
                         Egzaminy zawodowe  

                sesja lato 2022 – czerwiec – lipiec 

UWAGA !!! 

W przypadku podziału na grupy proszę w sekretariacie szkoły dowiadywać 

się o godzinę / termin egzaminu !!! 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY 

01 czerwca 2022 r.  godz. 09:00  

Czas trwania 120 minut 

FRK.04 – technik usług kosmetycznych (dzienny, zaoczny) 

FRK.03 – kurs fryzjerski 

 

Czas trwania 180 minut 

HGT.07 – technik organizacji turystyki 

EKA.01 – technik administracji 

 

10 czerwca 2022 r.  godz. 08:00  

Czas trwania 120 minut 

MED.10 – technik masażysta (nazwiska od C do K) 

 

10 czerwca 2022 r.  godz. 12:00  

Czas trwania 120 minut 

MED.10 – technik masażysta (nazwiska od M do Ra) 

 

10 czerwca 2022 r.  godz. 16:00  

Czas trwania 120 minut 

MED.10 – technik masażysta (nazwiska od Re do T) 

 



10 czerwca 2022 r.  godz. 17:00  

Czas trwania 150 minut 

INF.02 – technik informatyk (nazwiska od W do Z) 

 

11 czerwca 2022 r.  godz. 08:00  

Czas trwania 150 minut 

INF.02 – technik informatyk (nazwiska od G do Mac) 

 

11 czerwca 2022 r.  godz. 12:30  

Czas trwania 150 minut 

INF.02 – technik informatyk (nazwiska od Maj do Sa) 

 

11 czerwca 2022 r.  godz. 17:00  

Czas trwania 150 minut 

INF.02 – technik informatyk (nazwiska od Sł do T) 

 

18 czerwca 2022 r.  godz. 08:00  

Czas trwania 180 minut 

FRK.01 – technik usług fryzjerskich (nazwiska od B do Ja) 

 

18 czerwca 2022 r.  godz. 12:30  

Czas trwania 180 minut 

FRK.01 – technik usług fryzjerskich (nazwiska od Ju do Si) 

 

18 czerwca 2022 r.  godz. 17:00  

Czas trwania 180 minut 

FRK.01 – technik usług fryzjerskich (nazwiska od Sk do W) 

 

 



20 czerwca 2022 r.  godz. 13:00  

Czas trwania 150 minut 

TG.15 – technik obsługi turystycznej  

 

23 czerwca 2022 r.  godz. 08:00  

Czas trwania 150 minut 

EE.09 – technik informatyk  

 

27 czerwca 2022 r.  godz. 08:00  

Czas trwania 150 minut 

EE.08 – technik informatyk  

 

EGZAMIN PISEMNY 

Czas trwania 60 minut 

02 czerwca 2022 r.  godz. 09:00  

FRK.04 – technik usług kosmetycznych dzienny (nazwiska od D do Sch) 

 

02 czerwca 2022 r.  godz. 10:30  

FRK.04 – technik usług kosmetycznych zaoczny (nazwiska od B do P) 

FRK.04 – technik usług kosmetycznych dzienny (nazwiska od So do Z) 

FRK.03 – kurs fryzjerski 

 

02 czerwca 2022 r.  godz. 12:00  

HGT.07 – technik organizacji turystyki 

 

02 czerwca 2022 r.  godz. 13:30  

MED. 10 – technik masażysta 

FRK.04 – technik usług kosmetycznych zaoczny (nazwiska od S do W) 

 



02 czerwca 2022 r.  godz. 15:00  

FRK.01 – technik usług fryzjerskich; kurs fryzjerski 

 

02 czerwca 2022 r.  godz. 16:30  

INF.02 – technik informatyk (nazwiska od G do P) 

 

02 czerwca 2022 r.  godz. 18:00  

INF.02 – technik informatyk (nazwiska od S do Z) 

 

21 czerwca 2022 r.  godz. 12:00  

Czas trwania 60 minut 

TG.15 – technik obsługi turystycznej  

 

21 czerwca 2022 r.  godz. 14:00  

Czas trwania 60 minut 

MS.19 – technik elektroradiolog  


