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HARMONOGRAM  EGZAMINU ZAWODOWEGO SESJA ZIMA 2023  

CZĘŚĆ PISEMNA  

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu  

przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem  

(atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz  

może mieć kalkulator prosty. 

Kwalifikacja  Sala  Data  Godzina rozpoczęcia 

egzaminu  

egzaminu  
INF.03Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych 

 

212, 147,152  
 

11.01.2023 8:00,  
 zgodnie z informacją  
otrzymaną przez każdego 

zdającego z SIOEPKZ  

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową 212, 

151, 215 

11.01.2023 8:00 (uczniowie z 

wydłużonym czasem 

egzaminu) 
10:00 
 zgodnie z informacją  

otrzymaną przez  każdego  

zdającego z SIOEPKZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 
zgodnie z informacją  
otrzymaną przez każdego 

zdającego z SIOEPKZ  

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 

i gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych 

212, 147,152 11.01.2023 12:00  
zgodnie z informacją  

otrzymaną przez każdego  

zdającego z SIOEPKZ  

HAN.02 Prowadzenie działań handlowych 212, 

151, 215 

11.01.2023 12:00 (uczniowie z 

wydłużonym czasem 

egzaminu) 

14:00  

zgodnie z informacją  

otrzymaną przez każdego 

zdającego z SIOEPKZ  

UWAGA !!!!  

Na egzamin zgłaszamy się co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.  
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CZĘŚĆPRAKTYCZNA  

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, 

które są wymienione w tabeli poniżej. 

Kwalifikacja  Sala  Data  

Godzina  

rozpoczęcia 

egzaminu  

Zdający 

przynosi 

na  

egzamin  

INF.02 Administracja i 

eksploatacja systemów  

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych.  

58  

16.01.2023  

8:00  

12:30  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

XXXX 

INF.03Tworzenie i administro

wanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami 

danych 

 
147,212,151 

19.01.2023 

8:00  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

XXXX 

PGF.07 Wykonywanie 

przekazu reklamowego  

216  16.01.2023 8:00  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

XXXX 

PGF.08 Zarządzanie 

kampanią reklamową 

147,212,151 17.01.2023 

 

8:00  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

XXXX 

EKA.04 Prowadzenie  

dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

216 12.01.2023  

8:00  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

kalkulator  

prosty,  

ołówek,  

gumka,  

linijka,  

temperówka 
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EKA.05 Prowadzenie 

spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek 

organizacyjnych 

147,212,151 

16.01.2023 

8:00  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

kalkulator  

prosty,  

ołówek,  

gumka,  

linijka,  

temperówka HAN.02 Prowadzenie działań 

handlowych 

147,212,151 
12.01.2023 

8:00  

zgodnie z  

informacją  

otrzymaną  

przez każdego 

zdającego z  

SIOEPKZ 

kalkulator 

prosty 

UWAGA !!!!  

Na egzamin zgłaszamy się co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu 

 
 


