Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie , Wydział Egzaminó w Zawodowych
Al. F. Focha 39, 30 –119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182
fax: (012) 68 32 180
e-mail: oke@oke.krakow.pl , egzzaw@oke.krakow.pl
www.oke.krako w.pl

ANALIZA WYNIKÓW
Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
DLA ABSOLWENTÓW
TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
sesja zimowa 2011

Kraków 2011

strona 2

WYKAZ ZAWODÓW

Technik analityk 311[02] ................................................................................................................4
Technik informatyk 312[01] ..........................................................................................................11
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] .........................................................................18
Technik ogrodnik 321[03] .............................................................................................................25
Technik rolnik 321[05] ..................................................................................................................32
Ratownik medyczny 322[06] ........................................................................................................40
Technik dentystyczny 322[09] ......................................................................................................43
Technik farmaceutyczny 322[10] .................................................................................................50
Technik masażysta 322[12] .........................................................................................................57
Technik ekonomista 341[02] ........................................................................................................62
Technik handlowiec 341[03] ........................................................................................................69
Technik hotelarstwa 341[04] ........................................................................................................76
Technik obsługi turystycznej 341[05] ...........................................................................................83
Technik organizacji reklamy 342[01] ...........................................................................................90
Technik spedytor 342[02] .............................................................................................................97
Technik administracji 343[01] ....................................................................................................104
Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] ................................................................................111
Technik archiwista 348[02] ........................................................................................................118
Technik rachunkowości 412[01] .................................................................................................125
Technik prac biurowych 419[01] ................................................................................................132
Kucharz 512[02] .........................................................................................................................139
Technik usług fryzjerskich 514[02] .............................................................................................146
Technik usług kosmetycznych 514[03] ......................................................................................153
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] ......................................................................160

strona 3

TECHNIK ANALITYK 311[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

5

Przystąpiło łącznie:

5
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

0

100,0%

0,0%

1
3

3
33,3%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

3

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

100,0%

0

0,0%

0
1

33,3%

3

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

3





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

100,0%

0

0,0%

0
1

33,3%

3

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,4

22,3

21

25 (50%)

21 (42%)

4

2,3

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 22,3 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
44,6% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 21 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyła 1 osoba czyli 33,33% zdających. Najwyższy wynik - 25 punktów (50%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 21 punktów (42%) - 2 zdających (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 50%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 49%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 37% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik analityk w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozpoznawać symbolikę chemiczną

1.1

rozpoznawać symbolikę stosowaną przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych

1.2

stosować nazwy, pojęcia i terminologię z zakresu badań analitycznych

1.3

odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych

1.4

rozpoznawać podstawowy sprzęt laboratoryjny i określać jego przeznaczenie

1.5

odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz

1.6

ustalać szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska na podstawie
karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

1.7

rozróżniać podstawowe grupy drobnoustrojów na podstawie obrazów mikroskopowych

1.8

sporządzać bilans materiałowy procesów chemicznych

2.1

ustalać stężenia roztworów substancji biorących udział w procesach chemicznych

2.2

wykonywać obliczenia związane ze stężeniami roztworów i składem mieszanin

2.3

sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz

2.4

interpretować wyniki analiz ilościowych w odniesieniu do norm

2.5

przewidywać zmiany kierunku reakcji chemicznej w układzie wywołane zmianą temperatury,
ciśnienia, stężenia produktów i substratów

2.6

dobierać metodę ilościowego oznaczania substancji w zależności od ich właściwości

2.7

oceniać jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych

2.8

obliczać wyniki badań ilościowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych

2.9

ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w laboratoriach
chemicznych różnego typu

3.1

określać wymagania w odniesieniu do stanowiska pracy analityka w laboratoriach różnego typu

3.2

dobierać środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadań

3.3

dobierać sposób utylizacji odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy

3.4

przewidywać zagrożenia dla środowiska związane z używaniem substancji niebezpiecznych w
laboratoriach różnego typu

3.5

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.7 ustalać szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska na podstawie
karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (100%),
3.3 dobierać środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadań (100%),
1.4 odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych
(83,33%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.1 ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w
laboratoriach chemicznych różnego typu (0%),
2.4 sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz (0%),
1.6 odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz (0%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,6

11,3

---

13 (65%)

10 (50%)

3

1,5

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 11,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 56,5% zadań testowych (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 13 punktów (65%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 10 punktów (50%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 70% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 41%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (83,33%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (75%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (22,22%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (44,44%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

3

79,7%

77,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

85,0%

77,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

8,0%

4,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 79,7%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 77% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 85% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 77% punktów - 2 zdających (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Opis zasad oznaczeń analitycznych
IV Wykaz odczynników chemicznych, z określeniem ich stężeń i jakości
V Wykaz sprzętu z uwzględnieniem liczby i pojemności naczyń miarowych, materiałów
niezbędnych do wykonania planowanych czynności oraz sprzętu ochrony indywidualnej
VI Wykaz prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem planowanych badań, w formie listy
prac lub schematu
VII Dokumentacja z wykonania prac analitycznych
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (100%),
IV
Wykaz odczynników chemicznych, z określeniem ich stężeń i jakości (93,94%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (66,67%),
VII Dokumentacja z wykonania prac analitycznych (71,11%).
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TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

22

Przystąpiło łącznie:

21
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

1

14,3%

5,6%

10
18

21
55,6%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

18

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

14,3%

1

5,6%

0
10

55,6%

21

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
18



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

14,3%

1

5,6%

0
10

55,6%

21

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

18

0,5

24,5

26

32 (64%)

16 (32%)

16

4,0

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 24,5 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
49% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 26 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 10 osób czyli 55,56% zdających. Najwyższy wynik - 32 punkty (64%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 16 punktów (32%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 51% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 50%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 47% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik informatyk w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych,
oznaczeń, parametrów i wyglądu

1.1

rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych

1.2

rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i
obiektowego

1.3

określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych

1.4

stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe

1.5

rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych

1.6

interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej

1.7

analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew
decyzyjnych

2.1

analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy)

2.2

stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania
danych

2.3

stosować zasady programowania strukturalnego i obiektowego

2.4

zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz
szesnastkową i odwrotnie
analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku
przeprowadzonych testów

2.5
2.6

dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych

2.7

stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych

2.8

stosować zasady administrowania siecią lokalną

2.9

stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu

2.10

stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych

2.11

dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją
urządzeń komputerowych
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych
wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem
norm i obowiązujących przepisów bhp oraz wymagań technologicznych
rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią
elektryczną
określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem
elektrycznym
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3.3
3.4
3.5

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.9 stosować zasady administrowania siecią lokalną (94,44%),
1.6 rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych (70,37%),
2.8 stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych (69,44%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.4 rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią
elektryczną (27,78%),
3.2 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych
(27,78%),
2.3 stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania
danych (29,17%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

18

0,6

12,7

12

16 (80%)

5 (25%)

11

2,8

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 12,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 63,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 12 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 17 osób czyli 94,44% zdających. Najwyższy wynik - 16 punktów (80%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 5 punktów (25%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 70% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 56%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (79,63%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (77,78%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (35,19%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (51,85%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

21

48,6%

45,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

83,0%

13,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

70,0%

16,8%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 48,6%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 45% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 14,29% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 83% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 13% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego
IV Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterek systemu
V Rejestr kolejno wykonywanych czynności w postaci opisanych zrzutów z ekranu
VI Wskazania dla użytkowników komputera
VII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VII Praca egzaminacyjna jako całość (95,24%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (93,65%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
III
Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego (36,11%),
V
Rejestr kolejno wykonywanych czynności w postaci opisanych zrzutów z ekranu (39,29%).
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

266

Przystąpiło łącznie:

245
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

115

115

47,3%

49,8%

216
233

243
92,7%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

233

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

115

47,3%

115

49,8%

0
216

92,7%

243

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły

Publiczna
Niepubliczna







Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

39

35

89,7%

45

26

57,8%

26

66,7%

194

181

93,3%

198

89

44,9%

89

46,4%

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

233

0,7

35,7

39

48 (96%)

10 (20%)

38

6,9

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 35,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 71,4% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 39 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 216 osób czyli 92,7% zdających. Najwyższy wynik - 48 punktów (96%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 10 punktów (20%) - 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem oraz bezpieczne wykonywanie
zadań zawodowych. Rozwiązywali poprawnie w tych
obszarach średnio 72% zadań.
Najgorzej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 71%.

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować nazwy, pojęcia, określenia i symbole charakterystyczne dla dziedziny bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ergonomii
rozróżniać rysunki techniczne wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, montażowe, zabiegowe,
operacyjne
odczytywać z rysunku techn. kształty zewn. i wewn. przedmiotu, jego wymiary, tolerancje i
pasowania, odchyłki kształtu i położenia, chropowatość powierzchni, zbieżność i pochylenia
analizować i interpretować przepisy prawa pracy, wymagania określone w PN dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania ergonomii dla poprawy warunków pracy
analizować wyniki badań statystycznych oraz zaistniałe zdarzenia, wypadki i awarie oraz ustalać
odpowiednie działania prewencyjne
analizować dokumentację technologiczną procesów pracy, z uwzględnieniem maszyn i innych
urządzeń stosowanych w tych procesach, pod kątem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii
oceniać założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod kątem
zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
oceniać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządz. techn. z dokumentacją projektową i
wymaganiami bhp, określonymi w dokumentacji techn.-ruchowej, przepisach prawa i PN
identyfikować czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezp. oraz źródła zagrożeń występujące
w przedsiębiorstwach oraz oceniać ich wpływ na zdrowie i bezpiecz. pracowników
oceniać poziom ryzyka zawod. i zagr. powodowanych przez czynniki szkodl. dla zdrowia, uciążliwe i
niebezp. wyst. w proc. pracy oraz wskazywać met. redukcji ryzyka oraz likwidacji zagrożeń
sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bhp, uwzględniając obowiązujące normy i przepisy
oraz wskazywać propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych dla poprawy stanu bhp
oceniać budynki i pomieszczenia pracy oraz tereny z nimi związane, pod kątem spełniania wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy
analizować i oceniać stanowiska pracy (w tym maszyny i inne urządzenia techniczne) i procesy
pracy pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
wskazywać i doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ograniczających
wpływ czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracownika
kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsięb., sporządzać sprawozdania i protokoły
pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
ustalać okoliczności i przyczyny wypadków, w tym przesłuchiwać poszkodowanych i świadków
wypadków, wykonywać szkice miejsc wypadków oraz formułować wnioski profilaktyczne
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska podczas wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
stosować różnorodne formy działań uświadamiających i popularyzatorskich oraz prowadzić
szkolenia dotyczące problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
dobierać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i
higieny pracy
doradzać w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosować nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
3.2 stosować różnorodne formy działań uświadamiających i popularyzatorskich oraz prowadzić
szkolenia dotyczące problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (87,12%),
2.5 analizować i oceniać stanowiska pracy (w tym maszyny i inne urządzenia techniczne) i procesy
pracy pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
(86,27%),
1.8 oceniać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządz. techn. z dokumentacją projektową i
wymaganiami bhp, określonymi w dokumentacji techn.-ruchowej, przepisach prawa i PN
(85,19%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.5 stosować nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy (64,81%),
2.8 ustalać okoliczności i przyczyny wypadków, w tym przesłuchiwać poszkodowanych i świadków
wypadków, wykonywać szkice miejsc wypadków oraz formułować wnioski profilaktyczne
(65,81%),
1.5 analizować wyniki badań statystycznych oraz zaistniałe zdarzenia, wypadki i awarie oraz ustalać
odpowiednie działania prewencyjne (65,81%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

