
PLAN ZAJĘĆ KURSU KWALIFIKACYJNEGO ROL.04 sem. II rok. szk. 2022/2023 

Zjazd 1  

Nr zajęć  03.09.2022 r. godz. 08.00  

 

04.09.2022 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2 Gr.1 Gr. 2 

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                  

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                  

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

9. (14.50-15.35)     

 

 

 

 

 

 



 

Zjazd 2   

Nr zajęć  17.09.2022 r. godz. 08.00  18.09.2022 r.  godz. 08.00 

1. (08.00-08.45) Produkcja roślinna  Technika w rolnictwie 

2. (08.50-09.35) Produkcja roślinna Technika w rolnictwie  

3. (09.40-10.25) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca  

4. (10.35-11.20) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

5. (11.25-12.10) Produkcja zwierzęca  Produkcja zwierzęca 

6. (12.15-13.00) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

7.( 13.10-13.55) Język obcy zawodowy  Produkcja roślinna 

8. (14.00-14.45) Język obcy zawodowy Produkcja roślinna 

9. (14.50-15.35) Język obcy zawodowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zjazd 3  

Nr zajęć  01.10.2022 r. godz. 08.00  

 

02.10.2022 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2 Gr.1 Gr. 2 

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

9. (14.50-15.35)     

 

 

 

 

 

 

 



Zjazd 4   

Nr zajęć  15.10.2022 r. godz. 08.00  16.10.2022 r.  godz. 08.00 

1. (08.00-08.45) Podstawy działalności rolniczej  Język obcy zawodowy  

2. (08.50-09.35) Podstawy działalności rolniczej Język obcy zawodowy 

3. (09.40-10.25) Podstawy działalności rolniczej Język obcy zawodowy 

4. (10.35-11.20) Podstawy działalności rolniczej Język obcy zawodowy 

 Gr.1 Gr. 2  

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                     

z mechanizacji rolnictwa 
Produkcja zwierzęca 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z mechanizacji rolnictwa 
Produkcja zwierzęca 

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 
Produkcja roślinna 

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 
Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 
Produkcja roślinna 

9. (14.50-15.35)  Produkcja roślinna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zjazd 5  

Nr zajęć  29.10.2022 r. godz. 08.00  30.10.2022 r.  godz. 08.00 

1. (08.00-08.45) Produkcja roślinna  Technika w rolnictwie 

2. (08.50-09.35) Produkcja roślinna Technika w rolnictwie  

3. (09.40-10.25) Produkcja roślinna Technika w rolnictwie 

4. (10.35-11.20) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

5. (11.25-12.10) Produkcja zwierzęca  Produkcja zwierzęca 

6. (12.15-13.00) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

7.( 13.10-13.55) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

8. (14.00-14.45) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zjazd 6  

Nr zajęć  12.11.2022 r. godz. 08.00  13.11.2022 r.  godz. 08.00 

1. (08.00-08.45) Produkcja roślinna  Podstawy działalności rolniczej  

2. (08.50-09.35) Produkcja roślinna Podstawy działalności rolniczej  

3. (09.40-10.25) Produkcja roślinna  Podstawy działalności rolniczej  

4. (10.35-11.20) Produkcja roślinna Produkcja roślinna 

5. (11.25-12.10) Technika w rolnictwie  Produkcja roślinna 

6. (12.15-13.00) Technika w rolnictwie Produkcja roślinna 

7.( 13.10-13.55) Technika w rolnictwie  Produkcja zwierzęca 

8. (14.00-14.45) Technika w rolnictwie Produkcja zwierzęca 

9. (14.50-15.35)  Produkcja zwierzęca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zjazd 7  

Nr zajęć  19.11.2022 r. godz. 08.00  

 

20.11.2022 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2 Gr.1 Gr. 2 

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Technika w rolnictwie 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  
Technika w rolnictwie  

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Technika w rolnictwie 

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Język obcy zawodowy  

9. (14.50-15.35)   Język obcy zawodowy 

    

 

 

 

 



 

 

 

Zjazd 8 

Nr zajęć  26.11.2022 r. godz. 08.00  

 

27.11.2022 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2  

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 
Podstawy działalności rolniczej  

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 
Podstawy działalności rolniczej 

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 
Produkcja zwierzęca 

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 
Produkcja zwierzęca 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Produkcja roślinna 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  
Produkcja roślinna 

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Technika w rolnictwie  

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Technika w rolnictwie 

9. (14.50-15.35)    

 

 

 

 



 

 

 

Zjazd 9   

Nr zajęć  10.12.2022 r. godz. 08.00  11.12.2022 r.  godz. 08.00 

1. (08.00-08.45) Język obcy zawodowy  Technika w rolnictwie  

2. (08.50-09.35) Podstawy działalności rolniczej  Technika w rolnictwie 

3. (09.40-10.25) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca  

4. (10.35-11.20) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

 Gr.1 Gr. 2 Gr.1 Gr. 2 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej  

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 
Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji zwierzęcej 

9. (14.50-15.35)   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zjazd 10   

Nr zajęć  17.12.2022 r. godz. 08.00  

 

18.12.2022 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2  

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 
Produkcja roślinna 

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 
Produkcja roślinna 

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 
Produkcja roślinna 

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 
Produkcja roślinna 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Produkcja zwierzęca 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  
Produkcja zwierzęca 

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Technika w rolnictwie  

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 
Technika w rolnictwie 

9. (14.50-15.35)   Technika w rolnictwie 

 

 

 

 



 

 

 

Zjazd 11   

Nr zajęć  07.01.2023 r. godz. 08.00  08.01.2023 r.  godz. 08.00 

1. (08.00-08.45) Produkcja roślinna Technika w rolnictwie 

2. (08.50-09.35) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

3. (09.40-10.25) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

4. (10.35-11.20) Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

5. (11.25-12.10) Produkcja zwierzęca Produkcja zwierzęca 

6. (12.15-13.00) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

7.( 13.10-13.55) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

8. (14.00-14.45) Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna 

9. (14.50-15.35)  Produkcja roślinna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zjazd 12  

Nr zajęć  14.01.2023 r. godz. 08.00  

 

15.01.2023 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2 Gr.1 Gr. 2 

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                  

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                   

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                   

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                  

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

5. (11.25-12.10) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

6. (12.15-13.00) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji zwierzęcej  

7.( 13.10-13.55) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

8. (14.00-14.45) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                   

z produkcji zwierzęcej 

9. (14.50-15.35)     

 

 

 

 



 

Zjazd 13  

Nr zajęć  21.01.2023 r. godz. 08.00  

 

22.01.2023 r.  godz. 08.00 

Gr.1 Gr. 2   

1. (08.00-08.45) Zajęcia praktyczne                   

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                    

z mechanizacji rolnictwa  

  

2. (08.50-09.35) Zajęcia praktyczne                      

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

  

3. (09.40-10.25) Zajęcia praktyczne                     

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                  

z mechanizacji rolnictwa 

  

4. (10.35-11.20) Zajęcia praktyczne                    

z produkcji roślinnej 

Zajęcia praktyczne                         

z mechanizacji rolnictwa 

  

5. (11.25-12.10)     

6. (12.15-13.00)     

7.( 13.10-13.55)     

8. (14.00-14.45)     

9. (14.50-15.35)     

 

 

 

 

 

 

 


