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Szanowni Państwo! 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz U z 2012 
r. poz. 262) w roku 2013 został przeprowadzony pierwszy zmodernizowany egzamin zawodowy, który  
nosi nazwę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  jest nowym egzaminem wprowadzonym do 
systemu egzaminów zewnętrznych, dostosowanym do zmian w kształceniu zawodowym,  
które wynikają z wyodrębnienia kwalifikacji w poszczególnych zawodach szkolnych ujętych w nowej 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nowej podstawy programowej kształcenia  
w zawodach. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach jest dokumentem będącym 
podstawą do opracowania programów nauczania w poszczególnych zawodach i zestawów zadań do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.  

W zawodach szkolnictwa zawodowego wyodrębnione są jedna, dwie lub trzy kwalifikacje,  
w zależności od specyfiki zadań zawodowych właściwych dla danego zawodu. 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie obejmuje zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: 
wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na 
samodzielne wykonywanie zadań zawodowych z zakresu tej kwalifikacji.  

Osiągniecie oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie danej kwalifikacji jest 
potwierdzane świadectwem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację. 

 
W Sprawozdaniu z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego  

w roku 2013, które Państwu przekazujemy, przedstawiamy informacje dotyczące przygotowania, 
organizacji, przebiegu oraz wyników tego egzaminu.  

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się przydatne w pracy wszystkich 
zainteresowanych efektywnością kształcenia zawodowego. 

 
 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w przeprowadzenie egzaminów potwierdzających  

kwalifikacje w zawodzie 
za pomoc w zorganizowaniu egzaminów i ustaleniu ich wyników. 

 
Dyrekcja i Pracownicy 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
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1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej egzaminem zawodowym (lub nową 
formułą egzaminu zawodowego) jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiedzy  
i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach.  

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. (Dz U  
z 2012 r. poz. 262) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
(Dz U z 2013 r. poz. 5202) zmieniających rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz U Nr 83, 
poz. 562 ze zmianami). 

Nowa formuła egzaminu zawodowego przeprowadzana jest dla: 

 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół 
policealnych 

 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych 

 osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 

 osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze 
świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół 
ponadpodstawowych. 

Nowa formuła egzaminu zawodowego jest również przeprowadzona jako egzamin eksternistyczny 
dla osób, które: 

 ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową 

oraz 

 co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną 
kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może być przeprowadzany w ciągu całego roku 
szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Termin egzaminu zawodowego ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na stronie 
internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed datą  rozpoczęcia egzaminu.  
 

1.1. Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

Nowa formuła egzaminu zawodowego składa się z części pisemnej i części praktycznej.  

 Część pisemna egzaminu zawodowego 

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, 
podczas którego zdający rozwiązują zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności właściwe dla 
kwalifikacji, w zakresie której przeprowadzany jest egzamin. Test pisemny składa się z 40 zadań 
zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa. Część pisemna przeprowadzana jest: 

 z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 

lub 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (po 
uzyskaniu przez szkołę upoważnienia). 

Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania części pisemnej może być 
przedłużony, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 
szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
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potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.   
Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem 

     kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie 
     zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.  
     Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu 
     zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego 
     najwyższego wyniku, czyli 100% punktów możliwych do uzyskania. 

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

 Część praktyczna egzaminu zawodowego 

Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu praktycznego polegającego na 
wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania egzaminacyjnego zawartego 
w arkuszu egzaminacyjnym. Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane  
z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, które są  określone  
w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej  
w tym zawodzie, w zakresie której przeprowadzany jest egzamin.  
Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 
oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się 
do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.  
Czas przeznaczony na wykonanie zadania egzaminacyjnego wynosi od 120 minut do 240 minut  
w zależności od kwalifikacji, w zakresie której przeprowadzany był egzamin. Czas trwania części 
praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie jest określony 
w Informatorze o egzaminie  potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 
Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania części praktycznej może być 
przedłużony, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 
szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.   

 

1.2. Ustalenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Wyniki części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie poszczególnych 
zdających zostały ustalone przez okręgową komisję  egzaminacyjną na podstawie:  

 elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu 
była przeprowadzona  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart 
odpowiedzi 

lub 

 odpowiedzi  zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania 
egzaminu zawodowego – w przypadku, gdy cześć pisemna egzaminu była 
przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 
zawodowego. 

Wyniki części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
poszczególnych zdających ustaliła okręgowa komisja  egzaminacyjna na podstawie 
elektronicznego odczytu kart oceny wypełnionych przez egzaminatorów. 
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1.3. Warunki uznania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
za zdany 

 

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:: 

- z Części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania  
i 
- z Części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymał 
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. 
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2.PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU 

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

W 2013 roku egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie został przeprowadzony na terenie 
działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w trzech terminach: 

 w kwietniu z zakresu 1 kwalifikacji 

 w maju – czerwcu z zakresu 18 kwalifikacji 

 w październiku – listopadzie z zakresu 23 kwalifikacji. 

2.1. Przygotowanie egzaminu  
 

W 2013 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zorganizowała i przeprowadziła 
szkolenia w zakresie organizacji i przebiegu nowej formuły egzaminu zawodowego dla dyrektorów 
szkół i placówek kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim i w województwie 
pomorskim. Szkolenia zostały przeprowadzone dla dyrektorów szkół/placówek organizujących nową 
formułę egzaminu zawodowego w trzech terminach. 

