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TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

3

Przystąpiło łącznie:

2
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

0

Tabela 1.

przystąpiło

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

zdało

otrzymało

2

0

100,0%

0,0%

2

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

2

0

0

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

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

Zdało

Zdało %



Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

2

100,0%

0

0,0%

Publiczna

0

2

Niepubliczna

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

2

80,5%

---

Wykres 1.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

85,0%

76,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

9,0%

6,4%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 80,5%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 2 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 85% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 76% 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 Szkic profilu geologicznego przekopu kierunkowego i skał otaczających oraz szkic przekroju
przekopu kierunkowego
IV Wykaz kolejnych operacji cyklu drążenia przekopu kierunkowego z opisem sposobu ich
realizacji
V Wykaz podstawowych maszyn i urzadzeń do wykonania cyklu robót w przekopie kierunkowym
VI Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w przekopie kierunkowym
VII Organizacja robót oraz obsada przodkowa i pozaprzodkowa
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:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (100%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w przekopie kierunkowym (55,56%),
V
Wykaz podstawowych maszyn i urzadzeń do wykonania cyklu robót w przekopie kierunkowym
(57,14%).
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TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311[32]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

1

Przystąpiło łącznie:

1
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

1
1

zdało

otrzymało

0

0

0,0%

0,0%

1
100,0%

Tabela 1.

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

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

Etap praktyczny

Dyplom

Typ szkoły

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Przystąpiło

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

1

1

100,0%

1

0

0,0%

0

0,0%

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

0,0%

0
1

100,0%

1

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

0,7

35,0

---

35 (70%)

35 (70%)

0

0,0

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 35 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
70% 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 - 35 punktów (70%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 35 punktów (70%) - 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
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
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 65% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik technologii drewna w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
czytać informacje przedstawione w formie rysunków technicznych, rysunków wykonawczych,
schematów i wykresów stosowanych w zakładach przemysłu drzewnego
wykorzystywać inf. zawarte w literat. fachowej, katalog., normach, poradn., dotyczących technologii
stosowanych w branżach: meblarskiej, tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznej
posługiwać się dok. techniczną oraz przepisami bhp, w celu prawidłowego prowadzenia procesów
technolog. w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznej

1.1
1.2
1.3

posługiwać się właściwą terminologią i nazewnictwem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

1.4

rozpoznawać podstawowe gatunki drewna iglastego i liściastego na podstawie próbek

1.5

rozpoznawać i interpretować wady drewna na podstawie próbek, katalogów i norm

1.6

rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń na podstawie katalogów i schematów

1.7

sporządzać podstawowa dokumentację produkcyjną, w postaci raportów, harmonogramów,
rozliczeń zużytych materiałów, energii i godzin pracy pracowników

2.1

dobierać obrabiarki, narzędzia i urządzenia w zależności od rodzaju i wielości produkcji

2.2

dobierać optymalne parametry obrabiarek, urządzeń, wentylacji i transportu odpadów drzewnych

2.3

dobierać optymalne parametry suszenia i parzenia drewna oraz klimatyzacji wyrobów gotowych

2.4

dobierać kleje, materiały malarsko- lakiernicze oraz inne materiały pomocnicze odpowiednio do
technologii i użytkowania wytwarzanego wyrobu
ocenić stopień zużycia narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalić zakres wykonywania
konserwacji
przewidywać zagrożenia dla życia i zdrowia, a także dla środowiska związane z pracą zakładu
przemysłu drzewnego
projektować ergonomiczne stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i
ochrony przeciwpożarowej
dobierać środki i sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej w zależności od warunków pracy i rodzaju
zakładu przemysłu drzewnego
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska, obowiązujące w zakładach przemysłu drzewnego
wskazywać zagrożenia i skutki nieprawidłowego użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń
stosowanych w zakładach przemysłu drzewnego
wskazywać zachowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy
poszkodowanemu w wypadku na stanowisku pracy

2.5
2.6
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:
1.3 posługiwać się dok. techniczną oraz przepisami bhp, w celu prawidłowego prowadzenia procesów
technolog. w meblarstwie, produkcji tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i tartacznej (100%),
1.7 rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń na podstawie katalogów i schematów (100%),
2.2 dobierać obrabiarki, narzędzia i urządzenia w zależności od rodzaju i wielości produkcji (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 sporządzać podstawowa dokumentację produkcyjną, w postaci raportów, harmonogramów,
rozliczeń zużytych materiałów, energii i godzin pracy pracowników (33,33%),
1.2 wykorzystywać inf. zawarte w literat. fachowej, katalog., normach, poradn., dotyczących
technologii stosowanych w branżach: meblarskiej, tworzyw drzewnych, stolarki budowlanej i
tartacznej (40%),
3.4 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska, obowiązujące w zakładach przemysłu drzewnego (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

0,5

10,0

---

10 (50%)

10 (50%)

0

0,0

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 10 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 50% 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 - 10 punktów (50%) 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 55% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 44%.

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%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (66,67%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (33,33%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (33,33%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

1

50,0%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

50,0%

50,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

0,0%

0,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 50%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania nie przekroczył żaden zdający. Najwyższy wynik - 50% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy
50% 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 Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych
IV Obliczenie norm zużycia materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania 100 sztuk
ław
V Rysunek szczegółu konstrukcyjnego
VI Przebieg procesu technologicznego wykonania ławy
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%),
VII Praca egzaminacyjna jako całość (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
IV
Obliczenie norm zużycia materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania 100 sztuk ław
(0%),
III
Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych (0%).
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TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

31

Przystąpiło łącznie:

27
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

11

5

44,0%

23,8%

11
23

25
47,8%

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

23

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

11

44,0%

5

23,8%

0
11

47,8%

25

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
23



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

11

44,0%

5

23,8%

0
11

47,8%

25

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

23

0,5

24,4

25

39 (78%)

13 (26%)

26

6,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 24,4 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
48,8% 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 11 osób czyli 47,83% zdających. Najwyższy wynik - 39 punktów (78%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 13 punktów (26%) - 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 53% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 47%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 41% 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 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

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:
2.9 stosować zasady administrowania siecią lokalną (82,61%),
1.6 rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
systemów komputerowych (76,81%),
3.3 wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz
niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bhp oraz wymagań technologicznych
(69,57%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych
(13,04%),
3.4 rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią
elektryczną (17,39%),
2.7 dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych (30,43%).
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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

