
TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

FORMUŁA 2019 

 
Sesja 1. 2023 Zima (styczeń – luty 2023) 
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023: do 15 września 2022 r. 

Zawód Kwalifikacja 

Klasy 

przystępujące    

do egzaminu                    

Część pisemna Część praktyczna 

Termin 

ogłoszenia  

i przekazania 

szkołom 

wyników 

egzaminu 

Termin 

przekazania 

szkołom 

certyfikatów 

kwalifikacji 

zawodowych 

Termin 

główny 

Termin 

dodatkowy 
Termin 

główny 

Termin 

dodatkowy 

351203, Technik 

informatyk 

INF.03 - Tworzenie  

i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych  

(model „dk”) 

4Kg, 4Rg 

10 – 14 

stycznia 

2023 r. 

30 stycznia 

2023 r. 

16 – 19 

stycznia 

2023 r. 

31 stycznia 

2023 r. 

31 marca  

2023 r. 

do 7 kwietnia 

2023 r. 

 

Termin 

przekazania 

szkołom 

dyplomów 

zawodowych dla 

absolwentów 

technikum, 

którzy ukończą 

szkołę 28 

kwietnia 2023 r.  

- 26 maja  

2023 r. 

INF.02 - Administracja  

i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych  

(model „wk”) 

4Ip, 4Kg, 4Rg 

(zd. powt.) 

16 – 21 

stycznia 

2023 r. 

311410, Technik 

mechatronik 

ELM.06 - Eksploatacja  

i programowanie urządzeń  

i systemów mechatronicznych  

(model „wk”) 

4Ng 13 – 17 

stycznia 

2023 r. 

ELM.03 - Montaż, uruchamianie  

i konserwacja urządzeń  

i systemów mechatronicznych 

(model „wk”- zadania jawne) 

4Ng  

(zd. powt.) 

9 – 21 

stycznia 

2023 r. 

311504, Technik 

mechanik 

MEC.09 - Organizacja  

i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń 

(model „dk”) 

4Dg/1 

 

16 – 19 

stycznia 

2023 r. 



MEC.03 - Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń  

(model „w”) 

4Dg/1 

(zd. powt.) 

 

311513, 

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

MOT.06 - Organizacja  

i prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych 

(model „d”) 

4Dg/2 

 

9 stycznia 

2023 r. 

MOT.05 - Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 

(model „w”- zadania jawne) 

4Dg/2 

(zd. powt.) 

9 – 21 

stycznia 

2023 r. 

723103, 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

MOT.05 - Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 

(model „w”- zadania jawne) 

(zd. powt.) 9 – 21 

stycznia 

2023 r. 

 

FORMUŁA 2017 ORAZ 2012 
 

Sesja 1. 2023 Zima (styczeń – luty 2023) 
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023: do 15 września 2022 r. 

Zawód Kwalifikacja 

Klasy 

przystępujące    

do egzaminu                    

Część pisemna Część praktyczna 

Termin 

ogłoszenia  

i przekazania 

szkołom wyników 

egzaminu 

Termin 

przekazania 

szkołom 

świadectw 

potwierdzających 

kwalifikacje  

w zawodzie 

 

Kwalifikacje dwuliterowe PP2017  

oraz jednoliterowe PP2012 (wyłącznie egzaminy 

poprawkowe) 

(zd. powt.) ? 
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Sesja 2. 2023 Lato (czerwiec – lipiec 2023)    

Termin składania deklaracji na sesję  

czerwiec – lipiec 2023 r.   

do 7 lutego 2023 r. 

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 

2023 – do 7 kwietnia 2023 r. 

Zawód Kwalifikacja 

Klasy 

przystępujące    

do egzaminu                    

Część pisemna Część praktyczna 

Termin 

ogłoszenia  

i przekazania 

szkołom 

wyników 

egzaminu 

Termin 

przekazania 

szkołom 

certyfikatów 

kwalifikacji 

zawodowych 

Termin 

główny 

Termin 

dodatkowy Termin główny 
Termin 

dodatkowy 

351203, Technik 

informatyk 

INF.02 - Administracja  

i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych  

(model „wk”) 

3I, 3K 

2 – 7 

czerwca 

2023 r. 

28 czerwca 

2023 r. 

12 – 17 czerwca 

2023 r. 

29 czerwca 

2023 r 

31 sierpnia  

2023 r. 

7 września 

2023 r. 

311410, Technik 

mechatronik 

ELM.03 - Montaż, 

uruchamianie  

i konserwacja urządzeń  

i systemów mechatronicznych  

(model „wk”- zadania jawne) 

4Mp 1 – 18 czerwca 

2023 r. 

(z wyłączeniem  

8 czerwca) 

311513, 

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

MOT.05 - Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 

(model „w” – zadania jawne) 

4Sp 1 –18 czerwca 

2023 r.  

(z wyłączeniem 

8 czerwca) 

723103, 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

MOT.05 - Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 

(model „w”- zadania jawne) 

3A * 1 –18 czerwca 

2023 r.  

(z wyłączeniem 

8 czerwca) 
*Egzamin przeprowadzany dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy 
niebędącego rzemieślnikiem. 


