
Harmonogram  

I etapu XXII konkursu 

„NAJLEPSZY W ZAWODZIE” 

TEST DLA WSZYSTKICH 
 

15 luty 2012 r. (środa) 
 

 

1. klasa 2Ta - technik telekomunikacji - godz. 8
15

 
sala 17 - prowadzą: E. Szczupak i B. Trubiło, 

2. klasa 2Tc - technik teleinformatyk - godz. 7
30

 
sale: 35,36,32 - prowadzą: A. Batruch, J. Grygiel i H. Grządziel, 

3. klasa 2Te - technik usług bankowych i ubezpieczeniowych, technik ekonomista - godz. 11
05

 
sala 28,212 - prowadzą: A. Szameta i K. Stelmach-Tyszko, 

4. klasa 2Tu - technik elektronik - godz. 13
50

 
sala 17 - prowadzi J. Tyczkowska, 

5. klasa 3Ta - technik telekomunikacji - godz. 9
10

 
sala 32 - prowadzi G. Żegliński 

6. klasy 3Tb,c,d - technik teleinformatyk - godz. 10
00

 
sala 201 (T3d – M. Szewczyk), 114 (T3B – M. Hypś), 101 (T3c – A. Szeloch) 

7. klasa 3Te - technik ekonomista - godz. 13
50

 
sala 28 - prowadzi A. Szameta, 

8. klasa 4Ta - technik telekomunikacji - godz. 9
10

 
sala 103 – prowadzi: E. Szczupak, 

9. klasy 4Tb,c - technik teleinformatyk - godz. 11
05

 
sala 32 (T4B prowadzi Z. Pietruszka), sala 17 (T4c –prowadzą: A. Cieszyńska i B. Trubiło). 

 

Uczeń musi posiadać: 

• dokument tożsamości (musi znać numer PESEL, który wpisuje i koduje na karcie odpowiedzi wg wskazówek 

przewodniczącego komisji) 

• czarny długopis 

Nie dopuszcza się stosowania żadnych pomocy. 

Po wejściu do sali uczeń zajmuje wyznaczone miejsce, koduje kartę odpowiedzi, samodzielnie rozwiązuje zadania.  

W dniu 01.03.2012 r. – ogłasza się listę półfinalistów (gablota laboratorium). Wyniki szczegółowe otrzymują 

wychowawcy klas.  

Test składa się z 60/70 pytań zamkniętych – 50 pytań sprawdzających umiejętności zawodowe i 10/20 pytań 

związanych z wiedzą ekonomiczną. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 90 min. 

Udział biorą wszyscy uczniowie a obecność jest obowiązkowa. Pozostałe lekcje w dniu konkursu odbywają się 

zgodnie z planem. 

Uwaga!!! Dla uczniów klas czwartych test ten jest jednocześnie traktowany jako egzamin próbny w części pisemnej. 