23

0,7

13,2

14

18 (90%)

9 (45%)

9

1,9

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,2 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 66% 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 23 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) 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 72% 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 (92,75%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (86,96%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (33,33%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (52,17%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

25

59,4%

76,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

82,0%

26,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56,0%

18,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 59,4%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 76% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 11 absolwentów, co stanowi 44% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 82% 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 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 (100%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (89,33%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Wskazania dla użytkowników komputera (44,44%),
III
Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego (51,33%).
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FOTOTECHNIK 313[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

15

Przystąpiło łącznie:

13
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

7

7

70,0%

70,0%

13
13

10
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

13

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

7

70,0%

7

70,0%

0
13

100,0%

10

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
13



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

7

70,0%

7

70,0%

0
13

100,0%

10

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

13

0,7

33,1

32

42 (84%)

25 (50%)

17

5,9

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 33,1 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
66,2% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 32 punkty (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 13 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 42 punkty (84%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 25 punktów (50%) - 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 71% zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 63%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 58% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu fototechnik w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować właściwe dla zawodu pojęcia, nazwy, symbole, oznaczenia literowe

1.1

rozróżniać techniki oświetleniowe i pomiarowe

1.2

rozróżniać techniki zdjęciowe i typowy dla danej techniki sprzęt fotograficzny

1.3

rozpoznawać aparaty fotograficzne i ich osprzęt, z uwzględnieniem wszystkich funkcji danego
urządzenia

1.4

rozpoznawać urządzenia i sprzęt stosowany w fotografii, ich budowę i przeznaczenie

1.5

rozpoznawać materiały fotograficzne i inne nośniki, na podstawie informacji podanych przez
producenta, oraz innych cech charakterystycznych

1.6

rozróżniać procesy i techniki obróbki materiałów fotograficznych

1.7

rozróżniać procesy i techniki obróbki obrazu fotograficznego

1.8

wnioskować na podstawie obrazu fotograficznego, schematu, layout'u, szkicu sytuacyjnego o użytej
technice oświetleniowej, zdjęciowej oraz o nośniku obrazu
dobierać właściwy sprzęt do zapisu, obróbki, kopiowania i przetwarzania obrazu oraz kontrolowania
wartości fizyko-chemicznych i sensytometrycznych
dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe właściwe dla danej sytuacji i w zależności od
oczekiwanych rezultatów
dobierać właściwe techniki oświetleniowe i sprzęt oświetleniowy dla danej sytuacji i techniki
zdjęciowej, z uwzględnieniem właściwości materiałów fotograficznych oraz parametrów ekspozycji
wskazywać procesy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych
kontrolować i regulować fizykochemiczne i sensytometryczne parametry procesów chemicznych
obróbki materiałów fotograficznych
dobierać metody i narzędzia cyfrowego przetwarzania obrazu, z uwzględnieniem przenoszenia,
zapisu i edycji
wskazywać zagrożenia występujące na stanowiskach pracy fototechnika
stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas
prac fototechnika
wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac
fototechnicznych

1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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:
1.5 rozpoznawać urządzenia i sprzęt stosowany w fotografii, ich budowę i przeznaczenie (100%),
3.1 wskazywać zagrożenia występujące na stanowiskach pracy fototechnika (92,31%),
1.7 rozróżniać procesy i techniki obróbki materiałów fotograficznych (84,62%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.2 dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe właściwe dla danej sytuacji i w zależności od
oczekiwanych rezultatów (42,31%),
3.2 stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska obowiązujące
podczas prac fototechnika (48,72%),
1.8 rozróżniać procesy i techniki obróbki obrazu fotograficznego (48,72%).
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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

13

0,7

13,7

14, 16

17 (85%)

8 (40%)

9

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 14 oraz 16 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 13 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 17 punktów (85%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 8 punktów (40%) - 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 74% 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 (89,74%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (80,77%).
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 (43,59%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (51,28%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

10

74,2%

89,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

91,0%

8,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

83,0%

24,5%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 74,2%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 89% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 7 absolwentów, co stanowi 70% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 91%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 8% 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 Opis sposobu realizacji zdjęć z uwzględnieniem techniki oświetleniowej i pomiaru ekspozycji
IV Opis sposobu realizacji zdjęć z uwzględnieniem parametrów pracy aparatu fotograficznego i
etapu wykonania zdjęcia
V Wykaz czynności wykonywanych przy obróbce wybranego zdjęcia i tworzeniu plakatu
VI Wydruk przetworzonego obrazu
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 (83,33%),
VII Praca egzaminacyjna jako całość (83,33%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Wydruk przetworzonego obrazu (68,33%),
V
Wykaz czynności wykonywanych przy obróbce wybranego zdjęcia i tworzeniu plakatu (72,08%).
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

286

Przystąpiło łącznie:

216
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

111

110

51,9%

53,7%

195
207

214
94,2%

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

207

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

111

51,9%

110

53,7%

0
195

94,2%

214

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 %

62

57

91,9%

64

35

54,7%

34

55,7%

145

138

95,2%

150

76

50,7%

76

52,8%

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

207

0,7

36,7

36

47 (94%)

10 (20%)

37

6,6

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 36,7 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 73,4% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 36 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 195 osób czyli 94,2% zdających. Najwyższy wynik - 47 punktów (94%) uzyskało 5 zdających,
a najniższy 10 punktów (20%) - 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 76%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 74%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 72% zadań.

Analiza wyników - woj. małopolskie - zima 2011 - 315[01]

strona 29

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 (89,86%),
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
(87,68%),
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
(86,47%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.8 ustalać okoliczności i przyczyny wypadków, w tym przesłuchiwać poszkodowanych i świadków
wypadków, wykonywać szkice miejsc wypadków oraz formułować wnioski profilaktyczne
(67,31%),
2.6 wskazywać i doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ograniczających
wpływ czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracownika (67,47%),
1.1 stosować nazwy, pojęcia, określenia i symbole charakterystyczne dla dziedziny bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ergonomii (67,83%).
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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

207

0,7

13,7

14

20 (100%)

5 (25%)

15

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 14 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 206 osób czyli 99,52% zdających. Najwyższy wynik - 20 punktów (100%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 5 punktów (25%) - 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 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 (82,61%),
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (81,88%).
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 (47,02%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (51,21%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