233

0,7

13,4

13

19 (95%)

5 (25%)

14

2,3

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,4 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 67% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 13 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 232 osoby czyli 99,57% zdających. Najwyższy wynik - 19 punktów (95%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 5 punktów (25%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 73% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 60%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (81,83%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (79,08%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (47,5%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (49,64%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

243

66,0%

75,0%, 77,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

100,0%

0,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

100,0%

21,7%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 66%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% oraz 77% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 115 absolwentów, co stanowi 47,33% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 100% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 0% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Ocena spełnienia wymagań dotyczących warunków pracy w pomieszczeniu sklepu w oparciu o
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
IV Wykaz zagrożeń na stanowisku sprzedawcy, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych,
szkodliwych i uciążliwych, z uwzględnieniem źródeł ich powstania i skutków ich oddziaływania
V Oszacowanie ryzyka zawodowego dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń na stanowisku
pracy sprzedawcy wg ogólnych wytycznych zawartych w PN-N-18002; 2000
VI Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego i podanie łącznej oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku sprzedawcy wraz z uzasadnieniem
VII Wykaz działań prowadzących do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
sprzedawcy wraz z uzasadnieniem
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (88,2%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (85,73%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Oszacowanie ryzyka zawodowego dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń na stanowisku
pracy sprzedawcy wg ogólnych wytycznych zawartych w PN-N-18002; 2000 (55,44%),
IV
Wykaz zagrożeń na stanowisku sprzedawcy, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych,
szkodliwych i uciążliwych, z uwzględnieniem źródeł ich powstania i skutków ich oddziaływania
(60,68%).
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TECHNIK OGRODNIK 321[03]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

11

Przystąpiło łącznie:

9
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

1

33,3%

11,1%

5
9

9
55,6%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0

0

0

0

9

5

55,6%

9



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

33,3%

1

11,1%

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły



Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

Publiczna

9

5

55,6%

9

3

33,3%

1

11,1%

Niepubliczna

0



0

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu

Analiza wyników - woj. lubelskie - zima 2011 - 321[03]

strona 25

Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

9

0,5

24,8

25

30 (60%)

20 (40%)

10

3,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 24,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 49,6% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 25 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 5 osób czyli 55,56% zdających. Najwyższy wynik - 30 punktów (60%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 20 punktów (40%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 69%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 48%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 46% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik ogrodnik w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować nazwy, definicje pojęcia i określenia używane w produkcji sadowniczej, warzywniczej i
roślin ozdobnych

1.1

rozpoznawać rodzaje i gatunki roślin ogrodniczych oraz określać ich wartość biologiczną i odżywczą

1.2

rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi agrotechniczne wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie
roślin ogrodniczych

1.3

klasyfikować warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia różnych gatunków roślin ogrodniczych

1.4

rozróżniać sposoby formowania drzew i krzewów owocowych

1.5

rozpoznawać nawozy i środki ochrony roślin oraz zasady ich stosowania w procesach produkcji
ogrodniczej

1.6

klasyfikować i rozpoznawać chwasty, objawy chorób i szkodniki roślin ogrodniczych

1.7

rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej

1.8

określać warunki i sposoby przechowywania produktów ogrodniczych

1.9

dobierać gatunki i odmiany roślin ogrodniczych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
gospodarstwa ogrodniczego, z uwzględnieniem zasad zmianowania

2.1

dobierać zabiegi uprawowe oraz metody ochrony roślin w produkcji ogrodniczej

2.2

dobierać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji ogrodniczej

2.3

dobierać techniki zbioru oraz warunki do przechowywania produktów ogrodniczych

2.4

stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących wytwarzania i
przygotowywania do sprzedaży produktów ogrodniczych
dobierać technologie produkcji sadowniczej, warzywniczej oraz roślin ozdobnych do warunków
przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego
kalkulować koszty produkcji sadowniczej, warzywniczej i roślin ozdobnych
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w produkcji ogrodniczej
wskazywać zagrożenia dla zdrowia człowieka, związane z wykonywaniem prac w produkcji
ogrodniczej

2.5
2.6
2.7
3.1
3.2

wskazywać działania związane z przechowywaniem produktów ogrodniczych

3.3

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w gospodarstwie ogrodniczym

3.4

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
3.4 wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w gospodarstwie
ogrodniczym (100%),
1.2 rozpoznawać rodzaje i gatunki roślin ogrodniczych oraz określać ich wartość biologiczną i
odżywczą (88,89%),
1.8 rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej
(88,89%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.3 wskazywać działania związane z przechowywaniem produktów ogrodniczych (22,22%),
1.7 klasyfikować i rozpoznawać chwasty, objawy chorób i szkodniki roślin ogrodniczych (25,93%),
1.1 stosować nazwy, definicje pojęcia i określenia używane w produkcji sadowniczej, warzywniczej i
roślin ozdobnych (25,93%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

9

0,6

12,8

12, 13

16 (80%)

9 (45%)

7

2,1

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 12,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 64% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 12 oraz 13 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 9 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 16 punktów (80%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 9 punktów (45%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 77% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 48%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (88,89%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (77,78%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (29,63%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (44,44%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

9

64,0%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

81,0%

41,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

40,0%

14,2%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 64%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 33,33% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 81% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 41% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Dobór dwóch odmian jabłoni
IV Zapotrzebowanie na materiał szkółkarski oraz na nawozy
V Wykaz prac pielęgnacyjnych w i roku prowadzenia nowo założonych sadów jabłoniowego i
wiśniowego
VI Koszty materiału szkółkarskiego i nawozów
VII Wykaz narzędzi i urządzeń do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w I roku prowadzenia
sadu
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (96,3%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (88,89%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Wykaz narzędzi i urządzeń do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w I roku prowadzenia
sadu (52,78%),
V
Wykaz prac pielęgnacyjnych w i roku prowadzenia nowo założonych sadów jabłoniowego i
wiśniowego (55,56%).
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TECHNIK ROLNIK 321[05]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

48

Przystąpiło łącznie:

45
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

38

32

88,4%

84,2%

38
40

43
95,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

0

39

37

94,9%

42

37

88,1%

32

84,2%

1

1

100,0%

1

1

100,0%

0

0,0%

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły

Publiczna
Niepubliczna







Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

40

38

95,0%

43

38

88,4%

32

84,2%

0

0

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

40

0,7

35,0

40

46 (92%)

23 (46%)

23

5,4

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 35 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
70% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 40 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 38 osób czyli 95% zdających. Najwyższy wynik - 46 punktów (92%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 23 punkty (46%) - 2 zdających (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 92%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 67%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 65% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik rolnik w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia używane w rolnictwie, a w szczególności związane z
produkcją roślinną i zwierzęcą

1.1

rozróżniać narządy i układy oraz procesy życiowe zachodzące w organizmie zwierzęcym

1.2

rozpoznawać grupy, gatunki i odmiany roślin uprawnych oraz gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt
gospodarskich
rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
uprawnych
wskazywać wymogi zootechniczne budynków i pomieszczeń inwentarskich wpływające na zdrowie i
produkcyjność zwierząt gospodarskich
rozpoznawać nawozy i środki ochrony roślin oraz sposoby ich stosowania w procesach produkcji
rolniczej
wskazywać normy i sposoby przygotowywania oraz stosowania pasz w żywieniu zwierząt
gospodarskich

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

rozpoznawać chwasty, szkodniki oraz choroby roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich

1.8

rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej

1.9

dobierać gatunki i odmiany roślin uprawnych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem zasad zmianowania roślin

2.1

dobierać gatunki i rasy zwierząt gospodarskich do rodzaju i wielkości produkcji

2.2

dobierać zabiegi uprawowe oraz metody ochrony roślin uprawnych

2.3

ustalać zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i określać dawki pokarmowe dla poszczególnych
grup zwierząt

2.4

dobierać zabiegi pielęgnacyjne zwierząt do warunków produkcji

2.5

wskazywać normy jakościowe produktów rolniczych oraz zasady bezpieczeństwa żywności

2.6

dobierać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji rolniczej

2.7

dobierać technologie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
gospodarstwa rolnego

2.8

dobierać technologie produkcji zwierzęcej do rodzaju i wielkości produkcji

2.9

stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących wytwarzania i
przygotowywania do sprzedaży produktów rolniczych

2.10

kalkulować koszty produkcji roślinnej i zwierzęcej

2.11

stosować przepisy o ochronie zwierząt, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności w produkcji rolniczej
dostrzegać zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, związane z wykonywaniem
prac w produkcji rolniczej
wskazywać działania związane z bezpiecznym przechowywaniem środków produkcji, produktów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarką odchodami zwierzęcymi
stosować procedury postępowania w razie wypadku przy pracy i w innych sytuacjach zagrożenia w
gospodarstwie rolnym
wskazywać zagrożenia ekologiczne powodowane działalnością rolniczą, określać ich skutki dla
środowiska oraz sposoby zapobiegania działaniom negatywnym
wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w gospodarstwie rolnym

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
3.6 wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w gospodarstwie rolnym
(100%),
3.4 stosować procedury postępowania w razie wypadku przy pracy i w innych sytuacjach zagrożenia
w gospodarstwie rolnym (95%),
3.2 dostrzegać zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, związane z wykonywaniem
prac w produkcji rolniczej (92,5%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.8 dobierać technologie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
gospodarstwa rolnego (30%),
2.5 dobierać zabiegi pielęgnacyjne zwierząt do warunków produkcji (35%),
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1.1

stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia używane w rolnictwie, a w szczególności związane
z produkcją roślinną i zwierzęcą (48,5%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

40

0,7

13,5

15

18 (90%)

8 (40%)

10

2,4

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,5 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 67,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 15 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 40 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 8 punktów (40%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 74% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 59%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (83,33%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (80%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (38,33%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (55%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

43

79,9%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

93,0%

30,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

63,0%

12,1%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 79,9%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 38 absolwentów, co stanowi 88,37% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 93% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 30% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Harmonogram zabiegów uprawowych
IV Dobór maszyn i narzędzi do wykonania zabiegów uprawowych
V Harmonogram prac związanych z produkcją kiszonki
VI Dobór maszyn i narzędzi do produkcji kiszonki
VII Obliczenia ilości: materiału siewnego, nawozów, herbicydów, zielonki i kiszonki
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (96,12%),
IV
Dobór maszyn i narzędzi do wykonania zabiegów uprawowych (91,13%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Harmonogram prac związanych z produkcją kiszonki (68,44%),
VI
Dobór maszyn i narzędzi do produkcji kiszonki (74,03%).
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RATOWNIK MEDYCZNY 322[06]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

5

Przystąpiło łącznie:

4
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

0

Tabela 1.

przystąpiło

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

zdało

otrzymało

2

0

50,0%

0,0%

4

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0

0

0

4

0

0

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

50,0%

0

0,0%

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Publiczna

0

0

Niepubliczna

0

4







Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

50,0%

0

0,0%

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

4

71,0%

---

Wykres 1.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

80,0%

59,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

21,0%

9,5%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 71%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 2 absolwentów, co stanowi 50% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 80%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 59% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Diagnoza ratownicza
IV Plan działań ratowniczych
V Wykaz sprzętu medycznego i ratowniczego oraz środków farmakologicznych
VI Wypełnienie karty wyjazdowej pogotowia ratunkowego
VII Wykonanie zabiegu
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VII Wykonanie zabiegu (96,67%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (83,33%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Wypełnienie karty wyjazdowej pogotowia ratunkowego (25%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (50%).
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TECHNIK DENTYSTYCZNY 322[09]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

13

Przystąpiło łącznie:

12
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

9

9

75,0%

75,0%

12
12

12
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

12

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

9

75,0%

9

75,0%

0
12

100,0%

12

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
12



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

9

75,0%

9

75,0%

0
12

100,0%

12

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

12

0,7

37,2

40

44 (88%)

27 (54%)

17

4,5

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37,2 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 74,4% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 40 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 12 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 44 punkty (88%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 27 punktów (54%) - również 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem oraz bezpieczne wykonywanie
zadań zawodowych. Rozwiązywali poprawnie w tych
obszarach średnio 76% zadań.
Najgorzej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 70%.

