (technik  reklamy)  
 10.06.2022 r. (piątek) godz. 08:00 

Klasa Model i czas 
trwania Sala Liczba zdających 

3R 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

43 
(sala 1) 9 

3R 

dk – dokumentacja 
z wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

44 
(sala 2) 9 

 
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego(technik  reklamy) 

10.06.2022 r. (piątek) godz. 12:30 

Klasa Model i czas 
trwania 

Sala Liczba zdających 

3R 

dk – 
dokumentacja z 
wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

43 
(sala 1) 1 

3R 

dk – 
dokumentacja z 
wykorzystaniem 
komputera; 180 

minut 

44 
(sala 2) 8 
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Uwaga uczniowie!  
Imienny wykaz zdających został wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń.  