214

67,4%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

100,0%

5,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

95,0%

22,7%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 67,4%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 111 absolwentów, co stanowi 51,87% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 100% punktów uzyskało 3 zdających, a najniższy 5% 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 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:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (90,5%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (88,79%).
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 (52,04%),
IV
Wykaz zagrożeń na stanowisku sprzedawcy, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych,
szkodliwych i uciążliwych, z uwzględnieniem źródeł ich powstania i skutków ich oddziaływania
(60,2%).
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TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO 321[10]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

1

Przystąpiło łącznie:

1
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

0

Tabela 1.

przystąpiło

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

zdało

otrzymało

1

0

100,0%

0,0%

1

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

0

1

1

100,0%

0

0,0%

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

1

100,0%

0

0,0%

Publiczna

0

1

Niepubliczna

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

1

78,0%

---

Wykres 1.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

78,0%

78,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

0,0%

0,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 78%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczył 1 absolwent, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 78%
punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 78% 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 żywnościowe na obiad
IV Kalkulacja kosztów obiadu
V Wykaz metod, technik wykonania i ekspedycji obiadu
VI Ilość i rodzaj zastawy stołowej
VII Ocena jakości żywienia
VIII Praca egzaminacyjna jako całość

Analiza wyników - woj. małopolskie - zima 2011 - 321[10]

strona 36

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:
II
Założenia do projektu realizacji prac (100%),
VI
Ilość i rodzaj zastawy stołowej (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Ocena jakości żywienia (60%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (66,67%).
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ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 322[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

54

Przystąpiło łącznie:

54
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

47

47

87,0%

88,7%

53
53

54
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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

1

0

0,0%

0

0,0%

53

47

88,7%

47

88,7%

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

53

53

100,0%

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

1

0

0,0%

0

0,0%

53

47

88,7%

47

88,7%

0
53

53



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

53

0,9

43,9

45

47 (94%)

31 (62%)

16

2,8

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 43,9 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
87,8% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 45 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyły 53 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 47 punktów (94%) uzyskało 4 zdających,
a najniższy 31 punktów (62%) - 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 90%
zadań.
Nieco gorzej zdający poradzili sobie z zadaniami
z pozostałych
dwóch
obszarów
(czytanie
ze
zrozumieniem oraz bezpieczne wykonywanie zadań
zawodowych), w których średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 87%.
Wykres 2.

Poziom spełnienia wymagań
egzaminacyjnych w obszarach
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu asystentka stomatologiczna w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki niezbędną do nawiązywania i
utrzymywania relacji interpersonalnych związanych z wykonywaniem zawodu

1.1

posługiwać się terminologią z dziedziny stomatologii

1.2

określać zasady profilaktyki i leczenia próchnicy zębów, wad zgryzu, chorób przyzębia i błony
śluzowej jamy ustnej

1.3

rozróżniać materiały, leki, narzędzia i urządzenia stomatologiczne

1.4

analizować dokumentację medyczną prowadzonych zabiegów stomatologicznych

1.5

wskazywać zasady aseptyki i antyseptyki

1.6

określać sposoby i zasady przygotowywania oraz przechowywania materiałów, leków, narzędzi
stomatologicznych
współpracować z lekarzem dentystą podczas zabiegów oraz samodzielnie je wykonywać w ramach
kompetencji zawodowych asystentki stomatologicznej

1.7
2.1

dobierać odpowiednie materiały, leki, narzędzia i urządzenia stomatologiczne

2.2

sporządzać dokumentację medyczną prowadzonych zabiegów stomatologicznych

2.3

przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego

2.4

określać obowiązki i zadania zawodowe wykonywane przy zabiegach stomatologicznych

2.5

stosować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska i ergonomii w organizacji stanowiska pracy

3.1

przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki

3.2

przygotowywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i techniką materiały i leki oraz narzędzia i
urządzenia do poszczególnych zabiegów stomatologicznych

3.3

stosować odpowiednią segregację zużytych materiałów medycznych

3.4

przewidywać zagrożenia mogące wystąpić w czasie świadczonych usług

3.5

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy

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:
1.5 analizować dokumentację medyczną prowadzonych zabiegów stomatologicznych (100%),
2.4 przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego (100%),
3.4 stosować odpowiednią segregację zużytych materiałów medycznych (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki (52,83%),
1.2 posługiwać się terminologią z dziedziny stomatologii (75,47%),
1.6 wskazywać zasady aseptyki i antyseptyki (76,73%).
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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

53

0,8

15,8

18

18 (90%)

10 (50%)

8

2,1

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 15,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 79% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 18 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyły 53 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) uzyskało 17 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 80% 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:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (95,6%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (90,09%).
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 (66,04%),
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej (69,43%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

54

83,0%

86,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

94,0%

56,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

38,0%

8,5%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 83%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 86% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 47 absolwentów, co stanowi 87,04% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 94% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 56% 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 Opis czynności wykonywanych przez asystentkę stomatologiczną w gabinecie stomatologii
dziecięcej
IV Szczegółowy opis sposobu przygotowania piaskarki do zabiegu
V Wykaz narzędzi, sprzętu, materiałów, środków ochrony indywidualnej niezbędnych do
wykonania czynności przez asystentkę stomatologiczną podczas zabiegu
VI Wykaz środków dezynfekcyjnych niezbędnych do dezynfekcji powierzchni i narzędzi
VII Uzupełniona karta choroby poradni stomatologicznej
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 (98,77%),
V
Wykaz narzędzi, sprzętu, materiałów, środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonania
czynności przez asystentkę stomatologiczną podczas zabiegu (89,96%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
III
Opis czynności wykonywanych przez asystentkę stomatologiczną w gabinecie stomatologii
dziecięcej (78,73%),
IV
Szczegółowy opis sposobu przygotowania piaskarki do zabiegu (78,89%).
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HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 322[03]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

24

Przystąpiło łącznie:

24
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

24

24

100,0%

100,0%

24
24

24
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 %

24

100,0%

24

100,0%

0
24

100,0%

24

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
24



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

24

100,0%

24

100,0%

0
24

100,0%

24

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

1,0

47,6

49

50 (100%)

40 (80%)

10

2,1

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 47,6 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 95,2% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 49 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 - 50 punktów (100%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 40 punktów (80%) - 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 97%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 95%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 94% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu higienistka stomatologiczna w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować terminologię i nazewnictwo medyczne z zakresu stomatologii
rozróżniać elementy narządu żucia, wyjaśniać ich czynności fizjologiczne oraz podstawowe zmiany
patologiczne
wskazywać klasyfikację, patogenezę, postępowanie w próchnicy zębów, wadach zgryzu, chorobach
przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