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik dentystyczny w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować terminologię właściwą dla dziedziny stomatologii i ortodoncji oraz z zakresu anatomii,
fizjologii i patologii narządu żucia

1.1

rozróżniać podstawowe cechy morfologiczne i czynnościowe układu stomatognatycznego

1.2

rozpoznawać typy uzębienia oraz odmiany zębów stałych i zębów mlecznych

1.3

określać stan jamy ustnej na podstawie klinicznych objawów stomatopatii

1.4

rozróżniać metody ustawiania zębów sztucznych w protezach zębowych całkowitych, uzasadniając
lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez
określać sposoby zapobiegania chorobom przyzębia i niekorzystnym zmianom w obrębie układu
stomatognatycznego
określać proces technologiczny wykonania protez stałych i ruchomych, nietypowych i aparatów
ortodontycznych
wyjaśniać zależności pomiędzy wadliwie wykonaną protezą a zaburzeniem lub stanem
patologicznym przez nią wywołanym
rozróżniać rodzaje i właściwości materiałów podst., pomocn., narzędzi, sprzętu techn. stosowanych
w protetyce dentyst. i ortodoncji oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem
wskazywać różnice w morfologii zębów stałych i zębów mlecznych w ich wzajemnym układzie
wskazywać zależności między chorobami przyzębia i zmianami w obrębie układu
stomatognatycznego
wskazywać bezpośredni związek między planowanym uzupełnieniem protetycznym czy aparatem
ortodontycznym a budową i funkcjonowaniem narządu żucia
dobierać materiały podstawowe, pomocnicze, narzędzia i sprzęt techniczny niezbędne do wybranej
techniki wykonania pracy protetycznej lub ortodontycznej
określać wady i zalety metod oraz technik wykonania protez stałych, ruchomych oraz aparatów
ortodontycznych

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

szacować koszty materiałów, leków i usług protetycznych

2.6

wskazywać zasady współpracy z zespołem stomatologicznym oraz komunikacji z pacjentem

2.7

stosować wymagania sanitarno-epidemiologiczne, przepisy bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska
oraz zasady ergonomii obowiązujące w gabinetach dentystycznych
rozróżniać rodzaje i właściwości materiałów i sprzętu ochrony osobistej stosowanych w protetyce
dentystycznej i ortodoncji

3.1
3.2

przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych

3.3

stosować zasady aseptyki i antyseptyki

3.4

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy

3.5

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.7 wskazywać zasady współpracy z zespołem stomatologicznym oraz komunikacji z pacjentem
(100%),
3.1 stosować wymagania sanitarno-epidemiologiczne, przepisy bhp, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz zasady ergonomii obowiązujące w gabinetach dentystycznych (100%),
3.2 rozróżniać rodzaje i właściwości materiałów i sprzętu ochrony osobistej stosowanych w protetyce
dentystycznej i ortodoncji (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.5 rozróżniać metody ustawiania zębów sztucznych w protezach zębowych całkowitych,
uzasadniając lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez (50%),
2.2 wskazywać zależności między chorobami przyzębia i zmianami w obrębie układu
stomatognatycznego (54,17%),
1.2 rozróżniać podstawowe cechy morfologiczne i czynnościowe układu stomatognatycznego
(58,33%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

12

0,7

13,8

14

17 (85%)

9 (45%)

8

2,0

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 69% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 12 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 9 punktów (45%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 75% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 61%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (85,42%),
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (80,56%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (41,67%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (61,11%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

12

74,6%

80,0%, 81,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

88,0%

43,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

45,0%

15,2%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 74,6%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 80% oraz 81% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 9 absolwentów, co stanowi 75% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 88%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 43% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz materiałów, narzędzi, urządzeń, sprzętu, środków ochrony indywidualnej niezbędnych
do wykonania zadania
IV Wykaz prac związanych z wykonaniem lanego wkładu koronowo-korzeniowego na ząb
V Opis sposobu realizacji prac
VI Samoocena zdającego dotycząca wykonania wkładu koronowo-korzeniowego w fazie wosku
VII Ocena wykonania wkładu koronowo-korzeniowego, dokonana przez egzaminatora
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
III
Wykaz materiałów, narzędzi, urządzeń, sprzętu, środków ochrony indywidualnej niezbędnych do
wykonania zadania (87,15%),
V
Opis sposobu realizacji prac (86,74%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
II
Założenia do projektu realizacji prac (20,83%),
VI
Samoocena zdającego dotycząca wykonania wkładu koronowo-korzeniowego w fazie wosku
(55,95%).
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TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

30

Przystąpiło łącznie:

29
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

14

12

48,3%

48,0%

24
25

29
96,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

25

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

14

48,3%

12

48,0%

0
24

96,0%

29

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
25



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

14

48,3%

12

48,0%

0
24

96,0%

29

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

25

0,8

37,9

40

48 (96%)

23 (46%)

25

6,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37,9 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 75,8% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 40 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 24 osoby czyli 96% zdających. Najwyższy wynik - 48 punktów (96%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 23 punkty (46%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 81%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 80%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 72% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik farmaceutyczny w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla farmacji i medycyny, związane ze specyfiką prac
technika farmaceutycznego

1.1

stosować nazewnictwo międzynarodowe, polskie, synonimowe i farmakologiczne

1.2

określać właśc. farmak. leków i prep. pochodz. rośl. w zakr. postaci, dawki, uwalniania, wchłaniania,
dystrybucji, biotransformacji, wydalania, mechan. dział., zastos., dział. uboczn. i przeciwwsk.
charakteryzować produkty zielarskie, środki naturalne i substancje naturalne pochodzenia
roślinnego o właściwościach leczniczych i wskazywać sposoby ich stosowania

1.3
1.5

rozpoznawać sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w technice przyrządzania i produkcji leków

1.6

stosować przepisy prawa farmaceutycznego

1.7

odczytywać zapis na recepcie lekarskiej pod względem merytorycznym i formalnym

2.1

wskazywać sposoby zażywania leków i ich przechowywania

2.2

obliczać dawki i ilości składników leku w zależności od drogi podania i wieku pacjenta, na podstawie
recepty
dobierać procesy i metody sporządzania leku roślinnego w zależności od zawartych substancji
czynnych w preparacie
dobierać sprzęt i aparaturę do wykonania odpowiedniej postaci leku oraz dobierać opakowanie do
odpowiedniej substancji czynnej i do postaci leku recepturowego

2.3
2.4
2.5

szacować koszty wykonania leków recepturowych

2.6

posługiwać się Farmakopeą i inną literaturą fachową do sporządzania określonych postaci leku,
pozyskiwania i przetwarzania surowców roślinnych

2.7

korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia i aktualizowania wiedzy zawodowej

2.8

stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad ergonomii
właściwych dla stanowisk pracy techników farmaceutycznych

3.1

wskazywać sposoby zapobiegania powstawaniu niezgodności recepturowej

3.2

wskazywać sposoby przechowywania leków i artykułów sanitarno-medycznych w zależności od ich
formy, składu, właściwości i terminu ważności do zażycia przez przyszłych pacjentów

3.3

wskazywać zasady postępowania z lekiem przeterminowanym

3.4

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy

3.5

wskazywać sposoby przechowywania próbek archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami

3.6

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
3.3 wskazywać sposoby przechowywania leków i artykułów sanitarno-medycznych w zależności od
ich formy, składu, właściwości i terminu ważności do zażycia przez przyszłych pacjentów (100%),
1.6 rozpoznawać sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w technice przyrządzania i produkcji
leków (96%),
2.7 posługiwać się Farmakopeą i inną literaturą fachową do sporządzania określonych postaci leku,
pozyskiwania i przetwarzania surowców roślinnych (96%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.4 wskazywać zasady postępowania z lekiem przeterminowanym (32%),
1.5 charakteryzować produkty zielarskie, środki naturalne i substancje naturalne pochodzenia
roślinnego o właściwościach leczniczych i wskazywać sposoby ich stosowania (51%),
2.3 obliczać dawki i ilości składników leku w zależności od drogi podania i wieku pacjenta, na
podstawie recepty (56%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

25

0,7

14,0

---

17 (85%)

10 (50%)

7

2,2

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 14 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 70% zadań testowych (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 25 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskało 4 zdających,
a najniższy 10 punktów (50%) - 2 zdających (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 76% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 62%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (86,67%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (84%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (42,67%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (57,33%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

29

70,3%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

88,0%

53,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

35,0%

9,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 70,3%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 14 absolwentów, co stanowi 48,28% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 88% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 53% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Kontrola dawek substancji silnie działających występujących w składzie leku
IV Synonimy, właściwości składników leku oraz działanie farmakologiczne i zastosowanie
gotowego leku
V Opis prac związanych z wykonaniem leku wraz z komentarzem dotyczącym sposobu i
kolejności łączenia składników
VI Wykaz sprzętu i opakowania użytego do wykonania leku
VII Opracowanie opakowania i jego opisu,a także wskazań dla pacjenta dotyczących
przechowywania leku
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (94,25%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (90,8%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Opis prac związanych z wykonaniem leku wraz z komentarzem dotyczącym sposobu i kolejności
łączenia składników (51,23%),
III
Kontrola dawek substancji silnie działających występujących w składzie leku (69,23%).
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TECHNIK MASAŻYSTA 322[12]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

1

Przystąpiło łącznie:

1
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

zdało

otrzymało

1

0

1

0
100,0%

Tabela 1.

