
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  – CZERWIEC/LIPIEC 2021
(podstawa programowa 2019 - kwalifikacje trzyliterowe)

               informacje dla słuchaczy Szkoły ŻAK w Krakowie

l.p. szkoła rodzaj egzaminu data egzaminu godzina rozpoczęcia czas trwania miejsce sala co należy mieć ze sobą

PISEMNY 10.06.2021
15.00/ 17.00 
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 07.06.2021 9.00 180 min. II LO, ul. Sobieskiego 9, 
Kraków

24           
(II piętro)

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                              
* kalkulator   prosty                                                            
* ołówek                                                                                                    
* gumka do mazania                                  
* linijka                                             
* temperówka                                   
*MASECZKA OCHRONNA    

PISEMNY 10.06.2021
9.00/ 11.00 
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 07.06.2021 9.00 120 min. II LO, ul. Sobieskiego 9, 
Kraków

27           
(II piętro)

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                              
* kalkulator   prosty                                                            
* ołówek                                                                                                    
* gumka do mazania                                  
* linijka                                             
* temperówka                                   
*MASECZKA OCHRONNA    

PISEMNY 10.06.2021
13.00/ 15.00 
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 07.06.2021 9.00 120 min. II LO, ul. Sobieskiego 9, 
Kraków AULA

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                              
* kalkulator   prosty                                                            
* ołówek                                                                                                    
* gumka do mazania                                  
* linijka                                             
* temperówka                                   
*MASECZKA OCHRONNA    

PISEMNY 08.06.2021

8.00/ 10.00/ 
12.00/14.00/ 

16.00  
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 15.06 - 
17.06.2021

8.00/ 11.00/ 
14.00/ 17.00  
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

120 min. ul. Rzeźnicza 4, Kraków

* dowód osobisty ,                         
*długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                                                   
*ubiór umożliwiający pracę przy 
stanowisku florystycznym                       
*kalkulator prosty           
*MASECZKA OCHRONNA                    
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PISEMNY 09.06.2021
9.00/ 11.00  
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 15.06 - 
18.06.2021

8.00/ 11.00/ 
14.00/ 17.00   
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

120 min. sala, ul. Józefitów 2/3, 
Kraków 1

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                                                                                 
*strój umożliwiający wykonywanie 
zabiegów higienicznych oraz 
czynności pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych *MASECZKA 
OCHRONNA

PISEMNY 09.06.2021

13.00/ 
15.00/ 17.00  
*imienny podział 
na tury dostępny 
w sekretariacie

60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 07.06.2021 9.00 120 min. II LO, ul. Sobieskiego 9, 
Kraków

AULA     
(II piętro)

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                             
*linijka                                
*MASECZKA OCHRONNA    

PISEMNY 10.06.2021 17.00 60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 07.06.2021 9.00 150 min. II LO, ul. Sobieskiego 9, 
Kraków

23           
(II piętro)

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                              
* kalkulator   prosty                                                            
* ołówek                                                                                                    
* gumka do mazania                                  
* linijka                                             
* temperówka                                   
*MASECZKA OCHRONNA    

PISEMNY 10.06.2021 11.00 60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 07.06.2021 13.00 150 min. II LO, ul. Sobieskiego 9, 
Kraków

24           
(II piętro)

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                              
* kalkulator   prosty                                                            
* ołówek                                                                                                    
* gumka do mazania                                  
* linijka                                             
* temperówka                                   
*MASECZKA OCHRONNA    

PISEMNY 08.06.2021 18.00   60 min. ZSE ul. Loretańska 16, 
Kraków

komp.      
(III piętro)

* dowód osobisty , * długopis lub 
pióro z czarnym wkładem           
*kalkulator prosty (tylko dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie  
ewentualnie obliczanie procentów 
lub pierwiastków kwadratowych z 
liczb )    *MASECZKA OCHRONNA                                      

PRAKTYCZNY 17.06.2021 12.00 120 min. ul. Kochanowskiego 20, 
Kraków 1

* dowód osobisty ,                         
* długopis lub pióro z czarnym 
wkładem                                                                                                 
*strój umożliwiający wykonywanie 
masażu *MASECZKA 
OCHRONNA
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