1.1
1.2
1.3

rozróżniać zabiegi ortodontyczne i profilaktyczno-lecznicze

1.4

określać rolę i zadania profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki ortodontycznej i
stomatologicznej

1.5

sporządzać materiały edukacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych

1.6

przeprowadzać edukację prozdrowotną i promocję zdrowia w środowisku nauczania i wychowania

1.7

przedstawiać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania drobnoustrojów na organizm człowieka

1.8

oceniać stan zdrowia jamy ustnej pacjenta na podstawie wyników badań profilaktycznych

2.1

wskazywać dzieciom i młodzieży sposoby wykonywania zabiegów higienicznych jamy ustnej

2.2

wskazywać zabiegi profilaktyczno - lecznicze właściwe dla higienistki stomatologicznej

2.3

dobierać działania promujące zdrowie jamy ustnej

2.4

dobierać materiały, leki, narzędzia i urządzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów
stomatologicznych i higieniczno-profilaktycznych
sporządzać dokumentację medyczną, sprawozdawczą oraz dotyczącą zabiegów higienicznoprofilaktycznych

2.5
2.6

dobierać pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji zdrowotnej

2.7

komunikować się z pacjentem stosownie do jego wieku, współpracować z zespołem
stomatologicznym

2.8

dobierać materiały, leki, narzędzia i urządzenia medyczne stosowane w stomatologii

2.9

stosować przepisy bhp, ochrony ppoż., ochrony środ., wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady
ergonomii w organizowaniu stanowiska pracy oraz przewidywać skutki ich nieprzestrzegania

3.1

przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki

3.2

przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywanych usług medycznych

3.3

rozpoznawać stany zagrożenia życia

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:
1.6 sporządzać materiały edukacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych (100%),
2.6 sporządzać dokumentację medyczną, sprawozdawczą oraz dotyczącą zabiegów higienicznoprofilaktycznych (100%),
2.7 dobierać pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji zdrowotnej (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.5 określać rolę i zadania profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki ortodontycznej i
stomatologicznej (80,56%),
2.4 dobierać działania promujące zdrowie jamy ustnej (89,58%),
1.2 rozróżniać elementy narządu żucia, wyjaśniać ich czynności fizjologiczne oraz podstawowe
zmiany patologiczne (90,28%).
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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

0,8

15,3

16

17 (85%)

12 (60%)

5

1,0

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. Najczęściej powtarzał się wynik 16 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 - 17 punktów (85%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 12 punktów (60%) - 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 79% 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 (93,06%),
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej (92,5%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta (54,17%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (59,72%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

24

81,9%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

88,0%

76,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

12,0%

3,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 81,9%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 24 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 88% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 76% 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 Wykaz prac związanych z przygotowaniem gabinetu oraz stanowiska pracy higienistki
stomatologicznej
IV Wykaz proporcji wody i preparatu dezynfekcyjnego
V Opis czynności wchodzących w skład fizycznego i psychicznego przygotowania pacjenta do
zabiegu
VI Opis prac zwiazanych z wykonaniem zabiegu usuwania złogów i zalecenia
VII Uzupełnienie dokumentacji medycznej pacjenta
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 proporcji wody i preparatu dezynfekcyjnego (100%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (98,61%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Opis czynności wchodzących w skład fizycznego i psychicznego przygotowania pacjenta do
zabiegu (56,25%),
VI
Opis prac zwiazanych z wykonaniem zabiegu usuwania złogów i zalecenia (69,3%).
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RATOWNIK MEDYCZNY 322[06]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

33

Przystąpiło łącznie:

33
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

30

21

90,9%

95,5%

22
22

33
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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

5

4

80,0%

0

0,0%

28

26

92,9%

21

95,5%

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

22

22

100,0%

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

5

4

80,0%

0

0,0%

28

26

92,9%

21

95,5%

0
22

22



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

22

0,9

44,2

44

46 (92%)

42 (84%)

4

1,2

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 44,2 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
88,4% 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,
przekroczyły 22 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 46 punktów (92%) uzyskało 3 zdających,
a najniższy 42 punkty (84%) - również 3 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 99%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 86%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 85% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu ratownik medyczny w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
analizować informacje o wystąpieniu stanu nagłego lub niebezpiecznego zdarzenia, w szczególności
katastrofy, awarii lub wypadku

1.1

stosować właściwe ratownictwu nazwy, pojęcia, określenia medyczne, prawne i techniczne

1.2

rozpoznawać stany zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych w przypadku awarii, katastrof bądź
wypadków

1.3

wyjaśniać działanie sprzętu oraz aparatury specjalistycznej stosowanej w ratownictwie medycznym

1.4

rozróżniać artykuły medyczne i środki farmakologiczne stosowane w ratownictwie medycznym

1.5

wyjaśniać działanie leków ratujących życie oraz reakcje somatyczne występujące po ich podaniu

1.6

oceniać, w zakresie niezbędnym dla podjęcia decyzji ratowniczej, dane uzyskane z aparatury
specjalistycznej

1.7

analizować dla potrzeb ratowniczych informacje wynikające z treści wezwania

2.1

szacować poziom zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w miejscu zdarzenia

2.2

interpretować na miejscu zdarzenia dane o pacjencie

2.3

przeprowadzać selekcję poszkodowanych w zależności od stanu zagrożenia życia

2.4

wskazywać świadczenia zdrowotne odpowiednie do stanu zdrowia poszkodowanych

2.5

wskazywać środki transportu w zależności od stopnia zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego

2.6

wskazywać zasady i sposoby komunikowania się z osobami poszkodowanymi

2.7

stosować, obowiąz. w ratownictwie, przep. bhp, ochr. ppoż. i ochr. środ., z zastrzeż. szczeg.
regulacji prawnych w tym zakresie, oraz przestrzegać w działaniach ratown. zasad aseptyki i
przewidywać zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo pacjentów, ratowników i innychantysept.
osób, w
miejscu i warunkach akcji ratowniczej oraz transporcie
wskazywać sposoby zabezpieczania funkcji życiowych osoby nieprzytomnej metodami
bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego
wskazywać sposoby udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w miejscu i w warunkach
katastrof, awarii i wypadków