0,0%

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

1

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

0

0,0%

0
1

100,0%

0

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

1





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %



Otrzymało

Otrzymało %

0

0,0%

0
1

100,0%

0

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

1

0,8

38,0

---

38 (76%)

38 (76%)

0

0,0

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 38 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
76% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyła 1 osoba czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 38 punktów (76%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 38 punktów (76%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 91% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 71%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 60% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik masażysta w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia z zakresu anatomii i fizjologii oraz właściwe dla różnych
metod masażu

1.1

rozpoznawać budowę oraz czynności układów, narządów człowieka

1.2

rozróżniać patomechanizm jednostek chorobowych

1.3

opisywać schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w masażu

1.4

rozróżniać rodzaje, metody i techniki oraz zasady masażu stosowane w profilaktyce, leczeniu i
rehabilitacji

1.5

określać wpływ masażu na funkcjonowanie tkanek, narządów i układów człowieka

1.6

określać wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod i technik masażu

2.1

dobierać metody masażu leczniczego, sportowego i kosmetycznego, w zależności od stanu zdrowia,
wieku i rodzaju wykonywanej przez pacjenta pracy
określać wpływ techniki masażu klasycznego na poszczególne części ciała w profilaktyce, leczeniu,
rehabilitacji

2.2
2.3

dobierać czynności wchodzące w skład masażu lub innego zabiegu usprawniającego

2.4

wskazywać kolejność czynności dla różnych metod masażu

2.5

wskazywać skutki masażu

2.6

rozróżniać chwyty diagnostyczne i lecznicze

2.7

stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasady ergonomii
właściwe dla stanowisk pracy masażysty

3.1

przewidywać zagrożenia, które mogą wystąpić po wykonanym masażu pomimo przeciwwskazań

3.2

dobierać środki ochrony indywidualnej do wykonywania masażu

3.3

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych

3.4

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.1 rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia z zakresu anatomii i fizjologii oraz właściwe dla różnych
metod masażu (100%),
1.2 rozpoznawać budowę oraz czynności układów, narządów człowieka (100%),
1.5 rozróżniać rodzaje, metody i techniki oraz zasady masażu stosowane w profilaktyce, leczeniu i
rehabilitacji (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 określać wpływ techniki masażu klasycznego na poszczególne części ciała w profilaktyce,
leczeniu, rehabilitacji (0%),
2.4 dobierać czynności wchodzące w skład masażu lub innego zabiegu usprawniającego (33,33%),
3.4 wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych (50%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

1

0,8

15,0

---

15 (75%)

15 (75%)

0

0,0

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 15 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 75% zadań testowych (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyła 1 osoba czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 15 punktów (75%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 15 punktów (75%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 82% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 67%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (100%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (33,33%),
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej (60%).
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TECHNIK EKONOMISTA 341[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

10

Przystąpiło łącznie:

9
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

8

8

88,9%

88,9%

9
9

9
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

9



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

8

88,9%

8

88,9%

0
9

100,0%

9

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły



Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

Publiczna

6

6

100,0%

6

5

83,3%

5

83,3%

Niepubliczna

3

3

100,0%

3

3

100,0%

3

100,0%



dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

9

0,9

42,9

---

46 (92%)

39 (78%)

7

2,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 42,9 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
85,8% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 9 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 46 punktów (92%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 39 punktów (78%) - 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 88% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 86%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 73% zadań.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik ekonomista w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa działalności
gospodarczej, finansów i rachunkowości

1.1

rozróżniać formy organizacyjno - prawne

1.2

rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem

1.3

klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa)

1.4

identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w
jednostce gospodarczej

1.5

rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych

1.6

stosować zasady rachunkowości

1.7

identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji rządowej, samorządu
terytorialnego

1.8

interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa

2.1

dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa

2.2

wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno
- prawnej

2.3

rozliczać wyniki inwentaryzacji

2.4

obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe

2.5

analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją
produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej
interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie
opisowej, tabelarycznej i graficznej
wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika ekonomisty

2.6
2.7
3.1

stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych

3.2

wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych

3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.6 analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarką materiałową oraz organizacją
produkcji i sprzedaży w jednostce gospodarczej (100%),
1.4 klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa)
(96,3%),
2.4 rozliczać wyniki inwentaryzacji (94,44%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych (22,22%),
3.3 wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prac biurowych (66,67%),
2.7 interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie
opisowej, tabelarycznej i graficznej (77,78%).

Analiza wyników - woj. lubelskie - zima 2011 - 341[02]

strona 64

Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

9

0,8

15,9

17

18 (90%)

13 (65%)

5

1,7

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 15,9 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 79,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 17 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 9 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 13 punktów (65%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 85% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 73%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (96,3%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (94,44%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (48,15%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (74,07%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

9

76,9%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

92,0%

44,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

48,0%

13,9%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 76,9%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 8 absolwentów, co stanowi 88,89% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 92% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 44% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów,z ewidencją operacji gospodarczych
oraz wykaz operacji gospodarczych
IV Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług
V Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów
VI Sporządzona w programie finansowo - księgowym ewidencja operacji gospodarczych
VII Sporządzona analiza struktury aktywów przedsiębiorstwa
VIII Praca egzaminacyjna jako całość

Analiza wyników - woj. lubelskie - zima 2011 - 341[02]

strona 67

Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (96,3%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (94,95%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Sporządzona analiza struktury aktywów przedsiębiorstwa (37,04%),
IV
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług (70,37%).
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TECHNIK HANDLOWIEC 341[03]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

5

Przystąpiło łącznie:

3
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

3

100,0%

100,0%

3
3

3
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

3

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

100,0%

3

100,0%

0
3

100,0%

3

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

3





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

100,0%

3

100,0%

0
3

100,0%

3

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,8

40,0

41

41 (82%)

38 (76%)

3

1,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 40 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
80% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 41 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 41 punktów (82%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 38 punktów (76%) - 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 100%
zadań.
Nieco gorzej zdający poradzili sobie z zadaniami
z pozostałych
dwóch
obszarów
(czytanie
ze
zrozumieniem oraz przetwarzanie danych liczbowych
i operacyjnych), w których średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 78%.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik handlowiec w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu: mikro i makroekonomii, wybranych elementów prawa,
działalności gospodarczej, obrotu towarowego i towaroznawstwa

1.1

rozróżniać elementy, narzędzia i zasady marketingu

1.2

rozpoznawać formy sprzedaży i zapłaty w działalności handlowej, hurtowej i detalicznej

1.3

rozróżniać dokumenty związane z obrotem towarowym

1.4

klasyfikować towary zgodnie z obowiązującymi zasadami

1.5

charakteryzować towary na podstawie opisanych cech użytkowych

1.6

kalkulować cenę hurtową i detaliczną

2.1

ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie handlowym

2.2

rozliczać wyniki inwentaryzacji

2.3

obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego

2.4

interpretować wyniki badań marketingowych

2.5

interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa handlowego

2.6

obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe

2.7

analizować sporządzone dokumenty wymagane w obrocie towarowym

2.8

dobierać formy sprzedaży hurtowej i detalicznej w zależności od asortymentu towaru i rozmiarów
przedsiębiorstwa
interpretować informacje dotyczące towarów i obrotu towarowego, przedstawione w formie opisowej,
tabelarycznej i graficznej
wskazywać przepisy prawa dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska

2.10

stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa handlowego i ochrony baz danych

3.2

dostrzegać zagrożenia prawne i zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp, ochrony
ppoż. oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac przez technika handlowca

3.3

2.9

3.1

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.4 rozróżniać dokumenty związane z obrotem towarowym (100%),
1.6 charakteryzować towary na podstawie opisanych cech użytkowych (100%),
2.4 obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.5 interpretować wyniki badań marketingowych (33,33%),
2.3 rozliczać wyniki inwentaryzacji (50%),
1.2 rozróżniać elementy, narzędzia i zasady marketingu (60%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,8

15,3

---

17 (85%)

14 (70%)

3

1,5

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 15,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 76,5% zadań testowych (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 14 punktów (70%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 78%
zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem, w którym średni
poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł
76%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Analiza wyników - woj. lubelskie - zima 2011 - 341[03]

strona 72

Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (91,67%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (88,89%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej (60%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (66,67%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

3

97,0%

97,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

97,0%

97,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

0,0%

0,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 97%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 97% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 97% punktów uzyskało 3 zdających, a najniższy 97% punktów - również 3 zdających (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz działań związanych z realizacją sprzedaży towarów
IV Wypełnione polecenie przelewu związane z zapłatą za otrzymany towar
V Wykaz towarów do uzupełnienia
VI Wykaz działań związanych z promocją towarów
VII Propozycja oferty handlowej w języku obcym
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (100%),
III
Wykaz działań związanych z realizacją sprzedaży towarów (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Wykaz działań związanych z promocją towarów (87,5%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (88,89%).
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TECHNIK HOTELARSTWA 341[04]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

9

Przystąpiło łącznie:

6
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

3

50,0%

50,0%

4
6

6
66,7%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

6

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

50,0%

3

50,0%

0
4

66,7%

6

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

6





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

50,0%

3

50,0%

0
4

66,7%

6

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

6

0,6

32,3

---

48 (96%)

22 (44%)

26

9,9

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 32,3 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
64,6% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 4 osoby czyli 66,67% zdających. Najwyższy wynik - 48 punktów (96%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 22 punkty (44%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 73%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 69%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 59% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik hotelarstwa w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

1.1

rozróżniać obiekty hotelarskie

1.2

identyfikować polskie i światowe organizacje hotelarskie

1.3

rozróżniać wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów świadczących usługi hotelarskie

1.4

charakteryzować usługi świadczone w obiektach hotelarskich różnych typów

1.5

rozróżniać instrumenty marketingu

1.6

rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami

1.7

analizować czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich

2.1

dobierać techniki obsługi gościa obiektu hotelarskiego do typu i rodzaju hotelu

2.2

sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług
hotelarskich oraz kompleksową obsługą klienta
dobierać wyposażenie techniczne operacyjnych stanowisk pracy do obiektów hotelarskich zgodnie z
wymogami kategoryzacyjnymi

2.3
2.4

dobierać karty menu do zwyczajów i potrzeb gościa zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia

2.5

dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży

2.6

analizować mierniki stosowane w działalności hotelarskiej, interpretować wyniki i formułować wnioski

2.7

stosować przepisy bhp, sanitarne, ochrony ppoż. i antyterrorystycznej, w działalności obiektu
hotelarskiego, obowiązujące na stan. pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecz. gości

3.1

stosować przepisy prawa dotyczące obsługi gościa w obiekcie hotelarskim

3.2

rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki
zapobiegawcze

3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.1 analizować czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich (100%),
2.6 dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży (94,44%),
3.1 stosować przepisy bhp, sanitarne, ochrony ppoż. i antyterrorystycznej, w działalności obiektu
hotelarskiego, obowiązujące na stan. pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecz. gości
(77,78%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 stosować przepisy prawa dotyczące obsługi gościa w obiekcie hotelarskim (33,33%),
2.2 dobierać techniki obsługi gościa obiektu hotelarskiego do typu i rodzaju hotelu (33,33%),
1.4 rozróżniać wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów świadczących usługi hotelarskie
(37,5%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

6

0,6

11,8

14

14 (70%)

8 (40%)

6

2,4

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 11,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 59% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 6 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 14 punktów (70%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 8 punktów (40%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 64% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 54%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (83,33%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (75%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (33,33%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (44,44%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

6

65,8%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

97,0%

34,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

63,0%

23,8%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 65,8%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 50% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 97%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 34% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości
IV Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia
V Zaproszenie – dokument w języku obcym
VI Propozycja procedury przyjęcia gości do hotelu oraz propozycja procedury wymeldowania z
hotelu gości
VII Komplet dokumentów związanych z zameldowaniem i rozliczeniem pobytu gości
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (100%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (93,06%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Propozycja procedury przyjęcia gości do hotelu oraz propozycja procedury wymeldowania z
hotelu gości (50%),
V
Zaproszenie – dokument w języku obcym (51,85%).
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TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

7

Przystąpiło łącznie:

7
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

3

42,9%

50,0%

5
6

7
83,3%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

6

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

42,9%

3

50,0%

0
5

83,3%

7

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

6





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

42,9%

3

50,0%

0
5

83,3%

7

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

6

0,6

30,7

29

43 (86%)

12 (24%)

31

10,5

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 30,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 61,4% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 29 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 5 osób czyli 83,33% zdających. Najwyższy wynik - 43 punkty (86%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 12 punktów (24%) - również 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 65%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 62%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 47% zadań.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik obsługi turystycznej w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w turystyce

1.1

rozróżniać formy i rodzaje turystyki

1.2

rozróżniać rodzaje i elementy produktów turystycznych

1.3

charakteryzować walory turystyczne Polski i wybranych regionów turystycznych świata

1.4

charakteryzować zagospodarowanie turystyczne regionów Polski

1.5

rozróżniać instrumenty marketingu

1.6

wykorzystywać informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na planach, mapach
geograficznych i turystycznych

1.7

identyfikować potrzeby rynku turystycznego

1.8

sporządzać dokumenty związane z organizowaniem i sprzedażą produktu turystycznego oraz
kompleksową obsługą klienta

2.1

wskazywać czynniki wpływające na popyt i podaż usług turystycznych

2.2

analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny

2.3

wskazywać zadania podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego

2.4

wskazywać zasady działania biura podróży

2.5

dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży do rodzaju oferty

2.6

stosować przepisy prawa w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w
procesie organizowania usług turystycznych i działalności biura turystycznego

3.1

stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego

3.2

stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności turystycznej

3.3

rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki
zapobiegawcze

3.4

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać formy i rodzaje turystyki (83,33%),
2.3 analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny (83,33%),
1.7 wykorzystywać informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na planach,
mapach geograficznych i turystycznych (75%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego
(41,67%),
1.8 identyfikować potrzeby rynku turystycznego (41,67%),
3.4 rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki
zapobiegawcze (50%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

6

0,6

12,8

14

15 (75%)

7 (35%)

8

2,9

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 12,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 64% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 6 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 15 punktów (75%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 7 punktów (35%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 73% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 54%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (83,33%),
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (83,33%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (38,89%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (38,89%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

7

66,0%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

89,0%

26,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

63,0%

22,1%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 66%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 42,86% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 89% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 26% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz prac biura podróży związanych z przygotowaniem wycieczki szkolnej na podstawie
zamówienia
IV Program trzydniowej wycieczki z uwzględnieniem czasu realizacji poszczególnych punktów
imprezy turystycznej
V Kalkulacja kosztów wycieczki
VI Rezerwacja usług przewodnika turystycznego i wypełniony druk umowy o świadczenie usług
turystycznych
VII Potwierdzenie przyjecia zamówienia w języku obcym
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
III
Wykaz prac biura podróży związanych z przygotowaniem wycieczki szkolnej na podstawie
zamówienia (82,14%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (80,95%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Kalkulacja kosztów wycieczki (45,58%),
VI
Rezerwacja usług przewodnika turystycznego i wypełniony druk umowy o świadczenie usług
turystycznych (55,36%).
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TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

7

Przystąpiło łącznie:

4
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

3

75,0%

75,0%

4
4

4
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

4

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

75,0%

3

75,0%

0
4

100,0%

4

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

4





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

75,0%

3

75,0%

0
4

100,0%

4

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

4

0,6

31,8

37

37 (74%)

25 (50%)

12

6,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 31,8 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
63,6% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 37 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 4 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 37 punktów (74%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 25 punktów (50%) - 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 65% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 63%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 58% zadań.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik organizacji reklamy w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu marketingu, kompozycji, liternictwa i historii
reklamy

1.1

rozpoznawać metody badań rynkowych

1.2

rozróżniać instrumenty i środki reklamy w zależności od celu oraz branży towarowej

1.3

rozróżniać techniki i apele reklamowe

1.4

rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami

1.5

dobierać metody badań rynkowych oraz interpretować ich wyniki

2.1

dobierać środki reklamy w zależności od celu reklamy, podmiotu, przedmiotu, środków
finansowania, środków przekazu i metod oddziaływania na klienta

2.2

dobierać apele i techniki reklamowe do celu reklamy, rodzaju produktu i segmentu, odbiorców

2.3

dobierać kompozycję i technikę druku do publikacji reklamowej

2.4

wskazywać zasady tworzenia środków reklamy

2.5

wskazywać czynniki wpływające na skuteczność i efektywność reklamy

2.6

stosować ogólne przepisy prawa dotyczące reklamy jako instrumentu oddziaływania na
społeczeństwo

3.1

wskazywać przepisy prawa dotyczące działalności reklamowej

3.2

stosować przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska w działalności agencji reklamowej

3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.4 rozróżniać techniki i apele reklamowe (100%),
3.3 stosować przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska w działalności agencji reklamowej (87,5%),
1.3 rozróżniać instrumenty i środki reklamy w zależności od celu oraz branży towarowej (80%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 wskazywać przepisy prawa dotyczące działalności reklamowej (0%),
2.6 wskazywać czynniki wpływające na skuteczność i efektywność reklamy (0%),
1.2 rozpoznawać metody badań rynkowych (37,5%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

4

0,7

14,0

14

15 (75%)

13 (65%)

2

0,8

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 14 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 70% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 4 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 15 punktów (75%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 13 punktów (65%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 75% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 64%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (100%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (81,25%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (41,67%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (50%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

4

79,0%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

91,0%

63,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

28,0%

12,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 79%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 75% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 91%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 63% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w targach
IV Wykaz elementów identyfikacji wizualnej, które można wykorzystać podczas udziału w targach
wraz z określeniem celu zastosowania każdego elementu
V Propozycja jednego hasła reklamowego, które będzie umieszczone na fryzie obudowy stoiska
VI Projekt graficzny reklamy do katalogu targowego
VII Projekty graficzne trzech etykiet na produkty przedsiębiorstwa EKO TRAD
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VII Projekty graficzne trzech etykiet na produkty przedsiębiorstwa EKO TRAD (100%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Propozycja jednego hasła reklamowego, które będzie umieszczone na fryzie obudowy stoiska
(56,25%),
III
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w targach (67,31%).
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TECHNIK SPEDYTOR 342[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

3

Przystąpiło łącznie:

3
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

3

100,0%

100,0%

3
3

3
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

3

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

100,0%

3

100,0%

0
3

100,0%

3

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

3





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

100,0%

3

100,0%

0
3

100,0%

3

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,7

36,3

---

38 (76%)

34 (68%)

4

2,1

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 36,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 72,6% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 38 punktów (76%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 34 punkty (68%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 93%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 75%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 62% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik spedytor w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować obowiązujące akty normatywne, umowy i konwencje międzynarodowe dotyczące
transportu i spedycji oraz obowiązków administracji, przedsiębiorców i organów kontrolnych
rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania,
realizacji, kontroli i weryfikacji czynności transportowo-spedycyjnych
rozróżniać oznakowania ładunków oraz opisywać czynności z zakresu konfekcjonowania,
pakowania i magazynowania ładunków

1.1
1.2
1.3

analizować w języku obcym dokumenty spedycyjne oraz oferty handlowe

1.4

opisywać postępowanie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami

1.5

rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsiębiorstwie
spedycyjnym
rozróżniać środki transportu do przewożenia ładunków i osób, określać wymagania konstrukcyjne
użytkowe i eksploatacyjne pojazdów samochodowych
stosować przepisy celne w obsłudze frachtów międzynarodowych i rozliczeniach z urzędem celnym
rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych
zrealizowanych i planowanych zadań spedycyjno-transportowych
kalkulować koszty usług transportowo-spedycyjnych, koszty czynności spedycyjnych oraz ofert
handlowych na usługi transportowo - spedycyjne

1.6
1.7
1.8
1.9
2.1

dobierać środki transportu i opakowanie do realizowanych zadań spedycyjnych

2.2

analizować wykonane i planowane zadania spedycyjne

2.3

obliczać podatki od użytkowania infrastruktury drogowej, środków transportu, wykonanych usług

2.4

optymalizować trasy przewozu ładunków, koszty i czas realizacji zadania z wykorzystaniem zasad
logistyki
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w
transporcie i spedycji oraz przewidywać i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika
określać zasady doboru odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej do poszczególnych
rodzajów prac spedycyjno - transportowych

2.5
3.1
3.2

stosować przepisy prawa przewozowego i czasu pracy kierowców oraz Kodeksu drogowego

3.3

wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac spedycyjno -transportowych

3.4

wskazywać przepisy związane z wykonywaniem transportu ładunków niebezpiecznych, odpadów i
żywych zwierząt
wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku podczas
wykonywania prac spedycyjno-transportowych

3.5
3.6

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania,
realizacji, kontroli i weryfikacji czynności transportowo-spedycyjnych (100%),
2.3 analizować wykonane i planowane zadania spedycyjne (100%),
2.4 obliczać podatki od użytkowania infrastruktury drogowej, środków transportu, wykonanych usług
(100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.9 rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych
zrealizowanych i planowanych zadań spedycyjno-transportowych (33,33%),
1.6 rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsiębiorstwie
spedycyjnym (33,33%),
1.3 rozróżniać oznakowania ładunków oraz opisywać czynności z zakresu konfekcjonowania,
pakowania i magazynowania ładunków (41,67%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,7

13,3

14

14 (70%)

12 (60%)

2

1,2

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 66,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 14 punktów (70%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 12 punktów (60%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 73% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 59%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (100%),
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (22,22%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (55,56%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

3

78,3%

80,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

80,0%

75,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

5,0%

2,9%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 78,3%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 80% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 80% punktów uzyskało 2 zdających, a najniższy 75% punktów - 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III
IV Opis przygotowania ładunku do transportu
V Obliczenia związane z kompletowaniem ładunku oraz jego przemieszczaniem
VI Zużycie paliwa na trasie oraz liczba pełnych tankowań zbiornika
VII Wypełnione dokumenty dotyczące realizacji zlecenia
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (100%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (97,22%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
IV
Opis przygotowania ładunku do transportu (53,33%),
V
Obliczenia związane z kompletowaniem ładunku oraz jego przemieszczaniem (60%).
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TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

73

Przystąpiło łącznie:

65
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

26

26

40,6%

41,3%

62
64

64
96,9%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

64

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

26

40,6%

26

41,3%

0
62

96,9%

64

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
64



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

26

40,6%

26

41,3%

0
62

96,9%

64

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

64

0,7

36,0

40

43 (86%)

23 (46%)

20

5,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 36 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
72% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 40 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 62 osoby czyli 96,88% zdających. Najwyższy wynik - 43 punkty (86%) uzyskało 5 zdających,
a najniższy 23 punkty (46%) - 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 87%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 66%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 65% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik administracji w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać pojęcia z zakresu prawa i ekonomii

1.1

charakteryzować strukturę organów administracji publicznej oraz ich kompetencje

1.2

określać instytucje prawa cywilnego i administracyjnego

1.3

rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony

1.4

rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach

1.5

określać zasady organizacji i zarządzania jednostkami, zakładami budżetowymi oraz
przedsiębiorstwami

1.6

rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych

1.7

klasyfikować dowody księgowe

1.8

rozróżniać wskaźniki stosowane w analizie statystycznej, ekonomiczno-finansowej

1.9

rozpoznawać zdarzenia gospodarcze opisane w dokumentacji działalności przedsiębiorstw