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie OKE w Gdańsku zostało przeprowadzone szkolenie dla 
dyrektorów szkół, zastępców  dyrektorów szkół oraz dla nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji 
przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu i egzaminatorów 
obserwujących i oceniających przebieg wykonania zadania przez zdających oraz oceniających 
jakość rezultatów wykonania zadania. Tematyka szkolenia obejmowała zasady organizacji  
i przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.66.  Świadczenie usług pocztowych, 
finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego  przeprowadzanego w kwietniu 2013 
roku.   

W dniach 16 i 18 kwietnia 2013 roku przeprowadzone zostały 2 szkolenia dla dyrektorów 
szkół/placówek kształcenia zawodowego i zastępców  dyrektorów szkół/placówek w zakresie 
procedur organizowania i przebiegu nowej formuły egzaminu przeprowadzanej w terminie  
maj-czerwiec 2013 r. W szkoleniach zorganizowanych w Gdańsku i Bydgoszczy udział wzięło łącznie 
126 osób. 

W dniach 14 i 15 maja 2013 roku przeprowadzone zostały 2 szkolenia dla zastępców 
kierowników ośrodków egzaminacyjnych (KOE) oraz dla nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji 
przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu w zakresie procedur 
organizowania i przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie maj-czerwiec 2013 r. Podczas szkoleń przekazano zastępcom KOE  
i powołanym nauczycielom Instrukcję dla kierowników ośrodków egzaminacyjnych  
i przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie maj-czerwiec 2013 r. opracowaną przez 
Wydział Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Instrukcja została 
opracowana w celu uszczegółowienia zadań kierowników ośrodków egzaminacyjnych, 
przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu, którzy byli odpowiedzialni, 
za zgodne z procedurami, przeprowadzenie części praktycznej w poszczególnych 
szkołach/placówkach. W szkoleniach zorganizowanych w Gdańsku i Bydgoszczy udział wzięły 
łącznie 153 osoby. 

W dniach od 30 września do 9 października 2013 roku przeprowadzonych zostało 5 szkoleń dla 
dyrektorów szkół/placówek kształcenia zawodowego w zakresie procedur organizowania i przebiegu 
nowej formuły egzaminu przeprowadzanej w roku szkolnym 2013/2014 ze szczególnym 
uwzględnieniem terminu przeprowadzania egzaminu: październik-listopad 2013 r. W szkoleniach 
ogółem wzięło udział 166 osób. 

W dniach 4 i 8 października 2013 roku przeprowadzone zostały 2 szkolenia dla zastępców 
kierowników ośrodków egzaminacyjnych (KOE) oraz dla nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji 
przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu w zakresie procedur 
organizowania i przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie październik-listopad 2013 r. Podczas szkoleń przekazano zastępcom 
KOE i powołanym nauczycielom Instrukcję dla kierowników ośrodków egzaminacyjnych  
i przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie październik-listopad 2013 r. opracowaną 
przez Wydział Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Instrukcja 
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została opracowana w celu uszczegółowienia zadań kierowników ośrodków egzaminacyjnych, 
przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu, którzy byli odpowiedzialni, 
za zgodne z procedurami, przeprowadzenie części praktycznej w poszczególnych 
szkołach/placówkach w terminie październik-listopad 2013 r. W szkoleniach zorganizowanych  
w Gdańsku i Bydgoszczy udział wzięły łącznie 72 osoby. 

 

2.2. Populacja zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 W terminie: kwiecień 2013 r.  został przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikację 
A.66.  Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego.   

Do egzaminu przystąpiło 16 zdających z 2 szkół policealnych. 

 W terminie: maj-czerwiec 2013 r. został przeprowadzony egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie z zakresu 18 kwalifikacji.  

Do egzaminu przystąpili  uczniowie/słuchacze  ze 108 szkół, absolwenci 2 kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych (KKZ) i 1 ekstern – ogółem 3 067 zdających.  

 W terminie: październik-listopad 2013 r. został przeprowadzony egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie z zakresu 23 kwalifikacji.  

Do egzaminu przystąpili  uczniowie/słuchacze  z 24 szkół, absolwenci 18 kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych (KKZ) i 31 eksternów – ogółem 330 zdających.  

 
Na zamieszczonym poniżej Wykresie 1. przedstawiono populację zdających nową formułę egzaminu 
zawodowego w roku 2013 według form kształcenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie szkół/placówek kształcenia zawodowego przystąpili do egzaminu 
potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie z zakresu 19 kwalifikacji. 

 Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystąpili do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie z zakresu 16 kwalifikacji. 

 Osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny przystąpiły do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu 6 kwalifikacji. 

Wykres 1.  
Populacja zdających egzamin w roku 2013 z uwzględnieniem form kształcenia 
 

 
 
 
 



Sprawozdanie z  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie  

województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 

marzec  2014 r 
12 

 

2.3. Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu   
 Za organizację  i przebieg części pisemnej egzaminu w szkole/placówce, a w szczególności za 

powołanie odpowiedniej liczby i składu zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu 
odpowiedzialny był jej dyrektor pełniący obowiązki przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
(PZE).  