3.1
3.2
3.3
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 analizować informacje o wystąpieniu stanu nagłego lub niebezpiecznego zdarzenia, w
szczególności katastrofy, awarii lub wypadku (100%),
1.4 wyjaśniać działanie sprzętu oraz aparatury specjalistycznej stosowanej w ratownictwie
medycznym (100%),
1.5 rozróżniać artykuły medyczne i środki farmakologiczne stosowane w ratownictwie medycznym
(100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.6 wskazywać środki transportu w zależności od stopnia zagrożenia życia i zdrowia
poszkodowanego (47,73%),
1.3 rozpoznawać stany zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych w przypadku awarii, katastrof
bądź wypadków (62,12%),
2.3 interpretować na miejscu zdarzenia dane o pacjencie (63,64%).
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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

22

0,7

14,5

15

16 (80%)

12 (60%)

4

1,1

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 14,5 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 72,5% 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,
przekroczyły 22 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 16 punktów (80%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 12 punktów (60%) - 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 80% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 63%.

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 (95,45%),
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (87,88%).
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 (45,45%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (54,55%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

33

79,5%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

93,0%

53,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

40,0%

8,2%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 79,5%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 30 absolwentów, co stanowi 90,91% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 93% 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 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 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 Wykonanie zabiegu (99,29%),
II
Założenia do projektu realizacji prac (97,25%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Wypełnienie karty wyjazdowej pogotowia ratunkowego (46,46%),
V
Wykaz sprzętu medycznego i ratowniczego oraz środków farmakologicznych (59,52%).
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TECHNIK DENTYSTYCZNY 322[09]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

26

Przystąpiło łącznie:

26
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

26

26

100,0%

100,0%

26
26

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

26

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

26

100,0%

26

100,0%

0
26

100,0%

26

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 %

26

26

100,0%

26

26

100,0%

26

100,0%

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

26

0,7

37,0

34

47 (94%)

28 (56%)

19

4,5

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
74% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 34 punkty (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 26 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 47 punktów (94%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 28 punktów (56%) - 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 84%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 74%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 71% zadań.
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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:
2.3 wskazywać bezpośredni związek między planowanym uzupełnieniem protetycznym czy aparatem
ortodontycznym a budową i funkcjonowaniem narządu żucia (51,92%),
2.1 wskazywać różnice w morfologii zębów stałych i zębów mlecznych w ich wzajemnym układzie
(51,92%),
1.3 rozpoznawać typy uzębienia oraz odmiany zębów stałych i zębów mlecznych (52,88%).
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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

26

0,7

13,2

13

17 (85%)

9 (45%)

8

1,9

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,2 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 66% 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 26 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 72% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 58%.

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 (84,62%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (79,81%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (41,03%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (48,72%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

26

85,5%

81,0%, 89,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

96,0%

75,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

21,0%

6,0%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 85,5%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 81% oraz 89% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 26 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 96% 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 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 (94,87%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (92,31%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
II
Założenia do projektu realizacji prac (66,35%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (70,51%).
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TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

3

Przystąpiło łącznie:

3
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

0

Tabela 1.

przystąpiło

POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

zdało

otrzymało

1

0

33,3%

0,0%

3

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

0

2

0

0,0%

0

0,0%

0

1

1

100,0%

0

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

Publiczna

0

2

0

0,0%

0

0,0%

Niepubliczna

0

1

1

100,0%

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

3

72,7%

---

Wykres 1.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

84,0%

63,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

21,0%

10,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 72,7%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczył 1 absolwent, co stanowi 33,33% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik - 84%
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 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 2.

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%),
VI
Wykaz sprzętu i opakowania użytego do wykonania leku (90,48%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
IV
Synonimy, właściwości składników leku oraz działanie farmakologiczne i zastosowanie gotowego
leku (57,58%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (66,67%).
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TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

23

Przystąpiło łącznie:

20
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

12

11

60,0%

68,8%

16
16

20
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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

1

0

0,0%

0

0,0%

19

12

63,2%

11

68,8%

0

Technikum
Szkoła
Policealna
Technikum
Uzupełniające

Tabela 2.

Zdało

16

16

100,0%

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

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

1

0

0,0%

0

0,0%

19

12

63,2%

11

68,8%

0
16

16



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

16

0,7

37,4

39, 42

47 (94%)

25 (50%)

22

5,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37,4 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 74,8% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 39 oraz 42 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 16 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 47 punktów (94%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 25 punktów (50%) - również 1 zdający (Wykres 1).
Absolwenci zdający część I etapu pisemnego
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych oraz
czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywali poprawnie
w tych obszarach średnio 77% zadań.
Najgorzej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 72%.

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:
2.3 analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny (93,75%),
3.4 rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki
zapobiegawcze (93,75%),
1.2 rozróżniać formy i rodzaje turystyki (91,67%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego
(59,38%),
2.2 wskazywać czynniki wpływające na popyt i podaż usług turystycznych (64,06%),
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w turystyce (65,63%).
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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

16

0,6

12,6

11

16 (80%)

10 (50%)

6

1,8

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 11 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 16 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 16 punktów (80%) 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 65% 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 (89,58%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (79,69%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (35,42%),
1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej (52,5%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

20

72,8%

91,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

96,0%

36,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

60,0%

18,4%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 72,8%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 91% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 12 absolwentów, co stanowi 60% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 96% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 36% 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:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (93,33%),
VI
Rezerwacja usług przewodnika turystycznego i wypełniony druk umowy o świadczenie usług
turystycznych (90,63%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Kalkulacja kosztów wycieczki (56,9%),
VII Potwierdzenie przyjecia zamówienia w języku obcym (63,89%).
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TECHNIK LOGISTYK 342[04]

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

0,7

35,0

---

35 (70%)

35 (70%)

0

0,0

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 35 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
70% 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 - 35 punktów (70%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 35 punktów (70%) - 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
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 73%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 61% zadań.
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Wykres 3 ilustruje stopień opanowania przez absolwentów poszczególnych wymagań egzaminacyjnych
dla zawodu technik logistyk w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować terminologię z zakresu logistyki, opisującą zagadn. dot. infrastruktury, technik i technologii
procesów logistycznych stosowanych w realizacji przepływów fizycznych i informacyjnych