1.10

interpretować akty prawne

2.1

stosować klasyfikację budżetową

2.2

analizować obieg informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach

2.3

analizować sporządzone notatki urzędowe, protokoły, pisma

2.4

obliczać wskaźniki statystyczne i wskaźniki analizy ekonomicznej

2.5

interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych przedstawione w formie
opisowej, tabelarycznej i graficznej
stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska obowiązujące podczas wykonywania prac biurowych
wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami
stosować przepisy instytucji w zakresie zabezpieczania urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów

2.6
3.1
3.2
3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.4 rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony (96,88%),
2.2 stosować klasyfikację budżetową (96,88%),
2.5 obliczać wskaźniki statystyczne i wskaźniki analizy ekonomicznej (89,06%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami (0%),
1.5 rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
(6,25%),
1.7 rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych (31,25%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

64

0,7

13,7

12

19 (95%)

8 (40%)

11

2,5

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 68,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 12 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 64 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 19 punktów (95%) uzyskało 3 zdających,
a najniższy 8 punktów (40%) - 2 zdających (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 75% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 61%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (81,77%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (80,47%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (47,4%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (53,13%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

64

67,3%

66,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

86,0%

2,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

84,0%

15,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 67,3%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 66% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 26 absolwentów, co stanowi 40,63% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 86% punktów uzyskało 2 zdających, a najniższy 2% punktów - 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz czynności, które musi wykonać pracownik podczas przyjmowania wniosku od
interesantki
IV Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć i przedstawić do wglądu interesantka
V Ocena poprawności wypełnienia dostarczonego przez interesantkę wniosku oraz opis podjętych
działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
VI Sporzadzona kalkulacja kosztów opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych
VII Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi interesantki
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
II
Założenia do projektu realizacji prac (91,28%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (89,58%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Sporzadzona kalkulacja kosztów opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych (10,94%),
V
Ocena poprawności wypełnienia dostarczonego przez interesantkę wniosku oraz opis podjętych
działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (44,06%).
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ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 346[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

33

Przystąpiło łącznie:

28
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

23

23

82,1%

82,1%

28
28

28
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

28

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

23

82,1%

23

82,1%

0
28

100,0%

28

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
28



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

23

82,1%

23

82,1%

0
28

100,0%

28

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

28

0,8

40,0

43

44 (88%)

27 (54%)

17

3,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 40 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
80% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 43 punkty (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 28 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 44 punkty (88%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 27 punktów (54%) - 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 88% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 76%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 70% zadań.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej i społecznej

1.1

stosować podstawowe akty prawne niezbędne do zapewnienia właściwej opieki i pomocy osobie
niepełnosprawnej, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz wieku

1.2

stosować odpowiednie procedury rehabilitacji i pielęgnacji osób niepełnosprawnych

1.3

wskazywać problemy moralno-etyczne osób niepełnosprawnych

1.4

charakteryzować poziom życia osoby niepełnosprawnej pod względem psychicznym, fizycznym i
społecznym

1.5

rozpoznawać warunki życia, problemy i potrzeby osoby niepełnosprawnej

2.1

wskazywać działania opiekuńcze dla różnych grup osób niepełnosprawnych

2.2

wskazywać sposoby aktywizacji osób niepełnosprawnych

2.3

dobierać metody, techniki i narzędzia do opieki nad osobami niepełnosprawnymi

2.4

stosować przepisy prawa oraz korzystać z usług instytucji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych dla poprawienia sytuacji tych osób

2.5

analizować wydolność opiekuńczą rodziny

2.6

przewidywać zagrożenia występujące przy wykonywaniu czynności przy osobach
niepełnosprawnych

3.1

ustalać zasady bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej i własnego

3.2

ustalać zasady użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego

3.3

wskazywać zasady postępowania z materiałem skażonym

3.4

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.4 wskazywać problemy moralno-etyczne osób niepełnosprawnych (92,86%),
1.5 charakteryzować poziom życia osoby niepełnosprawnej pod względem psychicznym, fizycznym i
społecznym (91,43%),
1.1 stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej i społecznej
(90%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 rozpoznawać warunki życia, problemy i potrzeby osoby niepełnosprawnej (7,14%),
3.2 ustalać zasady bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej i własnego (42,86%),
2.5 stosować przepisy prawa oraz korzystać z usług instytucji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych dla poprawienia sytuacji tych osób (72,32%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

28

0,7

13,3

15

15 (75%)

10 (50%)

5

1,5

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 66,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 15 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 28 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 15 punktów (75%) uzyskało 8 zdających,
a najniższy 10 punktów (50%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 69% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 62%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (90,48%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (83,93%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (45,24%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (51,19%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

28

76,7%

76,0%, 79,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

90,0%

34,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56,0%

11,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 76,7%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 76% oraz 79% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 23 absolwentów, co stanowi 82,14% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 90% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 34% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Diagnoza środowiska podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów
IV Wykaz i sposób realizacji prac wchodzących w skład przygotowania pomocy
biopsychospołecznej, zgodnych z potrzebami podopiecznej
V Plan pracy asystenta
VI Metody i techniki pracy, opis warunków niezbędnych do realizacji planu pomocy i opieki
VII Tygodniowym harmonogramem
VIII Praca egzaminacyjna jako całość

Analiza wyników - woj. lubelskie - zima 2011 - 346[02]

strona 116

Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (98,81%),
VII Tygodniowym harmonogramem (92,86%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
IV
Wykaz i sposób realizacji prac wchodzących w skład
biopsychospołecznej, zgodnych z potrzebami podopiecznej (42,86%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (60,71%).
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TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

6

Przystąpiło łącznie:

6
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

3

2

50,0%

40,0%

5
5

6
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

5



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

3

50,0%

2

40,0%

0
5

100,0%

6

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły



Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

Publiczna

5

5

100,0%

6

3

50,0%

2

40,0%

Niepubliczna

0



0

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

5

0,8

39,8

---

45 (90%)

32 (64%)

13

5,0

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 39,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 79,6% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 5 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 45 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 32 punkty (64%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 100%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 79%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 73% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik archiwista w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
identyfikować podstawowe pojęcia i terminy z zakresu archiwistyki, historii ustroju Polski, prawa
konstytucyjnego i administracyjnego
rozróżniać normy metodyczne regulujące zadania i organizację archiwum zakładowego i składnicy
akt

1.1
1.2

rozróżniać zasady racjonalnej i poprawnej biurowości

1.3

identyfikować i klasyfikować źródła informacji

1.4

rozróżniać, klasyfikować i kwalifikować zgromadzoną dokumentację archiwalną

1.5

rozróżniać zasady ustrojowe ziem polskich od rozbiorów do współczesności

1.6

dobierać metody opracowania materiałów archiwalnych sporządzonych na różnych nośnikach
informacji

2.1

dobierać system ewidencji archiwalnej do dokumentacji zgromadzonej na różnych nośnikach

2.2

wskazywać warunki i sposoby przechowywania dokumentacji archiwalnej wytworzonej na różnych
nośnikach informacji
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w działalności
archiwów różnych typów

2.3
3.1

wskazywać przepisy prawa stosowanie w archiwistyce

3.2

rozpoznawać zagrożenia pożarowe oraz wskazywać środki zapobiegawcze

3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.5 rozróżniać, klasyfikować i kwalifikować zgromadzoną dokumentację archiwalną (100%),
3.1 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w działalności
archiwów różnych typów (100%),
3.2 wskazywać przepisy prawa stosowanie w archiwistyce (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.2 rozróżniać normy metodyczne regulujące zadania i organizację archiwum zakładowego i
składnicy akt (65%),
2.2 dobierać system ewidencji archiwalnej do dokumentacji zgromadzonej na różnych nośnikach
(66,67%),
1.4 identyfikować i klasyfikować źródła informacji (68%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

5

0,7

14,8

14

17 (85%)

13 (65%)

4

1,6

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 14,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 74% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 5 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 13 punktów (65%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 82% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 64%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (100%),
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (93,33%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (46,67%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (53,33%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

6

70,8%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

91,0%

30,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

61,0%

24,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 70,8%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 3 absolwentów, co stanowi 50% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 91%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 30% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz kolejnych prac do wykonania w Wydziale Finansowym
IV Tytuły teczek z materiałami archiwalnymi Wydziału Finansowego
V Tytuły teczek z dokumentacją niearchiwalną Wydziału Finansowego
VI Wypełnione spisy zdawczo-odbiorczych odrębne dla materiałów archiwalnych i odrębne dla
dokumentacji niearchiwalnej
VII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (100%),
III
Wykaz kolejnych prac do wykonania w Wydziale Finansowym (87,5%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
II
Założenia do projektu realizacji prac (48,33%),
VI
Wypełnione spisy zdawczo-odbiorczych odrębne dla materiałów archiwalnych i odrębne dla
dokumentacji niearchiwalnej (60,16%).
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TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 412[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

37

Przystąpiło łącznie:

27
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

23

23

88,5%

88,5%

27
27

26
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

27



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

23

88,5%

23

88,5%

0
27

100,0%

26

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły



Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

Publiczna

17

17

100,0%

17

14

82,4%

14

82,4%

Niepubliczna

10

10

100,0%

9

9

100,0%

9

100,0%



dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

27

0,8

39,5

44

46 (92%)

27 (54%)

19

5,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 39,5 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 79% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 44 punkty (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 27 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 46 punktów (92%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 27 punktów (54%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 93%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 78%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 75% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik rachunkowości w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów prawa
dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości i finansów

1.1

klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa)

1.2

określać wpływ operacji gospodarczych na aktywa i pasywa

1.3

rozróżniać dokumenty księgowe

1.4

rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych

1.5

identyfikować kategorie wynikowe (przychody, koszty, zyski, straty)

1.6

wyceniać składniki aktywów i pasywów

2.1

stosować podwójny i powtórzony (pojedynczy) zapis księgowy

2.2

identyfikować błędy księgowe w dokumentacji oraz na kontach księgowych

2.3

rozliczać wyniki inwentaryzacji

2.4

stosować zasady rozliczania kosztów

2.5

obliczać wynik finansowy jednostki gospodarczej

2.6

interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej

2.7

kalkulować koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub usługi z wykorzystaniem różnych metod

2.8

obliczać wysokość podatku, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych
obowiązkowych opłat
wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska obowiązujące na stanowiskach pracy technika rachunkowości

2.9
3.1

stosować zasady archiwizacji dokumentacji księgowej i ochrony baz danych

3.2

wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych

3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.3 identyfikować błędy księgowe w dokumentacji oraz na kontach księgowych (100%),
3.3 wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych
(98,15%),
1.4 rozróżniać dokumenty księgowe (96,3%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.7 interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej (53,09%),
1.2 klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa)
(59,26%),
2.4 rozliczać wyniki inwentaryzacji (60,49%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

27

0,8

15,7

17

19 (95%)

12 (60%)

7

2,0

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 15,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 78,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 17 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 27 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 19 punktów (95%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 12 punktów (60%) - 4 zdających (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 85% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 71%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (95,06%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (94,44%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (54,32%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (64,2%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