 Terminy przeprowadzania części pisemnej w poszczególnych sesjach 
egzaminacyjnych 

 Termin przeprowadzania nowej formuły egzaminu zawodowego:  kwiecień 2013 r.   

Część pisemna egzaminu została przeprowadzona w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 
12.00.   

 Termin przeprowadzania nowej formuły egzaminu zawodowego: maj-czerwiec 2013 r.  

Część pisemna egzaminu została przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2013 r.  

 z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi  
o godz. 12.00 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu: 1 zmiana  
o godz. 10.00; 2 zmiana o godz. 12.00 

 Termin przeprowadzania nowej formuły egzaminu zawodowego: październik-listopad  
2013 r. 

Część pisemna egzaminu została przeprowadzona w dniu 15 października 2013 r.  

 z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi  
o godz. 12.00 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu: 1 zmiana  
o godz. 10.00; 2 zmiana o godz. 12.00 

 

 Zespoły nadzorujące część pisemną egzaminu 

Za prawidłowy przebieg tej części egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych 
odpowiadały co najmniej trzyosobowe zespoły nadzorujące, których pracą kierował przewodniczący 
zespołu nadzorującego. W skład zespołu nadzorującego nie mogli wchodzić nauczyciele zajęć 
edukacyjnych objętych egzaminem oraz wychowawcy zdających. W każdym zespole przynajmniej 
jeden z członków był nauczycielem zatrudnionym w innej szkole lub placówce, powołanym na mocy 
porozumienia dyrektorów odpowiednich szkół/placówek. 

W przypadku gdy część pisemna była przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu przeprowadzania egzaminu, przewodniczącym zespołu nadzorującego musiała być osoba, 
która została przeszkolona w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu w formie 
elektronicznej. 

 

2.4. Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu 
Za organizację  i przebieg części praktycznej egzaminu w upoważnionej szkole/placówce,  

a w szczególności za powołanie odpowiedniej liczby i składu zespołów nadzorujących przebieg 
części praktycznej egzaminu odpowiedzialny był jej dyrektor pełniący obowiązki kierownika ośrodka 
egzaminacyjnego (KOE).  

 Terminy przeprowadzania części praktycznej w poszczególnych sesjach 
egzaminacyjnych 

 Termin przeprowadzania nowej formuły egzaminu zawodowego:  kwiecień 2013 r.   

Część praktyczna egzaminu została przeprowadzona w zakresie kwalifikacji A.66.  
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 
w dniach 19 i 20 kwietnia 2013 r.  
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W dniu 19 kwietnia 2013 r. na II zmianie o godz. 12.00 i na III zmianie o godz. 16.00.  
W dniu 20 kwietnia 2013 r. na I zmianie o godz. 8.00 i na II zmianie o godz. 12.00 

Czas trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.66 wynosił 120 
minut.  

 Termin przeprowadzania nowej formuły egzaminu zawodowego: maj-czerwiec 2013 r.  

Część praktyczna egzaminu została przeprowadzona w następujących terminach:  

 Od 20 maja do 13 czerwca 2013 r. w zakresie niżej wymienionych kwalifikacji:  
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Czas trwania 

części 
praktycznej 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 120 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 180 

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 180 

Z.15. 
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do 
pracy 

120 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 120 

 Od 20 maja do 13 czerwca i od 24 do 28 czerwca 2013 r. w zakresie niżej wymienionych 
kwalifikacji:  

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Czas trwania 

części 
praktycznej 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 180 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 180 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie 
wyników pomiarów 

180 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 150 

M.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

120 

Dla kwalifikacji o 120 i 150 minutowym czasie trwania egzaminu: 

I zmiana godz. 8.00;  II zmiana godz. 12.00;  III zmiana godz. 16.00 

Dla kwalifikacji o 180 minutowym czasie trwania egzaminu: 

I zmiana godz.8.00;                                           III zmiana godz. 16.00 

 13 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w zakresie niżej wymienionych kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Czas trwania 

części 
praktycznej 

A.67. 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych  
i kurierskich 

120 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 120 
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 25 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w zakresie niżej wymienionych kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Czas 
trwania 
części 

praktycznej 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 120 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 180 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 180 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 120 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 150 

 

 Termin przeprowadzania nowej formuły egzaminu zawodowego: październik-listopad  
2013 r. 

Część praktyczna egzaminu została przeprowadzona w następujących terminach: 

 Od 18 do 28 października 2013 r. w zakresie niżej wymienionej kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Czas 
trwania 
części 

praktycznej 

A.36. Prowadzenie  rachunkowości 180 min 

Dla kwalifikacji o 180 minutowym czasie trwania egzaminu: I zmiana godz.8.00;                                           
III zmiana godz. 16.00 

 29 października 2013 r. o godz. 12.00 w zakresie niżej wymienionej kwalifikacji: 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Czas 
trwania 
części 

praktycznej 

A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania 

120 min 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 120 min 

A.66. 
Świadczenie  usług  pocztowych,  finansowych i  kurierskich oraz   
w  zakresie  obrotu  towarowego 

