
 
 

 

 

Część praktyczna 

 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

Sesja czerwiec /lipec 2020 

 

Nr sali 

Data   

Oznaczenie kwalifikacji  

  

i godzina egzaminu  model, czas trwania 

31 22.06.2020 r.  godzina 9.00 

AU.22 Obsługa magazynów model d, 120 min + 10 

A.28 Organizacja i 

nadzorowanie transportu 
model d, 120 min + 10 

18 22.06.2020 r.  godzina 13.00 
A.29 Obsługa klientów i 

kontrahentów 
model d, 120 min + 10 

17 22.06.2020 r.  godzina 13.00 
T.15 Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 
model d, 150 min + 10 

21 25.06.2020 r.  godzina 9.00 

AU.35 Planowanie i 

prowadzenie działalności w 

organizacji  

model dk 180 min + 10 

 oraz 20 min przed instruktaż 

stanowiskowy 

21 25.06.2020 r.  godzina 15.00 

AU.35 Planowanie i 

prowadzenie działalności w 

organizacji  

model dk 180 min + 10  

oraz 20 min przed instruktaż 

stanowiskowy 

21 26.06.2020 r.  godzina 9.00 

A.35 Planowanie i 

prowadzenie działalności w 

organizacji oraz A.36 

Prowadzenie rachunkowości 

model dk 180 min + 10  

oraz 20 min przed instruktaż 

stanowiskowy 

3 

(pracownia 

fryzjerska) 

Od 30.06.2020 r. do 02.07.2020 r. 

godz. 9.00 oraz 15.00 

AU.21 Wykonywanie 

zabiegów fryzjerskich 

model w 180 min + 10  

oraz 20 min przed instruktaż 

stanowiskowy 

    

28 i 29 
Od 30.06.2020 r. do 03.07.2020 r. 

godz. 8.00 oraz 12.00 

T.06 Sporządzanie potraw i 

napojów 

TG.07 Sporządzanie potraw i 

napojów 

model w 120 min + 10  

oraz 20 min przed instruktaż 

stanowiskowy 

Uwaga:  



 
 

1. Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,  co najmniej   45 minut  

przed rozpoczęciem egzaminu  i przynoszą ze sobą: 

• dowód  tożsamości 

2. Zdajacy podpisują się swoim czarnopiszącym długopisem. 

3. Zdajacy zachowują się zgodnie z Wytycznymi CKE, MEN i GIS (dokument został do 

każdego zdającego wysłany przez dziennik , znajduje się on także do pobrania ze stron: 

MEN,  CKE) 

4. Wykaz materiałów i przyborów cz. praktyczna: 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych 

z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. 

Wykaz materiałów i przyborów 

pomocniczych z zakresu kwalifikacji 

zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodzie z 2017 r. 

 
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 

temperówka 

 

AU.22Obsługa magazynów kalkulator prosty*, 

ołówek, gumka, linijka, temperówka 

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów  kalkulator 

prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, 

linijka, temperówka 

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu kalkulator 

prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

 

 

A.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator prosty* 

 

 

 

A.23 Projektowanie fryzur gumka zwykła, linijka, 

temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 

2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 

kolorów, cienkopis czarny 

 

 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji kalkulator prosty* 

 

 

 

 

5. Zdajacy model „w” tj. mają ubranie robocze zgodnie z wymaganymi przepisami bhp 

 dla kwalifikacji, w której odbywa się egzamin praktyczny: 

 
AU. 21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich fartuch oraz obuwie, które powinno być lekkie i wygodne, 

zakryte, włosy związane, dłonie bez biżuterii 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów fartuch oraz obuwie, które powinno być lekkie i wygodne, 

zakryte, czapka/ chustka na włosy, włosy związane, dłonie 

bez biżuterii, rękawiczki jednorazowe 2 pary, ściereczki 

kuchenne 2 szt. 

 

  