1.1

rozróżniać zadania logistyczne w aspekcie planowania, organizowania, realizacji i kontroli czynności

1.2

rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w logistyce

1.3

opisywać zarządzanie zapasami i transportem

1.4

opisywać przestrzeń magazynową, rozplanowanie magazynu i operacje magazynowe

1.5

określać rodzaje zapasów, zasady odnawiania zapasów i rozmieszczenia zapasów w sieci oraz rolę
centrów logistycznych w łańcuchach dostaw
rozróżniać oprogramowanie specjalistyczne do planowania i realizacji, kontroli i weryfikacji zadań
logistycznych

1.6
1.7

rozróżniać zadania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami ekologistyki

1.8

rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych

1.9

sporządzać dokumenty związane z logistyczną obsługą klientów

2.1

obliczać i planować koszty magazynowania

2.2

planować zaopatrzenie materiałowe i łańcuchy dostaw towarów

2.3

sporządzać zamówienia na towary i usługi w języku polskim i obcym

2.4

sporządzać harmonogramy zadań logistycznych z uwzględnieniem przepływów fizycznych i
informacyjnych oraz kosztów i czasów realizacji zadań

2.5

kalkulować koszty usług logistycznych z uwzględnieniem ich podziału i struktury

2.6

oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika i stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w obszarze logistyki
stosować zasady i dobór odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej do
poszczególnych rodzajów zadań logistycznych

3.1
3.2

wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac logistycznych

3.3

wskazywać zasady z zakresu ekologistyki stosowane podczas realizacji zadań

3.4

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku na stanowisku
pracy

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:
1.8 rozróżniać zadania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami ekologistyki (100%),
2.1 sporządzać dokumenty związane z logistyczną obsługą klientów (100%),
2.3 planować zaopatrzenie materiałowe i łańcuchy dostaw towarów (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.5 sporządzać harmonogramy zadań logistycznych z uwzględnieniem przepływów fizycznych i
informacyjnych oraz kosztów i czasów realizacji zadań (0%),
2.2 obliczać i planować koszty magazynowania (0%),
1.9 rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych (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

1

0,7

14,0

---

14 (70%)

14 (70%)

0

0,0

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,
przekroczyła 1 osoba czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 14 punktów (70%) 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
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 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:
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 (33,33%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (33,33%).
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TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

58

Przystąpiło łącznie:

54
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

25

24

46,3%

47,1%

50
51

54
98,0%

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

51

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

25

46,3%

24

47,1%

0
50

98,0%

54

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
51



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

25

46,3%

24

47,1%

0
50

98,0%

54

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

51

0,7

37,0

39

45 (90%)

24 (48%)

21

4,9

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
74% 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 50 osób czyli 98,04% zdających. Najwyższy wynik - 45 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 24 punkty (48%) - 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 90%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych, w którym
średni poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych
wyniósł 67%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 66% 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:
2.2 stosować klasyfikację budżetową (100%),
2.3 analizować obieg informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach (100%),
1.4 rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony (94,12%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami (3,92%),
1.5 rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
(5,88%),
1.7 rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych (43,14%).
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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

51

0,7

14,5

15

19 (95%)

9 (45%)

10

2,7

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 14,5 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 72,5% 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 51 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 19 punktów (95%) uzyskało 3 zdających,
a najniższy 9 punktów (45%) - 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 77% 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:
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (90,2%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (84,8%).
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 (52,94%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (57,52%).

Analiza wyników - woj. małopolskie - zima 2011 - 343[01]

strona 85

Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

54

66,7%

76,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

94,0%

39,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

55,0%

13,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 66,7%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 76% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 25 absolwentów, co stanowi 46,3% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 94% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 39% 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 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:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (91,98%),
VII Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi interesantki (89,2%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Sporzadzona kalkulacja kosztów opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych (10,19%),
V
Ocena poprawności wypełnienia dostarczonego przez interesantkę wniosku oraz opis podjętych
działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (49,14%).
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ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 346[02]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

12

Przystąpiło łącznie:

12
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

12

12

100,0%

100,0%

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 %

12

100,0%

12

100,0%

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 %

12

100,0%

12

100,0%

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

0,9

45,8

48

49 (98%)

38 (76%)

11

3,4

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 45,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 91,6% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 48 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 - 49 punktów (98%) 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
bezpieczne
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Rozwiązywali poprawnie w tym obszarze średnio 97%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 96%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 86% zadań.
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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 (100%),
3.1 przewidywać zagrożenia występujące przy wykonywaniu czynności
niepełnosprawnych (100%),
3.3 ustalać zasady użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego (100%).

przy

osobach

Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.1 rozpoznawać warunki życia, problemy i potrzeby osoby niepełnosprawnej (0%),
1.2 stosować podstawowe akty prawne niezbędne do zapewnienia właściwej opieki i pomocy osobie
niepełnosprawnej, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz wieku (79,17%),
2.2 wskazywać działania opiekuńcze dla różnych grup osób niepełnosprawnych (84,72%).
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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

14,5

14, 15

17 (85%)

12 (60%)

5

1,7

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 14,5 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 72,5% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 14 oraz 15 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%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 12 punktów (60%) - 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 78% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 66%.

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 (94,44%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (91,67%).
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 (44,44%),
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (58,33%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

12

85,6%

79,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

97,0%

76,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

21,0%

6,9%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 85,6%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 79% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 12 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 97% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 76% 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. małopolskie - zima 2011 - 346[02]

strona 93

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%),
VII Tygodniowym harmonogramem (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
IV
Wykaz i sposób realizacji prac wchodzących w skład przygotowania pomocy
biopsychospołecznej, zgodnych z potrzebami podopiecznej (55%),
VI
Metody i techniki pracy, opis warunków niezbędnych do realizacji planu pomocy i opieki (71,67%).
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OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 346[04]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

3

Przystąpiło łącznie:

2
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

2

2

100,0%

100,0%

2
2

2
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

100,0%

2

100,0%

0
2

100,0%

2

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

100,0%

2

100,0%

0
2

100,0%

2

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

0,9

45,0

---

46 (92%)

44 (88%)

2

1,4

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 45 punktów, rozwiązując poprawnie średnio
90% 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 - 46 punktów (92%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 44 punkty (88%) - 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 95%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 87%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych.
Zdający rozwiązali w tym obszarze średnio 80% 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 opiekun w domu pomocy społecznej w części I etapu pisemnego.
Umiejętności:
stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii ogólnej i społecznej, gerontologii,
psychopatologii, promocji zdrowia i arteterapii
interpretować podstawowe akty prawne niezbędne do udzielania pomocy prawnej mieszkańcom
domów pomocy społecznej