120 min 

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 120 min 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 150 min 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 150 min 
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 Od 05 do 18 listopada 2013 r. w zakresie niżej wymienionych kwalifikacji: 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Czas 
trwania 
części 

praktycznej 

A.18.  Prowadzenie  sprzedaży 150 min 

A.19.  Wykonywanie  zabiegów  fryzjerskich 180 min 

A.33.  Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180 min 

B.5.  Montaż systemów suchej zabudowy 180 min 

B.7.  Wykonywanie  robót posadzkarsko-okładzinowych 180 min 

B.16. Wykonywanie  robót  zbrojarskich i betoniarskich 180 min 

B.18.  Wykonywanie  robót  murarskich i tynkarskich 210 min 

E.7.  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 180 min 

E.8.  Montaż i konserwacja  instalacji elektrycznych 180 min 

E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 150 min 

M.20.  Wykonywanie  i  naprawa  elementów maszyn, urządzeń   i narzędzi 120 min 

R.3.  Prowadzenie  produkcji  rolniczej 180 min 

T.6.  Sporządzanie  potraw  i napojów 120 min 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 120 min 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 180 min 

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 180 min 

Dla kwalifikacji o 120 i 150 minutowym czasie trwania egzaminu: 

I zmiana godz. 8.00;  II zmiana godz. 12.00;  III zmiana godz. 16.00 

Dla kwalifikacji o 180 i 210 minutowym czasie trwania egzaminu: 

I zmiana godz.8.00;                                           III zmiana godz. 16.00 

 

 Ośrodki egzaminacyjne 

Zgodnie z Rozporządzeniem część praktyczna egzaminu zawodowego przeprowadzana jest  
w upoważnionych szkołach/placówkach kształcenia zawodowego lub u upoważnionego pracodawcy. 
Dyrektor komisji okręgowej upoważnia szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części 
praktycznej egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub 
pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu,  
a w szczególności: 

 zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach 

 zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych zawartych  
w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki 
socjalne 

 zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystąpienie do egzaminu 
zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości 

 zapewnia zdającym pierwszą pomoc. 
 
Upoważniona szkoła, placówka lub upoważniony pracodawca, gdzie przeprowadzana jest część 
praktyczna egzaminu staje się ośrodkiem egzaminacyjnym (OE). 
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Za organizację i przeprowadzenie części praktycznej w ośrodku egzaminacyjnym 

odpowiedzialny był kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE), którym  zgodnie  

z Rozporządzeniem   był dyrektor szkoły/placówki.  

Każdy kierownik ośrodka egzaminacyjnego, w którym miał być przeprowadzany egzamin, 
otrzymał harmonogram pracy ośrodka wraz z listą zdających. Przed wyznaczonym terminem 
egzaminu, OKE w Gdańsku przekazała kierownikom ośrodków egzaminacyjnych naklejki  
z numerami PESEL zdających oraz informację o sposobie i terminie redystrybucji materiałów 
egzaminacyjnych zdających wraz z dokumentacją egzaminacyjną do siedziby OKE.   

W Tabeli 1. zestawiono liczbę upoważnionych szkół/placówek (OE), w których przeprowadzana 
była część praktyczna egzaminu w zakresie poszczególnych kwalifikacji w odpowiednich terminach 
przeprowadzania egzaminu z uwzględnieniem podziału na województwo kujawsko-pomorskie  
i pomorskie. 

Tabela 1. Liczba OE w poszczególnych terminach przeprowadzania egzaminu 

Termin przeprowadzania 
egzaminu 

Liczba upoważnionych szkól/placówek (OE) 
Razem 

woj. kujawsko-pomorskie woj. pomorskie 

Kwiecień 2013 r. 1 1 2 

Maj – czerwiec 2013 r. 89 86 175 

Październik – listopad 2013 r. 15 15 30 

Razem 105 102 207 

 

 Zespoły nadzorujące część praktyczną egzaminu 

Za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg tej części egzaminu w poszczególnych salach 
egzaminacyjnych (miejscach przeprowadzania egzaminu) odpowiadały zespoły nadzorujące część 
praktyczną (ZNCP). Zgodnie z Rozporządzeniem zespoły nadzorujące część praktyczną 
powoływane były przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego, na terenie którego przeprowadzana 
była ta część egzaminu. Pracą każdego zespołu kierował przewodniczący zespołu nadzorującego. 
Skład zespołu nadzorującego zależny był od formy części praktycznej egzaminu z zakresu danej 
kwalifikacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. (Dz U  
z 2013 r. poz. 5202) zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz U Nr 83, 
poz. 562 ze zmianami) jeżeli rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego była 
dokumentacja (forma „d”) w skład zespołu nadzorującego część praktyczną wchodziło 2 nauczycieli 
zatrudnionych w szkole lub placówce, w której przeprowadzana była część praktyczna oraz 
nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole lub 
placówce. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej było więcej niż 20 zdających, do obserwowania 
egzaminu powoływano dodatkowo jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole/placówce na 
każdych kolejnych 10 zdających. Nauczyciela lub nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub 
placówce wyznaczał kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły/placówki, w której byli zatrudnieni. 

