
 
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  

W ZAWODZIE 

SESJA czerwiec 2020 r. 

 

ETAP PISEMNY  

 

23 czerwca 2020 r. godz. 10:00 sala gimnastyczna 

 

Kwalifikacja  AU 20   Prowadzenie sprzedaży   (technik handlowiec i sprzedawcy IIIC i IIID) 

Kwalifikacja  AU 22  Obsługa magazynów         

Kwalifikacja  R 09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt   

 

23 czerwca 2020 r. godz. 10:00 sale 304 i 303 

 

Kwalifikacja RL10  Prowadzenie chowu i  inseminacji zwierząt (podział na grupy ) 

 

 

23 czerwca 2020 r. godz. 10:00 sala 204 

 

Kwalifikacja  AU 23  Rejestracja , obróbka  i publikacja obrazu 

 

23 czerwca 2020 r. godz. 12:00 sale 104 

 

Kwalifikacja  A 32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (egzamin w formie 

elektronicznej) - pierwsza grupa zdających kl. IVLA 

 

 

23 czerwca 2020 r. godz. 12:00 sala 203 

 

Kwalifikacja  A 22  Prowadzenie działalności handlowej 

 

23 czerwca 2020 r. godz. 12:00 sala 204 

 

Kwalifikacja  A25  Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

 

 

https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_18.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_22.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_32.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_22.pdf


23 czerwca 2020 r. godz. 14:00 sala 104 

 

Kwalifikacja  A 32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (egzamin w formie 

elektronicznej) –druga grupa zdających IV LB 

 

23 czerwca 2020 r. godz. 14:00 sala gimnastyczna 

 

Kwalifikacja  R 11  Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 

 

      

 

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu. 

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty.  

 

 

 

 

ETAP PRAKTYCZNY  
 

22 czerwca 2020 r. godz. 9:00  sala gimnastyczna 

 

Kwalifikacja  AU 22  Obsługa magazynów         

Kwalifikacja  R 09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt   

Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 

 

22 czerwca 2020 r. godz. 9:00  sale 303 i 304  

 

Kwalifikacja RL10  Prowadzenie chowu i  inseminacji zwierząt (podział na grupy ) 

 

22 czerwca 2020 r. godz. 13:00  sala gimnastyczna 

 

Kwalifikacja R11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej  

Kwalifikacja A32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 

 

24 i 25 czerwca 2020 r.  sala 201 godz.9:00 , 15:00 

 

Kwalifikacja  AU 23  Rejestracja , obróbka  i publikacja obrazu  (podział na grupy ) 

 

https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_32.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/141/wyp_R_10.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_31.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/141/wyp_R_10.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/141/wyp_R_10.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/141/wyp_R_10.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/141/wyp_R_10.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/141/wyp_R_10.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_22.pdf


 

26 czerwca 2020 r.  godz. 9:00 sala 201 

 

Kwalifikacja  A 22  Prowadzenie działalności handlowej 

    

27 czerwca 2020 r.  sala 201  godz.9:00 , 15:00 

 

Kwalifikacja  A25  Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (podział na grupy) 

 

27 czerwca 2020 r.  sala 10  godz.8:00 , 12:00, 16:00 

 

Kwalifikacja  AU 20   Prowadzenie sprzedaży (podział na grupy) 

 

29 czerwca 2020 r.  sala 10  godz.8:00 , 12:00, 16:00 

 

Kwalifikacja  AU 20   Prowadzenie sprzedaży (podział na grupy) 

 

30 czerwca 2020 r.  sala 10  godz.8:00 ,16:00 

 

Kwalifikacja  AU 20   Prowadzenie sprzedaży (podział na grupy) 

 

 

 

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu. 

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, 

temperówkę. 

https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_22.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_18.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_18.pdf
https://serwis.oke.wroc.pl/pliki/zawodowy/wyposazenia/wyp_A_18.pdf