1.1
1.2

definiować zasady aktywizacji społecznej i zawodowej

1.3

charakteryzować podstawowe objawy chorobowe oraz określać możliwości i ograniczenia
podopiecznego

1.4

organizować czas wolny podopiecznego uwzględniając jego zainteresowania i potrzeby

1.5

diagnozować możliwości samoopieki i samoobsługi podopiecznego

2.1

towarzyszyć podopiecznemu w codziennych czynnościach

2.2

wykonywać zabiegi pielęgnacyjne

2.3

podnosić sprawność i samodzielność podopiecznego

2.4

planować opiekę nad chorym unieruchomionym i niepełnosprawnym w zależności od stopnia
unieruchomienia, niepełnosprawności i wieku

2.5

zapewniać higienę osobistą podopiecznego i jego otoczenia

2.6

aktywizować podopiecznego zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami, potrzebami

2.7

udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego

2.8

prowadzić dokumentację związaną z opieką i wykonywanymi zabiegami

2.9

przewidywać i oceniać zagrożenia związane z wykonywaniem zadań opiekuńczych

3.1

wykonywać działania opiekuńcze zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa

3.2

dobierać środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadań

3.3

stosować zasady postępowania z materiałami potencjalnie zakaźnymi i skażonymi

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 interpretować podstawowe akty prawne niezbędne do udzielania pomocy prawnej mieszkańcom
domów pomocy społecznej (100%),
1.3 definiować zasady aktywizacji społecznej i zawodowej (100%),
1.5 organizować czas wolny podopiecznego uwzględniając jego zainteresowania i potrzeby (100%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.1 przewidywać i oceniać zagrożenia związane z wykonywaniem zadań opiekuńczych (0%),
2.7 aktywizować podopiecznego zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami, potrzebami
(75%),
1.1 stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii ogólnej i społecznej, gerontologii,
psychopatologii, promocji zdrowia i arteterapii (77,27%).
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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

0,6

12,0

---

13 (65%)

11 (55%)

2

1,4

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 12 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 60% 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 - 13 punktów (65%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 11 punktów (55%) - 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 68% zadań.
Nieco więcej problemów zdający mieli z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych, w którym średni poziom spełnienia
wymagań egzaminacyjnych wyniósł 50%.

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 (75%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (16,67%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (33,33%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

2

84,5%

---

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

92,0%

77,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

15,0%

10,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 84,5%
punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 2 absolwentów, co stanowi 100% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 92% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 77% 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 Wyniki analizy potrzeb i problemów podopiecznej
IV Wykaz metod i technik związanych z ustaleniem problemów i potrzeb podopiecznej
V Wykaz działań niezbędnych do podjęcia pracy przez opiekuna z podopieczną
VI Plan czynności opiekuna wchodzących w skład przygotowania kompleksowej opieki, terapii i
rehabilitacji podopiecznej z uwzględnieniem jej problemów, potrzeb i zainteresowań
VII Tygodniowy harmonogram prac opiekuna z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych
podopiecznej
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 metod i technik związanych z ustaleniem problemów i potrzeb podopiecznej (100%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
V
Wykaz działań niezbędnych do podjęcia pracy przez opiekuna z podopieczną (50%),
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (50%).
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TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 412[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

36

Przystąpiło łącznie:

27
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

24

23

92,3%

92,0%

26
26

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

26

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

24

92,3%

23

92,0%

0
26

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
Publiczna
Niepubliczna





Zdało

Zdało %

Przystąpiło

0
26



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

24

92,3%

23

92,0%

0
26

100,0%

26

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

26

0,8

37,8

39

45 (90%)

27 (54%)

18

4,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 37,8 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 75,6% 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 26 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 45 punktów (90%) 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 86%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 76%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. 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 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 (97,44%),
1.3 określać wpływ operacji gospodarczych na aktywa i pasywa (93,59%),
1.4 rozróżniać dokumenty księgowe (92,31%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.2 klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa)
(50%),
2.7 interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej (52,56%),
2.5 stosować zasady rozliczania kosztów (57,69%).

Analiza wyników - woj. małopolskie - zima 2011 - 412[01]

strona 104

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

26

0,8

15,3

15

19 (95%)

11 (55%)

8

1,9

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. Najczęściej powtarzał się wynik 15 punktów (Tabela 4).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 30%, wynoszący 6 punktów dla części II etapu pisemnego,
przekroczyło 26 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 19 punktów (95%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 11 punktów (55%) - 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 70%.

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 (92,31%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (82,69%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (57,69%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (60,26%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

26

89,7%

98,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

100,0%

44,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

56,0%

13,7%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 89,7%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 98% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 24 absolwentów, co stanowi 92,31% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 100% punktów uzyskało 2 zdających, a najniższy 44% 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:
I
Tytuł pracy egzaminacyjnej (98,72%),
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (98,72%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VII Sporządzona analiza i ocena rentowności sprzedaży netto (73,08%),
VI
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem rachunku zysków i strat oraz wydruk kompurterowy
rachunku zysków i strat, a tym samym za cały rok obrotowy (85,38%).
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TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

19

Przystąpiło łącznie:

17
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

16

16

94,1%

94,1%

17
17

17
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

17

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

16

94,1%

16

94,1%

0
17

100,0%

17

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
17



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

16

94,1%

16

94,1%

0
17

100,0%

17

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

17

0,8

40,3

39, 40

46 (92%)

35 (70%)

11

3,1

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 40,3 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 80,6% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 39 oraz 40 punktów (Tabela 3).
Próg zaliczenia na poziomie co najmniej 50%, wynoszący 25 punktów dla części I etapu pisemnego,
przekroczyło 17 osób czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 46 punktów (92%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 35 punktów (70%) - 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 92%
zadań.
Nieco gorzej zdający rozwiązywali zadania z obszaru
czytanie ze zrozumieniem, w którym średni poziom
spełnienia wymagań egzaminacyjnych wyniósł 81%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru
przetwarzanie
danych
liczbowych
i operacyjnych. Zdający rozwiązali w tym obszarze
średnio 77% zadań.