W kwalifikacjach (forma „w”), w których w części praktycznej egzaminu zdający wykonywali 
zadanie egzaminacyjne na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt  
i urządzenia zgodnie z wytycznymi CKE i w sali egzaminacyjnej (miejscu przeprowadzania 
egzaminu) był egzaminator, który obserwował i oceniał przebieg wykonania zadania przez zdających 
oraz oceniał jakość rezultatów wykonania zadania stosując kryteria opracowane przez CKE (forma 
„w”) w skład zespołu nadzorującego wchodziło 2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce, 
którzy nie prowadzili zajęć edukacyjnych ze zdającymi.  

W zamieszczonej na następnej stronie Tabeli 2. zestawiono liczbę powołanych zespołów 
nadzorujących część praktyczną egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
w poszczególnych terminach jego przeprowadzania z uwzględnieniem podziału na województwa 
kujawsko-pomorskie i pomorskie. 
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Tabela 2. Liczba powołanych ZNCP w poszczególnych terminach przeprowadzania egzaminu 

Termin przeprowadzania 
egzaminu 

Liczba powołanych zespołów nadzorujących część 
praktyczną egzaminu (ZNCP) Razem 

woj. kujawsko-pomorskie woj. pomorskie 

Kwiecień 2013 r. 1 1 2 

Maj – czerwiec 2013 r. 381 405 786 

Październik – listopad 2013 r. 53 37 90 

Razem 435 443 878 

Ogółem w roku 2013 na terenie działania OKE w Gdańsku za przeprowadzenie i prawidłowy 
przebieg części praktycznej egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych (miejscach 
przeprowadzania egzaminu) odpowiadało 878 zespołów nadzorujących część praktyczną (ZNCP),  
w tym 435 ZNCP w województwie kujawsko-pomorski i 443 ZNCP w województwie pomorskim. 

 Egzaminatorzy 
W kwalifikacjach, w których część praktyczna była w formie „w” egzaminator w sali 

egzaminacyjnej (miejscu przeprowadzania egzaminu) w obecności zespołu nadzorującego część 
praktyczną obserwował i oceniał przebieg wykonania zadania przez zdających oraz oceniał jakość 
rezultatów wykonania zadania, stosując kryteria opracowane przez CKE. Egzaminatora wyznaczał 
kierownik ośrodka egzaminacyjnego, na terenie którego przeprowadzana była ta część egzaminu, 
spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora OKE w Gdańsku. 
Egzaminatorem nie mógł być nauczyciel zatrudniony w szkole/placówce, w której przeprowadzana 
była część praktyczna egzaminu. Jeden egzaminator obserwował i oceniał maksymalnie 6 zdających 
w jednej sali egzaminacyjnej (miejscu przeprowadzania egzaminu). W przypadku, gdy w sali 
egzaminacyjnej (miejscu przeprowadzania egzaminu) zdawało więcej niż 6 zdających, dla każdych 
kolejnych 6 zdających wyznaczono dodatkowo kolejnego egzaminatora. 

W kwalifikacjach, w których rezultatem wykonania zadania egzaminacyjnego była dokumentacja 
(forma „d”) jakość rezultatu sprawdzali i oceniali egzaminatorzy powołani przez dyrektora OKE  
w Gdańsku do pracy w zespole egzaminatorów w ośrodku sprawdzania. Egzaminatorzy oceniali 
jakość rezultatów w postaci dokumentacji stosując kryteria opracowane przez CKE. Nad organizacją 
sprawdzania i oceniania rezultatów w postaci dokumentacji i sprawnym przebiegiem tego procesu 
czuwali, wyznaczeni przez dyrektora OKE, koordynatorzy. 

W Tabeli 3. zestawiono liczbę zatrudnionych egzaminatorów  w poszczególnych terminach 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem formy 
(modelu) części praktycznej. 

Tabela 3. Liczba zatrudnionych egzaminatorów w poszczególnych terminach przeprowadzania egzaminu 

Termin przeprowadzania 
egzaminu 

Liczba zatrudnionych egzaminatorów 

Razem forma (model) „w”  
części praktycznej egzaminu 

forma (model) „d”  
części praktycznej egzaminu 

Kwiecień 2013 r. 2 – 2 

Maj – czerwiec 2013 r. 101 25 126 

Październik – listopad 2013 r. 19 8 27 

Razem 122 33 155 

Ogółem w roku 2013 na terenie działania OKE w Gdańsku zatrudnionych było 155 egzaminatorów 
wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, w tym 33 egzaminatorów sprawdzało i oceniało jakość rezultatów 
wykonania zadania egzaminacyjnego w postaci dokumentacji, stosując kryteria opracowane przez 
CKE.  

W 144 ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
i pomorskiego ogółem zatrudnionych było 122 egzaminatorów, którzy obserwowali i oceniali przebieg 
wykonania zadania przez zdających oraz oceniali jakość rezultatów wykonania zadania, stosując 
kryteria opracowane przez CKE.  
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3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKAJCE 
W ZAWODZIE 

W tym rozdziale przedstawiona zostanie zdawalność egzaminu i jego części przez populację 
zdających z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w poszczególnych terminach jego 
przeprowadzania. 

3.1 . Termin przeprowadzania egzaminu zawodowego:  kwiecień 2013 r.   

 Województwo kujawsko-pomorskie 

W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie kwiecień 2013r. przystąpiło 7 zdających z zakresu kwalifikacji 
A.66.  Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego. 

