
 

Kwalifikacje w Technikum od 2017 r. 
 (dot. uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Technikum w roku szk. 2017/18) 

 

 
Technik budownictwa - nr zawodu  311204 

Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-budownictwa-

311204.pdf 

 

 

-    BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-

budowlanych  - egzamin po II semestrze klasy III 

 -   BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

 

 

 

Technik informatyk - symbol zawodu 351203 
Nowa podstawa programowa:  

 

 https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-informatyk-

351203.pdf=351203 

 

-    EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i sieci- egzamin po II semestrze klasy III  

-    EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 

internetowymi i bazami danych - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

 

 

 

 

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203


 

Technik ekonomista - symbol zawodu 331403 
Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody2-3/cd/technik_ekonomista_331404.pdf 

 

       -  AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji -  
           egzamin po II semestrze klasy III 

      -  AU.36. Prowadzenie rachunkowości - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

 

 

 

 

Technik pojazdów samochodowych  - symbol 
zawodu 311513 
Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-pojazdow-samochodowych-

311513.pdf 

-   MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych - egzamin po II semestrze klasy III 

lub 

-   MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów pojazdów samochodowych - egzamin po II 

semestrze klasy III 

 

-   MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych OMZ PKZ(EE.a) PKZ(MG.a) PKZ(MG.b) 

PKZ(MG.g) PKZ(MG.u) - egzamin po I semestrze klasy IV  

 

 

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=331403
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311513


 

Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej - symbol zawodu 311930 

Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody2-3/Technik-urzadzen-i-systemow-

energetyki-odnawialnej-311930.pdf 

 

 

-  BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 
egzamin po II semestrze klasy III 

-  BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

 

Technik teleinformatyk - symbol zawodu 351103 
Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik-teleinformatyk-351103.pdf 

 

 

-  EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i 

sieci teleinformatycznych - egzamin po II semestrze klasy III 

-  EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 

i sieciami komputerowymi - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technik ochrony środowiska - symbol zawodu 
325511 

Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody2-

3/cd/technik_ochrony_srodowiska325511.pdf 

 

-  RL.08. Ocena stanu środowiska - egzamin po II semestrze klasy III 

-   RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną 

środowiska  - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

 

 

Technik energetyk - symbol zawodu 311307 
Nowa podstawa programowa:  

 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2-3/Technik-energetyk-311307.pdf 

 

-  EE.24.  Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i 

przesyłania energii cieplnej- egzamin po II semestrze klasy III 

-  EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i 

przesyłania energii elektrycznej - egzamin po I semestrze klasy IV 

 

 

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/download.php?plik=TOS_325511_program_P_2012-05-22_MS_JK.pdf