Analiza wyników - woj. małopolskie - zima 2011 - 419[01]

strona 110

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:
3.3 stosować przepisy w zakresie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów (100%),
3.4 wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac
biurowych (100%),
1.6 określać na podstawie schematu organizacyjnego jednostki jej strukturę i powiązania służbowe i
funkcjonalne, a także informatyczne i decyzyjne (96,08%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
1.7 rozpoznawać rodzaje spotkań służbowych (55,88%),
2.5 analizować listę zadań do wykonania, w celu ustalenia działań priorytetowych (58,82%),
3.2 wskazywać sposoby zabezpieczenia dokumentów, danych liczbowych i operacyjnych (70,59%).
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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

17

0,7

13,9

12

18 (90%)

8 (40%)

10

2,6

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 13,9 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 69,5% 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 100% zdających. Najwyższy wynik - 18 punktów (90%) uzyskał 1 zdający,
a najniższy 8 punktów (40%) - 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 78% 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 (97,06%),
2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej (86,27%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (33,33%),
2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (58,82%).
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Analiza wyników etapu praktycznego
Tabela 5.

Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu - etap praktyczny

Liczba zdających

Średni wynik

Modalna

17

87,6%

88,0%, 89,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

100,0%

70,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

30,0%

7,5%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 87,6%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 88% oraz 89% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 16 absolwentów, co stanowi 94,12% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 100% punktów uzyskał 1 zdający, a najniższy 70% 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
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 (100%),
V
Wykaz sprzętu techn
(99,02%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Wydruk materiałów charakteryzujących pracę firmy (69,12%),
VII Zaproszenie w języku obcym (83,01%).
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[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

0,9

43,7

44

44 (88%)

43 (86%)

1

0,6

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 43,7 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
87,4% 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,
przekroczyły 3 osoby czyli 100% zdających. Najwyższy wynik - 44 punkty (88%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 43 punkty (86%) - 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 88% zadań.
Najgorzej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych,
w którym
średni
poziom
spełnienia
wymagań
egzaminacyjnych wyniósł 80%.

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:
1.1 rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne właściwości osoby obsługiwanej (100%),
1.3 rozróżniać technologie wykonywania zabiegów fryzjerskich (100%),
1.5 rozróżniać zmiany struktury włosów zachodzące podczas procesów chemicznych
poszczególnych zabiegach fryzjerskich (100%).

w

Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
3.2 wskazywać zagrożenia występujące podczas wykonywania usług fryzjerskich (50%),
2.5 wskazywać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji (50%),
1.4 rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków fryzjerskich w powiązaniu z ich działaniem
na włosy i skórę głowy (66,67%).
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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

0,8

16,0

16

16 (80%)

16 (80%)

0

0,0

Wykres 4.

Rozkład wyników części II etapu pisemnego

W części II etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 16 punktów, rozwiązując poprawnie
średnio 80% zadań testowych. Najczęściej powtarzał się wynik 16 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 - 16 punktów (80%) uzyskało 3 zdających,
a najniższy 16 punktów (80%) - 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 82% 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:
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

80,3%

81,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

81,0%

79,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

2,0%

1,2%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 80,3%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 81% 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 81% punktów uzyskało 2 zdających, a najniższy 79% 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 (100%),
VII Zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych (100%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VI
Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem zastosowanych metod i technik
(69,89%),
IV
Rysunki poglądowe fryzury klientki przed i po wykonaniu zabiegu strzyżenia i koloryzacji
(76,67%).
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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514[03]

Do egzaminu zgłoszonych zostało:

46

Przystąpiło łącznie:

42
DYPLOM 

ETAP PISEMNY

przystąpiło

ETAP PRAKTYCZNY

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

28

26

66,7%

65,0%

36
40

42
90,0%

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

40

Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

28

66,7%

26

65,0%

0
36

90,0%

42

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
40



Zdało

Zdało %

Otrzymało

Otrzymało %

28

66,7%

26

65,0%

0
36

90,0%

42

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

34,1

39

46 (92%)

15 (30%)

31

7,7

Wykres 1.

Rozkład wyników części I etapu pisemnego

W części I etapu pisemnego zdający uzyskiwali przeciętnie 34,1 punkty, rozwiązując poprawnie średnio
68,2% 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 36 osób czyli 90% zdających. Najwyższy wynik - 46 punktów (92%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 15 punktów (30%) - 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 70%.
Najsłabiej zdający radzili sobie z zadaniami
z obszaru czytanie ze zrozumieniem. Zdający rozwiązali
w tym obszarze średnio 63% 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 (92,5%),
2.2 dobierać narzędzia i aparaty do rodzaju wykonywanych zabiegów kosmetycznych (87%),
2.4 wskazywać metody i techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych (80%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 wskazywać preparaty kosmetyczne do rodzajów zabiegów kosmetycznych oraz stanu skóry
(44,17%),
1.4 rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę
(51,25%),
3.3 wskazywać metody ochrony przed zakażeniem (57,5%).
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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

17 (85%)

9 (45%)

8

2,1

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 - 17 punktów (85%) uzyskało 2 zdających,
a najniższy 9 punktów (45%) - 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 72% 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%),
1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej (81,88%).
Najwięcej trudności sprawiły absolwentom zadania sprawdzające opanowanie umiejętności:
2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (49,17%),
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

42

76,2%

75,0%

Wykres 7.

Najwyższy wynik Najniższy wynik

90,0%

43,0%

Rozstęp

Odchylenie
standardowe

47,0%

11,6%

Rozkład wyników etapu praktycznego

Absolwenci, którzy przystąpili do etapu praktycznego egzaminu zawodowego uzyskali średnio 76,2%
punktów. Najczęściej powtarzał się wynik 75% punktów (Tabela 5).
Próg zaliczenia etapu praktycznego określony na poziomie co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania przekroczyło 28 absolwentów, co stanowi 66,67% zdających etap praktyczny. Najwyższy wynik 90% punktów uzyskało 3 zdających, a najniższy 43% 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 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:
VII Zestaw zaleceń dla klientki, dotyczących pielęgnacji cery w warunkach domowych (94,35%),
IV
Wykaz przeciwwskazań do zabiegu (90,48%).
Najtrudniejsze okazały się dla nich elementy:
VIII Praca egzaminacyjna jako całość (62,5%),
VI
Opis czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegu z uwzględnieniem metodyki
(68,51%).
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