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany 
otrzymało: 

 w części pisemnej egzaminu – 7 z 7 (100%) zdających 

 w części praktycznej egzaminu – 2 z 7 (28,6%) zdających. 

 

 

 

 
 Województwo pomorskie 

W województwie pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie kwiecień 2013r. przystąpiło 9 zdających z zakresu kwalifikacji 
A.66.  Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego. 

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany 
otrzymało: 

 w części pisemnej egzaminu – 9 z 9 (100%) zdających 

 w części praktycznej egzaminu – 5 z 9 (55,6%) zdających. 

 

 

 

 

 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało  
i otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 2 z 7 (28,6%) wszystkich 
zdających, którzy przystąpili do egzaminu.  

 

W województwie pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało i otrzymało 
świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 5 z 9 (55,6%) wszystkich zdających, 
którzy przystąpili do egzaminu.  
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3.2 .Termin przeprowadzania egzaminu zawodowego:  maj-czerwiec 2013 r.   

 Województwo kujawsko-pomorskie 

W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie maj-czerwiec 2013r. przystąpiło 1 547 zdających z zakresu 17 
kwalifikacji, w tym: 

 do części pisemnej egzaminu przystąpiło   1 544 zdających  

 do części praktycznej egzaminu przystąpiło   1 508 zdających  

 

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany 
otrzymało: 

 w części pisemnej egzaminu – 1 357 z 1 544 (87,9%) zdających 

 w części praktycznej egzaminu – 885 z 1 508 (58,7%) zdających. 

 

 

 

 
 Województwo pomorskie 

W województwie pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie maj-czerwiec 2013r. przystąpiło 1 520 zdających z zakresu 18 
kwalifikacji, w tym: 

 do części pisemnej egzaminu przystąpiło   1 517 zdających  

 do części praktycznej egzaminu przystąpiło   1 479 zdających  

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany 
otrzymało: 

 w części pisemnej egzaminu – 1 338 z 1 517 (88,2%) zdających 

 w części praktycznej egzaminu – 1 041 z 1 479 (70,4%) zdających. 

 

 

 

 
W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. zestawione są 
szczegółowe dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych 
kwalifikacji z uwzględnieniem podziału na populację zdających z województwa kujawsko- 
-pomorskiego i pomorskiego. 

 

W województwie kujawsko-pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało  
i otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 805 z 1 547 (52,0%) 
wszystkich zdających, którzy przystąpili do egzaminu.  

 

W województwie pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało i otrzymało 
świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 949 z 1 520 (62,4%) wszystkich zdających, 
którzy przystąpili do egzaminu.  
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Tabela 2.1. 
Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 13 13 100,0 12 10 83,3 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 92 87 94,6 86 37 43,0 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 343 290 84,5 336 170 50,6 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 3 3 100,0 3 3 100,0 

A.67 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach 
pocztowych i kurierskich 

7 7 100,0 7 0 0,0 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 84 44 52,4 80 71 88,8 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarów 

6 4 66,7 5 3 60,0 

E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

143 97 67,8 136 92 67,6 

M.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i zespołów pojazdów 
samochodowych 

12 11 91,7 13 13 100,0 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 97 94 96,9 90 21 23,3 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 147 117 79,6 147 76 51,7 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 24 23 95,8 25 20 80,0 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

385 384 99,7 382 301 78,8 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 50 50 100,0 48 33 68,8 

Z.8 Świadczenie usług opiekuńczych 19 19 100,0 18 13 72,2 

Z.15. 
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu  
w gotowości do pracy 

107 102 95,3 108 10 9,3 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 12 12 100,0 12 12 100,0 

Razem 1 544 1 357 87,9 1 508 885 58,7 

Na zamieszczonym na następnej stronie Wykresie 2. przedstawiono wartości procentowe 
zdawalności części pisemnej i części praktycznej egzaminu w zakresie poszczególnych kwalifikacji 
uzyskane przez populację zdających z województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.1. i na Wykresie 2. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego przez całą populację 
zdających z województwa kujawsko-pomorskiego jest o 29,2% wyższa niż średnia efektywność 
zdawania części praktycznej przez tę populację. 

 w zakresie 2 kwalifikacji (B.5. Montaż systemów suchej zabudowy i M.18. Diagnozowanie  
i naprawa podzespołów  i zespołów pojazdów samochodowych) zdawalność części praktycznej 
była wyższa od zdawalności części pisemnej egzaminu. 

 najniższą zdawalność w części pisemnej uzyskali zdający z województwa kujawsko- 
-pomorskiego w zakresie kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 

 żaden ze zdających z województwa kujawsko-pomorskiego nie zdał części praktycznej 
egzaminu w zakresie kwalifikacji A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych  
w usługach pocztowych i kurierskich.   