26

90,9%

95,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

98,0%

57,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

41,0%

10,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 90,9%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 95% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 23 absolwentów, co stanowi 88,46% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 98% punktów uzyskało 4 zdających, a najniższy 57% punktów - 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych
IV Wykaz i dekretacja operacji gospodarczych ujętych w tabeli dekretacyjnej, sporządzonej na
podstawie dowodów księgowych z uwzględnieniem operacji zamknięcia roku
V Ewidencja operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym oraz wydruk
komputerowy dowodów księgowych Pk, dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald
VI Wykaz prac związanych ze sporządzeniem rachunku zysków i strat oraz wydruk kompurterowy
rachunku zysków i strat, a tym samym za cały rok obrotowy
VII Sporządzona analiza i ocena rentowności sprzedaży netto
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
IV
Wykaz i dekretacja operacji gospodarczych ujętych w tabeli dekretacyjnej, sporządzonej na
podstawie dowodów księgowych z uwzględnieniem operacji zamknięcia roku (97,5%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (94,87%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Sporządzona analiza i ocena rentowności sprzedaży netto (76,92%),
VI
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem rachunku zysków i strat oraz wydruk kompurterowy
rachunku zysków i strat, a tym samym za cały rok obrotowy (79,23%).
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TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

28

Przystąpiło łącznie:

27
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

15

13

55,6%

54,2%

24
24

27
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

24

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

15

55,6%

13

54,2%

0
24

100,0%

27

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły

Publiczna
Niepubliczna







Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

20

20

100,0%

23

13

56,5%

11

55,0%

4

4

100,0%

4

2

50,0%

2

50,0%

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

24

0,8

37,7

39

45 (90%)

26 (52%)

19

4,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 75,4% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 39 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 24 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 45 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 26 punktów (52%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 88%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 77%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 69% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik prac biurowych w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozróżniać pojęcia z zakresu ekonomii i prawa

1.1

rozróżniać przepisy prawa pracy i prawa administracyjnego

1.2

rozróżniać rodzaje pism i blankietów korespondencyjnych oraz ich układ graficzny

1.3

stosować zasady korespondencji służbowej przy sporządzaniu pism

1.4

interpretować procedury związane z obiegiem pism

1.5

określać na podstawie schematu organizacyjnego jednostki jej strukturę i powiązania służbowe i
funkcjonalne, a także informatyczne i decyzyjne

1.6

rozpoznawać rodzaje spotkań służbowych

1.7

stosować zasady dotyczące powitania i przedstawiania osób

1.8

rozróżniać urządzenia techniczne stosowane w pracy biurowej

1.9

oceniać sporządzone pisma z uwzględnieniem zasad korespondencji służbowej

2.1

analizować kalkulacje wydatków na cele reprezentacyjne oraz w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i
materiały biurowe

2.2

dobierać dokumentacje do rodzaju spotkań służbowych

2.3

analizować dokumentację księgową

2.4

analizować listę zadań do wykonania, w celu ustalenia działań priorytetowych

2.5

stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach
pracy biurowej

3.1

wskazywać sposoby zabezpieczenia dokumentów, danych liczbowych i operacyjnych

3.2

stosować przepisy w zakresie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów

3.3

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac
biurowych

3.4

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
3.4 wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac
biurowych (97,92%),
3.1 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na
stanowiskach pracy biurowej (91,67%),
1.9 rozróżniać urządzenia techniczne stosowane w pracy biurowej (88,89%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.7 rozpoznawać rodzaje spotkań służbowych (60,42%),
2.4 analizować dokumentację księgową (61,46%),
2.5 analizować listę zadań do wykonania, w celu ustalenia działań priorytetowych (64,58%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

24

0,6

12,9

13, 14

18 (90%)

8 (40%)

10

2,8

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 12,9 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 64,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 13 oraz 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 24 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 8 punktów (40%) - 3 zdających (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 69% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 59%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (79,17%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (78,13%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (47,22%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (51,39%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

27

72,2%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

99,0%

42,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

57,0%

15,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 72,2%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 15 absolwentów, co stanowi 55,56% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 99% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 42% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wykaz prac związanych z organizacją spotkania
IV Wydruk programu
V
VI Wydruk materiałów charakteryzujących pracę firmy
VII Zaproszenie w języku obcym
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (88,89%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (86,42%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Zaproszenie w języku obcym (49,79%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (70,68%).
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KUCHARZ 512[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

3

Przystąpiło łącznie:

3
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

2

2

66,7%

100,0%

2
2

3
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

2

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

66,7%

2

100,0%

0
2

100,0%

3

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

2





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

66,7%

2

100,0%

0
2

100,0%

3

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

2

0,8

41,0

---

43 (86%)

39 (78%)

4

2,8

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 41 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
82% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 2 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 43 punkty (86%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 39 punktów (78%) - również 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 85%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 82%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 70% zadań.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu kucharz w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla gastronomii
klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w zależności od wartości odżywczej i przydatności
kulinarnej
rozróżniać techniki sporządzania, wykańczania oraz podawania potraw i innych wyrobów
kulinarnych

1.1
1.2
1.3

określać warunki magazynowania i przechowywania surowców, półproduktów i potraw

1.4

identyfikować zmiany zachodzące w surowcach i półproduktach podczas obróbki technologicznej
oraz przechowywania

1.5

rozróżniać potrawy i inne wyroby kulinarne kuchni polskiej, regionalne oraz kuchni innych narodów

1.6

korzystać z receptur, instrukcji technologicznych oraz informacji zawartych na opakowaniach
produktów spożywczych
rozróżniać maszyny, urządzenia, sprzęt i naczynia stosowane w produkcji, ekspedycji i obsłudze
konsumenta
obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i posiłków
przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem zapotrzebowania na surowce i inne niezbędne
towary do określonej produkcji
wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach i
wyrobach gotowych w trakcie obróbki technologicznej, ekspedycji i przechowywania

1.7
1.8
2.1
2.2
2.3

zestawiać potrawy i napoje w dania oraz posiłki

2.4

analizować ofertę kulinarną dla różnych zakładów gastronomicznych

2.5

dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonania potraw, w zależności od rodzaju diety

2.6

kalkulować ceny potraw i napojów

2.7

dobierać narzędzia i naczynia oraz maszyny i urządzenia do wykonywanych operacji
technologicznych lub określonej produkcji i ekspedycji potraw
stosować przepisy sanitarne, bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące w obiektach
zbiorowego wyżywienia

2.8
3.1

dobierać środki ochrony indywidualnej odpowiednio do rodzaju prac w produkcji gastronomicznej

3.2

analizować zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych potraw i napojów

3.3

organizować stanowiska i miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

3.4

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu na stanowiskach związanych z
produkcją gastronomiczną

3.5

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.4 określać warunki magazynowania i przechowywania surowców, półproduktów i potraw (100%),
2.1 obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i posiłków (100%),
2.2 przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem zapotrzebowania na surowce i inne niezbędne
towary do określonej produkcji (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.4 organizować stanowiska i miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii (0%),
3.2 dobierać środki ochrony indywidualnej odpowiednio do rodzaju prac w produkcji gastronomicznej
(50%),
2.3 wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach i
wyrobach gotowych w trakcie obróbki technologicznej, ekspedycji i przechowywania (50%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

2

0,8

16,5

---

17 (85%)

16 (80%)

1

0,7

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 16,5 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 82,5% zadań testowych (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 2 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 16 punktów (80%) - również 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 86% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 78%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (100%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (66,67%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (66,67%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

3

71,3%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

86,0%

44,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

42,0%

23,7%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 71,3%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 2 absolwentów, co stanowi 66,67% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 86% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 44% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty niezbędne do wykonania zadania
IV Wykaz metod obróbki cieplnej
V Wykaz technik wykonania potraw
VI Wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń do produkcji zestawu obiadowego
VII Schemat wykonania marchwi duszonej i kompotu owocowego
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
III
Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty niezbędne do wykonania zadania (92,59%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (88,89%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Schemat wykonania marchwi duszonej i kompotu owocowego (60,78%),
IV
Wykaz metod obróbki cieplnej (61,9%).
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

61

Przystąpiło łącznie:

56
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

45

43

81,8%

78,2%

53
56

55
94,6%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

56

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

45

81,8%

43

78,2%

0
53

94,6%

55

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
56



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

45

81,8%

43

78,2%

0
53

94,6%

55

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56

0,7

33,9

38

45 (90%)

20 (40%)

25

5,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 33,9 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
67,8% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 38 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 53 osoby czyli 94,64% zdających. Najwyższy wynik - 45 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 20 punktów (40%) - również 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem oraz przetwarzanie danych
liczbowych i operacyjnych. Rozwiązywali poprawnie
w tych obszarach średnio 68% zadań.
Najgorzej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 67%.

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik usług fryzjerskich w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne właściwości osoby obsługiwanej

1.1

rozróżniać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy wchodzące w zakres usług fryzjerskich

1.2

rozróżniać technologie wykonywania zabiegów fryzjerskich

1.3

rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków fryzjerskich w powiązaniu z ich działaniem na
włosy i skórę głowy
rozróżniać zmiany struktury włosów zachodzące podczas procesów chemicznych w poszczególnych
zabiegach fryzjerskich
rozpoznawać narzędzia, przybory, urządzenia stanowiące wyposażenie stanowiska roboczego i
zakładu

1.4
1.5
1.6

rozróżniać rodzaje projektowania i planowania fryzur

1.7

wykorzystywać rysunki i opisy technologiczne przedstawiane w literaturze zawodowej do
projektowania fryzur

1.8

stosować terminologię z zakresu fryzjerstwa

1.9

dobierać zabiegi fryzjerskie do stanu włosów i skóry głowy oraz innych właściwości osoby
obsługiwanej
dobierać narzędzia, przybory i urządzenia do rodzaju i technologii wykonywanych zabiegów
fryzjerskich
wskazywać kosmetyki odpowiednie do stanu włosów i skóry głowy oraz rodzajów zabiegów
pielęgnacyjnych
interpretować rysunki i opisy technologiczne przedstawiające techniki i metody wykonywania
zabiegów fryzjerskich

2.1
2.2
2.3
2.4

wskazywać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji

2.5

stosować informacje o nowych technologiach wykonywania zabiegów fryzjerskich

2.6

stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
obowiązujące w zakładzie usług fryzjerskich

3.1

wskazywać zagrożenia występujące podczas wykonywania usług fryzjerskich

3.2

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania usług
fryzjerskich

3.3

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.6 stosować informacje o nowych technologiach wykonywania zabiegów fryzjerskich (91,07%),
1.7 rozróżniać rodzaje projektowania i planowania fryzur (84,82%),
2.2 dobierać narzędzia, przybory i urządzenia do rodzaju i technologii wykonywanych zabiegów
fryzjerskich (83,04%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.5 wskazywać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji (35,71%),
1.5 rozróżniać zmiany struktury włosów zachodzące podczas procesów chemicznych w
poszczególnych zabiegach fryzjerskich (47,32%),
1.8 wykorzystywać rysunki i opisy technologiczne przedstawiane w literaturze zawodowej do
projektowania fryzur (62,5%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56

0,6

12,6

15

18 (90%)

7 (35%)

11

2,7

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 12,6 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 63% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 15 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 56 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 7 punktów (35%) - również 2 zdających (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 69% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 56%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (82,14%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (76,79%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (37,5%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (47,62%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

55

79,3%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

93,0%

50,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

43,0%

9,7%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 79,3%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 45 absolwentów, co stanowi 81,82% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 93% punktów uzyskało 2 zdających, a najniższy 50% punktów - 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Wypełniona Karta diagnozy stanu skóry głowy i włosów klientki
IV Rysunki poglądowe fryzury klientki przed i po wykonaniu zabiegu strzyżenia i koloryzacji
V Wykaz narzędzi, przyborów, aparatów, preparatów, środków do dezynfekcji oraz bielizny
ochronnej niezbędnych do wykonania zabiegów fryzjerskich
VI Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem zastosowanych metod i technik
VII Zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
III
Wypełniona Karta diagnozy stanu skóry głowy i włosów klientki (98,38%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (90,91%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem zastosowanych metod i technik
(70,44%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (73,33%).
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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514[03]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

59

Przystąpiło łącznie:

56
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

37

35

67,3%

63,6%

51
56

55
91,1%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

56

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

37

67,3%

35

63,6%

0
51

91,1%

55

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
56



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

37

67,3%

35

63,6%

0
51

91,1%

55

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56

0,6

31,6

27

43 (86%)

21 (42%)

22

5,3

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 31,6 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
63,2% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 27 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 51 osób czyli 91,07% zdających. Najwyższy wynik - 43 punkty (86%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 21 punktów (42%) - również 1 zdający (Wykres 1).

Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach

Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 70%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 62%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 58% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik usług kosmetycznych w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
rozpoznawać rodzaj skóry i włosów oraz ich stany chorobowe

1.1

rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i
upiększającej

1.2

rozróżniać procesy technologiczne zabiegów kosmetycznych

1.3

rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę

1.4

rozpoznawać narzędzia, przybory, aparaty stanowiące wyposażenie gabinetu kosmetycznego

1.5

rozróżniać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji

1.6

stosować nazwy, pojęcia, określenia z zakresu kosmetyki

1.7

dobierać zabiegi kosmetyczne do rodzaju i stanu skóry

2.1

dobierać narzędzia i aparaty do rodzaju wykonywanych zabiegów kosmetycznych

2.2

wskazywać preparaty kosmetyczne do rodzajów zabiegów kosmetycznych oraz stanu skóry

2.3

wskazywać metody i techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych

2.4

szacować koszty zużycia materiałów, wykonania zabiegów kosmetycznych i usług kosmetycznych

2.5

stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
obowiązujące w gabinecie usług kosmetycznych

3.1

wskazywać zagrożenia występujące podczas wykonywania usług kosmetycznych

3.2

wskazywać metody ochrony przed zakażeniem

3.3

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania usług
kosmetycznych

3.4

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
3.4 wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania usług
kosmetycznych (83,93%),
2.2 dobierać narzędzia i aparaty do rodzaju wykonywanych zabiegów kosmetycznych (80,71%),
2.5 szacować koszty zużycia materiałów, wykonania zabiegów kosmetycznych i usług
kosmetycznych (78,87%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.1 rozpoznawać rodzaj skóry i włosów oraz ich stany chorobowe (41,07%),
2.3 wskazywać preparaty kosmetyczne do rodzajów zabiegów kosmetycznych oraz stanu skóry
(41,67%),
1.6 rozróżniać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji (46,43%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56

0,7

13,3

13

17 (85%)

9 (45%)

8

2,2

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 66,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 13 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 56 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskało 3 zdających,
a najniższy 9 punktów (45%) - również 3 zdających (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 71% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 62%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (86,31%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (80,36%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (48,21%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (51,19%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

55

74,8%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

96,0%

35,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

61,0%

11,7%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 74,8%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 37 absolwentów, co stanowi 67,27% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 96% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 35% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Diagnoza stanu skóry twarzy klientki oraz określenie celów zabiegu
IV Wykaz przeciwwskazań do zabiegu
V Wykaz środków i preparatów kosmetycznych, aparatów, sprzętu, przyborów i materiałów
higienicznych
VI Opis czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegu z uwzględnieniem
metodyki
VII Zestaw zaleceń dla klientki, dotyczących pielęgnacji cery w warunkach domowych
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
IV
Wykaz przeciwwskazań do zabiegu (88,18%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (82,5%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
III
Diagnoza stanu skóry twarzy klientki oraz określenie celów zabiegu (67,5%),
VI
Opis czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegu z uwzględnieniem metodyki
(69,46%).
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TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 515[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

4

Przystąpiło łącznie:

3
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

2

1

66,7%

33,3%

2
3

3
66,7%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na typy szkół
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło

Zdało %

Przystąpiło

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

3

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

66,7%

1

33,3%

0
2

66,7%

3

0

0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Etap pisemny

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły
Przystąpiło
Publiczna

0

Niepubliczna

3





Zdało

Zdało %

Przystąpiło



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

66,7%

1

33,3%

0
2

66,7%

3

dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu
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Analiza wyników części I etapu pisemnego
Tabela 3.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część I etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,6

29,0

---

35 (70%)

20 (40%)

15

7,9

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 29 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
58% zadań testowych (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 2 osoby czyli 66,67% zdających. Najwyższy wynik - 35 punktów (70%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 20 punktów (40%) - również 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 63% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 56%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 44% zadań.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
identyfikować system prawny Rzeczypospolitej Polskiej
stosować wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących ochrony osób i mienia oraz normy prawne
w planowaniu, organizacji i praktycznym wykonywaniu działalności ochronnej
interpretować pod względem prawnym typowe sytuacje i zdarzenia związane z ochroną osób i
mienia
rozróżniać i posługiwać się pojęciami z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia

1.1
1.2
1.3
1.4

rozróżniać poziomy kierowania i określać system powiązań funkcjonalnych i zakres kompetencji w
podejmowaniu decyzji
dobierać właściwe algorytmy postępowania i taktykę działania w trakcie planowania i realizacji
podejmowanych działań ochronnych
czytać rysunek techniczny, budowlany i dokumentację zabezpiecz. technicznego w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji fizycznej ochrony obszaru, obiektu, urządzenia i transportu
posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń i sprzętu w
celu ich optymalnego wykorzystania w trakcie działań ochronnych
planować, organizować i realizować różne formy szkolenia oraz doskonalenia zawodowego,
dobierając właściwe metody przekazywania wiedzy i formy realizacji zadań
prezentować sposób prowadzonych działań ochronnych w formie szkiców i schematów, analiz,
raportów i sprawozdań
stosować zweryfikowane dane do wypełniania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy
ochronnej oraz sporządzać analizy, raporty i sprawozdania z prowadzonych działań ochronnych
weryfikować dane dotyczące zdarzeń przestępczych na terenie obiektów, obszarów i urządzeń
objętych ochroną
analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz bieżący i perspektywiczny stan bezpieczeństwa
chronionych obszarów, obiektów, urządzeń i transportów
wyjaśniać przyczyny powstawania naruszeń prawa i innych zdarzeń na podstawie dostępnej
dokumentacji z dotychczasowych działań ochronnych
weryfikować informacje pod względem ich wykorzystania w formułowaniu decyzji o rodzaju
podjętych działań ochronnych

1.10

opracować plan ochrony na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych informacji

2.7

sporządzić katalog informacji niezbędnych do określenia potrzeb szkoleniowo - sprzętowych w
planowanych i realizowanych działaniach ochronnych
przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przypisanych czynnościom ochronnym oraz
obowiązujących na obszarach, obiektach, urządzeniach i w transportach
określać i oceniać zagrożenia występujące na terenach chronionych obszarów, obiektów i urządzeń
oraz na terenach do nich przyległych
obsługiwać i utrzymywać w sprawności i gotowości środki ochrony osobistej, sprzęt i wyposażenie
oraz urządzenia zabezpieczenia technicznego
dobierać i stosować środki ochrony osobistej i wyposażenia zgodnie z potrzebami wykonywanych
działań ochronnych i przepisami prawa
określać zasady współdziałania z podmiotami działającymi na terenie chronionym oraz z podmiotami
ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

0%

Wykres 3.

20%

40%

60%

80%

100%

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część I etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
1.3 interpretować pod względem prawnym typowe sytuacje i zdarzenia związane z ochroną osób i
mienia (100%),
1.10 prezentować sposób prowadzonych działań ochronnych w formie szkiców i schematów, analiz,
raportów i sprawozdań (83,33%),
2.1 stosować zweryfikowane dane do wypełniania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy
ochronnej oraz sporządzać analizy, raporty i sprawozdania z prowadzonych działań ochronnych
(83,33%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.8 sporządzić katalog informacji niezbędnych do określenia potrzeb szkoleniowo - sprzętowych w
planowanych i realizowanych działaniach ochronnych (0%),
1.4 rozróżniać i posługiwać się pojęciami z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia (16,67%),
3.5 określać zasady współdziałania z podmiotami działającymi na terenie chronionym oraz z
podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę
środowiska (33,33%).
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Analiza wyników części II etapu pisemnego
Tabela 4.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - część II etapu pisemnego

Liczba
zdających

Średnia
łatwość zadań

Średni wynik

Modalna

Najwyższy
wynik

Najniższy
wynik

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

3

0,7

13,3

14

14 (70%)

12 (60%)

2

1,2

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 66,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 14 punktów (70%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 12 punktów (60%) - 1 zdający (Wykres 4).
Absolwenci zdający część II etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie w tym
obszarze średnio 76% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 56%.

Wykres 5.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Poniższy wykres obrazuje, w jakim stopniu absolwenci zdający część II etapu pisemnego spełnili
wymagania określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Umiejętności:
rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru
funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa
podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej

1.1

rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

1.2

identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań
i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta

1.3

analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji,
poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej

2.1

sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej

2.2

rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy

2.3

Wykres 6.

Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

Zdający część II etapu pisemnego egzaminu najlepiej opanowali umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (88,89%),
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej (80%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (22,22%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (55,56%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

3

74,0%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

83,0%

61,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

22,0%

11,5%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 74%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 2 absolwentów, co stanowi 66,67% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 83% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 61% punktów - również 1 zdający (Wykres 7).
Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie
z ustalonymi centralnie kryteriami oceniania.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały:
I Tytuł pracy egzaminacyjnej
II Założenia do projektu realizacji prac
III Czynności poprzedzające przystąpienie do wykonania usługi Dopuszcza się możliwość użycia
sformułowań równoważnych. Ocenie podlegają rozwiązania zamieszczone w innych częściach
projektu.
IV Wykaz składu osobowego, niezbędnego do realizacji całodobowej usługi, uzbrojenie i
wyposażenie jednej zmiany, niezbędne środki łączności i ubiór
V Zakres działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej oraz uprawnienia pracowników
ochrony w granicach chronionych obszarów i obiektów
VI Algorytm postępowania pracownika ochrony w przypadku ujęcia osoby stwarzającej w sposób
oczywisty bezposrednie zagrożenie dla chronionego mienia
VII Algorytm postępowania pracownika ochrony w przypadku użycia broni palnej bojowej
VIII Praca egzaminacyjna jako całość
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Wykres 8.

Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej

Absolwenci zdający etap praktyczny egzaminu najlepiej radzili sobie z opracowaniem następujących
elementów pracy egzaminacyjnej:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (100%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
III
Czynności poprzedzające przystąpienie do wykonania usługi Dopuszcza się możliwość użycia
sformułowań równoważnych. Ocenie podlegają rozwiązania zamieszczone w innych częściach
projektu. (45%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (70,83%).
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