
Zawody kształcone w Techniku Zawodowym nr 1 im. Profesora 

Wiktora Zina z wyszczególnieniem kwalifikacji  wyodrębnionych  

w zawodzie. Podstawa programowa z 31 marca 2017 roku. 

 

 

 

Symbol cyfrowy 

i nazwa zawodu 

Kwalifikacje 

wyodrębnione  

w zawodzie 

Terminy 

egzaminów   

z kwalifikacji 

311204/ 

technik budownictwa 

 

BD.29 – wykonywanie  

i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno - budowlanych 

po II semestrze klasy III 

 

BD.30 – organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

po I semestrze klasy IV 

 

 

333107/ 

technik logistyk 

 

AU.22. Obsługa magazynów po II semestrze klasy II 

 
AU.32. Organizacja transportu po I semestrze klasy IV 

 

314202/ 

technik 

architektury 

krajobrazu 

 

RL.21. Projektowanie, urządzanie 

i pielęgnacja roślinnych obiektów 

architektury krajobrazów 

po I semestrze klasy III 

 

RL.22. Organizacja prac 

związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu 

po I semestrze klasy IV 
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Symbol cyfrowy 

i nazwa zawodu 

Kwalifikacje 

wyodrębnione  

w zawodzie 

Terminy 

egzaminów   

z kwalifikacji 

311204/ 

technik budownictwa 

(po gimnazjum) 

 

BUD.12 – wykonywanie  

robót murarskich i tynkarskich 

po II semestrze klasy III 

 
BUD.14 – organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

po I semestrze klasy IV 

 

 
311204/ 

technik budownictwa 

(po szkole podstawowej) 

 

BUD.12 – wykonywanie  

robót murarskich i tynkarskich 

po II semestrze klasy III 

 
BUD.14 – organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

po I semestrze klasy V 

 

 
333107/ 

technik logistyk  

(po gimnazjum) 

 

SPL.01 Obsługa magazynów po II semestrze klasy III 

 
SPL.04 Organizacja transportu po I semestrze klasy IV 

 

333107/ 

technik logistyk  

(po szkole podstawowej) 

 

SPL.01 Obsługa magazynów po II semestrze klasy III 

 
SPL.04 Organizacja transportu po I semestrze klasy V 

 

314202/ 

technik architektury 

krajobrazu  

(po gimnazjum) 

 

OGR.03  Projektowanie, 

urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury 

krajobrazów 

po I semestrze klasy III 

 

OGR.04  Organizacja prac 

związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu 

po I semestrze klasy IV 

 

314202/ 

technik architektury 

krajobrazu  

(po szkole podstawowej) 

 

OGR.03  Projektowanie, 

urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury 

krajobrazów 

po II semestrze klasy III 

 

OGR.04  Organizacja prac 

związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu 

po I semestrze klasy V 

 

 