Wykres 2. Zestawienie zdawalności części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego w zakresie 
poszczególnych kwalifikacji_populacja zdających z województwa kujawsko-pomorskiego 
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Tabela 2.2. 
Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 47 47 100,0 49 12 24,5 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 45 42 93,3 40 13 32,5 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 323 263 81,4 317 178 56,2 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 4 1 25,0 3 0 0,0 

A.67 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach 
pocztowych i kurierskich 

9 9 100,0 9 0 0,0 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 88 58 65,9 86 82 95,3 

B.30. 
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej 

4 4 100,0 4 3 75,0 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarów 

19 17 89,5 17 11 64,7 

E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

129 87 67,4 122 99 81,1 

M.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

27 25 92,6 25 24 96,0 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 93 87 93,5 83 28 33,7 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 69 57 82,6 69 33 47,8 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 14 14 100,0 14 12 85,7 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

433 428 98,8 428 361 84,3 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 10 10 100,0 9 8 88,9 

Z.8. 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

47 46 97,9 48 28 58,3 

Z.15. 
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu  
w gotowości do pracy 

135 122 90,4 135 130 96,3 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 21 21 100,0 21 19 90,5 

Razem 1 517 1 338 88,2 1 479 1 041 70,4 

Na zamieszczonym na następnej stronie Wykresie 3. przedstawiono wartości procentowe 
zdawalności części pisemnej i części praktycznej egzaminu w zakresie poszczególnych kwalifikacji 
uzyskane przez populację zdających z województwa pomorskiego. 
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Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.2. i na Wykresie 3. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego przez całą populację 
zdających z województwa pomorskiego jest o 17,8% wyższa niż średnia efektywność zdawania 
części praktycznej przez tę populację. 

 w zakresie 4 kwalifikacji (B.5. Montaż systemów suchej zabudowy, E.12. Montaż  
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, M.18. Diagnozowanie  
i naprawa podzespołów  i zespołów pojazdów samochodowych i Z.15. Asystowanie lekarzowi 
dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy ) zdający z województwa pomorskiego 
uzyskali wyższą zdawalność egzaminu w części praktycznej niż w części pisemnej.  

 żaden ze zdających z województwa pomorskiego nie zdał części praktycznej egzaminu  
w zakresie kwalifikacji A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach 
pocztowych i kurierskich i A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum. 

 

Wykres 3. Zestawienie zdawalności części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego  
w zakresie poszczególnych kwalifikacji_populacja zdających z województwa pomorskiego 
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Tabela 2.3. 
Liczba i procent  wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 13 9 69,2 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 92 37 40,2 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 343 164 47,8 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 3 3 100,0 

A.67 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych  
i kurierskich 

7 0 0,0 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 84 37 44,0 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie 
wyników pomiarów 

6 3 50,0 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 143 70 49,0 

M.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i zespołów pojazdów 
samochodowych 

13 11 84,6 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 97 20 20,6 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 147 66 44,9 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 25 18 72,0 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 385 299 77,7 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 50 33 66,0 

Z.8 Świadczenie usług opiekuńczych 19 13 68,4 

Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 108 10 9,3 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 12 12 100,0 

Razem 1 547 805 52,0 

 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.3. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych kwalifikacji jest 
zróżnicowana – od 0,0% do 100% 

 wszyscy zdający z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przystąpili do egzaminu  
z zakresu kwalifikacji A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum i Z.20. Wykonywanie 
dezynfekcji i sterylizacji medycznej otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje  
w zawodzie. 
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Tabela 2.4. 
Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 49 12 24,5 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 45 13 28,9 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 323 164 50,8 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 4 0 0,0 

A.67 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych  
i kurierskich 

9 0 0,0 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 88 54 61,4 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 4 3 75,0 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie 
wyników pomiarów 

19 11 57,9 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 129 71 55,0 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 27 23 85,2 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 93 28 30,1 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 69 29 42,0 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 14 12 85,7 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 433 356 82,2 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 10 8 80,0 

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 48 28 58,3 

Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 135 118 87,4 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 21 19 90,5 

Razem 1 520 949 62,4 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.4. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych kwalifikacji jest 
zróżnicowana – od 0,0% do 90,5% 

 najwyższą zdawalność (90,5%) uzyskali zdający egzamin z województwa pomorskiego  
z zakresu kwalifikacji Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. 

Wśród populacji zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z województwa 
pomorskiego byli   absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W zamieszczonych na 
kolejnych stronach niniejszego opracowania Tabelach 2.5 i 2.6., 2.7.i 2.8. przedstawione zostały 
dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych kwalifikacji  
z uwzględnieniem podziału na populację uczniów (słuchaczy) szkół zawodowych i absolwentów 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.   
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Tabela 2.5. 
Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części 
egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 47 47 100,0 49 12 24,5 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 38 35 92,1 33 10 30,3 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 323 263 81,4 317 178 56,2 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 4 1 25,0 3 0 0,0 

A.67 

Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach 
pocztowych  
i kurierskich 

9 9 100,0 9 0 0,0 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 88 58 65,9 86 82 95,3 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarów 

19 17 89,5 17 11 64,7 

E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

128 86 67,2 121 98 81,0 

M.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

27 25 92,6 25 24 96,0 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 93 87 93,5 83 28 33,7 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 69 57 82,6 69 33 47,8 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 14 14 100,0 14 12 85,7 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i 
niesamodzielnej 

433 428 98,8 428 361 84,3 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 10 10 100,0 9 8 88,9 

Z.8. 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

47 46 97,9 48 28 58,3 

Z.15. 
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w 
gotowości do pracy 

135 122 90,4 135 130 96,3 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 21 21 100,0 21 19 90,5 

