
 

EGZAMIN ZAWODOWY 2021 

 

Część praktyczna / dokumentacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator OKE Kraków – reżim sanitarny (link poniżej) 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyc
zne_Zima_2021.pdf 

Na egzamin należy zgłaszać się ok. 30 min. przed jego rozpoczęciem. 

Szatnia dla zdających w sali 02 - sala nr 06. 

Szatnia dla zdających w sali 07 - sala nr 08. 

 

Materiały i przybory pomocnicze 

T.07/T.15 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

TG.08/TG.09/TG.16/MS.12 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

BPO.01 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

 

 

 

 

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Data Kwalifikacja Zawód Sala/godzina 

11.01.2021 
poniedziałek 

T.07 technik turystyki wiejskiej 

02 / 09.00 TG.08 technik turystyki wiejskiej 

BPO.01 technik bhp 

 

11.01.2021 
poniedziałek 

T.15 technik żywienia 

02 / 13.00 
MS.12 technik bhp 

T.08 technik turystyki wiejskiej 

TG.16 technik żywienia 

 

11.01.2021 
poniedziałek 

TG.09 technik turystyki wiejskiej 07 / 13.00 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf


 

 

Część pisemna - test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator OKE Kraków – reżim sanitarny (link poniżej) 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyc

zne_Zima_2021.pdf 

 

Na egzamin należy zgłaszać się ok. 30 min. przed jego rozpoczęciem. 

Szatnia dla zdających w sali 02 - sala nr 06. 

Szatnia dla zdających w sali 07 - sala nr 08. 

Szatnia dla zdających w sali 12 i 13 - sala nr 11. 

 

Materiały i przybory pomocnicze - długopis (czarny tusz) + kalkulator prosty* 

 

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

Data Kwalifikacja Zawód Sala/godzina 

12.01.2021 
wtorek 

T.07 technik turystyki wiejskiej 

02 / 10.00 TG.08 technik turystyki wiejskiej 

TG.07 technik żywienia 

 

12.01.2021 
wtorek 

MS.12 technik bhp 
02 / 12.00 

TG.16 technik żywienia 

 

12.01.2021 
wtorek 

TG.09 technik turystyki wiejskiej 
07 / 12.00 

RL.26 florysta 

 

12.01.2021 
wtorek 

MED.03 opiekun medyczny 13 / 16.00 
komputerowy 

 

13.01.2021 
środa 

OGR.01 florysta 12 / 16.00 
komputerowy 

BPO.01 technik bhp 13 / 16.00 
komputerowy 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf


 

 

 

 

Część praktyczna / z egzaminatorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator OKE Kraków – reżim sanitarny (link poniżej) 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyc
zne_Zima_2021.pdf 

 

Na egzamin należy zgłaszać się ok. 30 min. przed jego rozpoczęciem. 

Szatnia dla zdających w sali 02 - sala nr 06. 

Szatnia dla zdających w sali 09 - sala nr 08. 

 

Data Kwalifikacja Zawód Sala/godzina 

15.01.2021 
piątek 

MED.03 opiekun medyczny 09 / 14.00 

MED.03 opiekun medyczny 09 / 17.00 

 

16.01.2021 
sobota 

MED.03 opiekun medyczny 09 / 11.00 

MED.03 opiekun medyczny 09 / 14.00 

MED.03 opiekun medyczny 09 / 17.00 

 

23.01.2021 
sobota 

OGR.01 florysta 02 / 11.00 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf

