
EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
 

 (dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017- obecnie kl. IV) 

Zawód 
Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2018 Styczeń 2019 Czerwiec 2019 Styczeń 2020 

311911 
Technik cyfrowych 

procesów graficznych 
--- 

A.54 
Przygotowanie materiałów graficznych 

do procesu drukowania 

A.25 
Wykonywanie i realizacja 

projektów multimedialnych 

A.55 
Drukowanie cyfrowe 

422402 
Technik hotelarstwa 

T.11 
Planowanie i realizacja 
Usług w hotelarstwie 

--- --- 
T.12 

Obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie 

 

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018- obecnie kl. III) 
Zawód Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2019 Styczeń 2020 Czerwiec 2020 Styczeń 2021 

311943 
Technik grafiki 

i poligrafii cyfrowej 
--- 

AU.54 
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych 
--- 

AU.55 
Drukowanie cyfrowe 

 i obróbka druków 

422402 
Technik hotelarstwa 

TG.12 
Planowanie i realizacja  

usług w recepcji 

--- --- TG.13 
Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 
 

(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019- obecnie kl. II) 
Zawód Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2020 Styczeń 2021 Czerwiec 2021 Styczeń 2022 
311943 

Technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej 

--- AU.54 
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych 

--- AU.55 
Drukowanie cyfrowe  

i obróbka druków 

422402 
Technik hotelarstwa 

TG.12 
Planowanie i realizacja  

usług w recepcji 
--- --- 

TG.13 
Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 
  
(dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020- obecnie kl. I) 

Zawód Kwalifikacja - termin egzaminu 

Czerwiec 2021 Styczeń 2022 Styczeń 2023 Styczeń 2024 
311943 

Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej      (Tg5) 

--- 
PGF.04 

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 
graficznych i publikacji cyfrowych 

--- 
PGF.05 

Drukowanie cyfrowe 
i obróbka druków 

311943 
Technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej     (Tg4) 
 

PGF.04 
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych 

PGF.05 
Drukowanie cyfrowe 

i obróbka druków 
 

422402 
Technik hotelarstwa (Th5) 

HGT.03 
Planowanie i realizacja 

usług w recepcji 
--- --- 

HGT.06 
Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 

422402 
Technik hotelarstwa (Th4) 

HGT.03 
Planowanie i realizacja 

usług w recepcji 
 

HGT.06 
Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 
 

422104 
Technik organizacji 

turystyki 

HGT.07. 
Przygotowanie imprez 
i usług turystycznych 

 
HGT.08 

Obsługa klienta oraz rozliczanie 
imprez i usług turystycznych 

 

       
Opracowanie:     Jolanta Markiewicz 


