
Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego - TUG  

Czerwiec-lipiec 2015r. – „stary egzamin”  

 Część pisemna Część praktyczna Wyniki/dyplomy 

 data 15 czerwca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. 

 godzina 12.00 9.00 13.00 

 sala świetlica  świetlica sekretariat 

 Dokumenty 
 przybory 

Dowód osobisty  
Długopis z czarnym wkładem 

Dowód osobisty, długopis z czarnym 
wkładem, kalkulator prosty, ołówek , 
gumka, linijka, ekierka, temperówka 

teczka aktówka 

 

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego - TE 

Czerwiec-lipiec 2015r. – „stary egzamin”  

 Część pisemna Część praktyczna Wyniki/dyplomy 

 data 15 czerwca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. 

 godzina 12.00 9.00 13.00 

 sala 44 50, 51 sekretariat 

 Dokumenty 
 przybory 

Dowód osobisty  
Długopis z czarnym wkładem 

Dowód osobisty, długopis z czarnym 
wkładem, kalkulator prosty, ołówek,  

gumka, linijka 
teczka aktówka 

 

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego - TC 

Czerwiec-lipiec 2015r. – „stary egzamin”  

 Część pisemna Część praktyczna Wyniki/dyplomy 

 data 15 czerwca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. 

 godzina 12.00 9.00 13.00 

 sala 61 48 sekretariat 

 Dokumenty 
 przybory 

Dowód osobisty  
Długopis z czarnym wkładem 

Dowód osobisty, długopis z czarnym 
wkładem kalkulator prosty, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka 
 

teczka aktówka 

 

 

 



Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego - TOT 

Czerwiec-lipiec 2015r. – „stary egzamin”  

 Część pisemna Część praktyczna Wyniki/dyplomy 

 data 15 czerwca 2015 r. 17 czerwca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. 

 godzina 12.00 9.00 13.00 

 sala 44 44 sekretariat 

 Dokumenty 
 przybory 

Dowód osobisty  
Długopis z czarnym wkładem 

Dowód osobisty, długopis z czarnym 
wkładem kalkulator prosty, ołówek,  

gumka, linijka 
teczka aktówka 

 

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego - TH 

Czerwiec-lipiec 2015r. – „stary egzamin”  

 Część pisemna Część praktyczna Wyniki/dyplomy 

 data 15 czerwca 2015 r. 17 czerwca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. 

 godzina 12.00 9.00 13.00 

 sala 61 44 sekretariat 

 Dokumenty 
 przybory 

Dowód osobisty  
Długopis z czarnym wkładem 

Dowód osobisty, długopis z czarnym 
wkładem kalkulator prosty, ołówek,  

gumka, linijka 
teczka aktówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


