
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 - sesja K211 (styczeń – luty 2021): 
 
 Wytyczne: 
 

• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

• Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczka i rękawiczki). 

 

Kwalifikacja 
Część egzaminu/ 

czas trwania 
Data/godz. Sala 

 
AU.04. Eksploatacja środków transportu 
drogowego 
 

pisemna/ 60 min. 
12.01.2021 (wtorek) 
godz. 10:00 

1.7 D 

 
AU.04. Eksploatacja środków transportu 
drogowego 
 

Test kwalifikacyjny 
w zakresie 
kwalifikacji 
wstępnej 
przyspieszonej/ 
60 min. 

12.01.2021 (wtorek) 
godz. 11:30 

1.7 D 

 
AU.04. Eksploatacja środków transportu 
drogowego 
 
 

praktyczna  
model „d”/  
120 min. 

11.01.2021 
(poniedziałek) 
godz. 9:00 

1.7 D 

EE.05. Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

pisemna/ 60 min. 
12.01.2021 (wtorek) 
godz.12:00 

2.5 D 

M.44. Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urządzeń 

praktyczna  
model (dk)/ 
120 min. 

14.01.2021 (czwartek) 
godz.16:00 

2.2 D 

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych 
pisemna/ 60 min. 12.01.2021 (wtorek) 

godz. 10:00 
1.7 D 

M.11.  Eksploatacja złóż podziemnych 
praktyczna  
model (w)/  
120 min. 

30.01.2021 (sobota) 
godz. 8:00 

01 sztolnia 

 
Uwaga ! Informacja dla zdających. 
 
1. Zgodnie z Procedurą organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego zdający powinien 
zgłosić się w wyznaczonym miejscu w dniu egzaminu na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu  
z ważnym dokumentem tożsamości. 
2. Na egzamin pisemny zdający przynosi ze sobą przybory do pisania - długopis (pióro) z czarnym 
tuszem (atramentem), kalkulator prosty*. 
3. Na egzamin praktyczny (dk, d) zdający przynosi ze sobą przybory do pisania - długopis (pióro)  
z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka. 
Zdający zgłasza się na egzamin w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Rudzka 13. 
4. Na egzamin praktyczny (w) zdający zgłasza się na egzamin w Rybnickim Centrum Edukacji 
Zawodowej, ul. Kościuszki 5 (Warsztaty Techniczne) z odzieżą roboczą i środkami ochrony 
indywidualnej. 
 

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

dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 