Razem 1 505 1 326 88,1 1 467 1 034 70,5 

 

Tabela 2.6. 
Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego, którzy zdali 
odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 7 4 57,1 3 3 100,0 

B.30. 
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej 

4 1 25,0 3 3 100,0 

Razem 11 5 45,5 6 6 100,0 
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Tabela 2.7. 
Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 49 12 24,5 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 38 10 26,3 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 323 164 50,8 

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 4 0 0,0 

A.67 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych  
i kurierskich 

9 0 0,0 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 88 54 61,4 

B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie 
wyników pomiarów 

19 11 57,9 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 128 70 54,7 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 27 23 85,2 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 93 28 30,1 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 69 29 42,0 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 14 12 85,7 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 433 356 82,2 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 10 8 80,0 

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 48 28 58,3 

Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 135 118 87,4 

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 21 19 90,5 

Razem 1 508 942 62,5 

 

Tabela 2.8. 
Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego, którzy zdali 
egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 7 3 42,9 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 4 3 75,0 

Razem 11 6 54,5 
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3.3 .Termin przeprowadzania egzaminu zawodowego:  październik-listopad 
  2013 r.   

 Województwo kujawsko-pomorskie 

W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie październik-listopad 2013r. przystąpiło 132 zdających z zakresu 
14 kwalifikacji, w tym: 

 do części pisemnej egzaminu przystąpiło   131 zdających  

 do części praktycznej egzaminu przystąpiło   128 zdających  

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany 
otrzymało: 

 w części pisemnej egzaminu – 100 z 131 (76,3%) zdających 

 w części praktycznej egzaminu – 112 z 128 (87,5%) zdających. 

 

 

 

 
 Województwo pomorskie 

W województwie pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie październik-listopad 2013r. przystąpiło 198 zdających z zakresu 
14 kwalifikacji, w tym: 

 do części pisemnej egzaminu przystąpiło   194 zdających  

 do części praktycznej egzaminu przystąpiło   188 zdających  

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany 
otrzymało: 

 w części pisemnej egzaminu – 168 z 194 (86,6%) zdających 

 w części praktycznej egzaminu – 151 z 188 (80,3%) zdających. 

 

 

 

 
W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach 2.9., 2.10., 2.11. i 2.12. zestawione są 
szczegółowe dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych 
kwalifikacji z uwzględnieniem podziału na populację zdających z województwa kujawsko- 
-pomorskiego i pomorskiego. 

 

W województwie kujawsko-pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało  
i otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 88 z 132 (66,7%) wszystkich 
zdających, którzy przystąpili do egzaminu.  

 

W województwie pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało i otrzymało 
świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 138 z 198 (69,7%) wszystkich zdających, 
którzy przystąpili do egzaminu.  
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Tabela 2.9. 
Liczba i procent wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 5 4 80,0 4 3 75,0 

A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

4 3 75,0 4 2 50,0 

A.36 Prowadzenie rachunkowości 5 5 100,0 5 4 80,0 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 6 100,0 6 4 66,7 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100,0 1 1 100,0 

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 32 18 56,3 32 30 93,8 

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 10 9 90,0 10 7 70,0 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 12 12 100,0 12 12 100,0 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 8 4 50,0 6 6 100,0 

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 12 12 100,0 13 13 100,0 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

7 5 71,4 7 4 57,1 

M.20 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi 

13 6 46,2 13 12 92,3 

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 11 10 90,9 10 9 90,0 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 5 5 100,0 5 5 100,0 

Razem 131 100 76,3 128 112 87,5 

Na Wykresie 4. przedstawiono wartości procentowe zdawalności części pisemnej i części 
praktycznej egzaminu w zakresie poszczególnych kwalifikacji uzyskane przez populację zdających  
z województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.9. i na Wykresie 4. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego przez całą populację 
zdających z województwa kujawsko-pomorskiego jest o 11,2% niższa niż średnia efektywność 
zdawania części praktycznej przez tę populację. 

 najniższą zdawalność  (46,2%) w części pisemnej uzyskali zdający z województwa kujawsko- 
-pomorskiego w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi 

 w zakresie 4 kwalifikacji (B.5. Montaż systemów suchej zabudowy, B.18. Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i T.11. Planowanie 
 i realizacja usług w recepcji) zdający z województwa kujawsko-pomorskiego uzyskali jednakową 
(stuprocentową) zdawalność w części pisemnej i części praktycznej egzaminu.  

 
 

Wykres 4. Zestawienie zdawalności części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego  
w zakresie poszczególnych kwalifikacji_populacja zdających z województwa kujawsko- 
-pomorskiego 
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Tabela 2.10. 
Liczba i procent wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 20 15 75,0 18 18 100,0 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 10 90,9 11 10 90,9 

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 8 5 62,5 6 1 16,7 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 25 24 96,0 24 11 45,8 

A.66 
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz 
w zakresie obrotu towarowego 

2 2 100,0 6 1 16,7 

B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 10 8 80,0 10 9 90,0 

E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100,0 1 1 100,0 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

11 8 72,7 9 0 0,0 

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 70 66 94,3 70 69 98,6 

T.6 Sporządzanie potraw i napojów 7 3 42,9 5 3 60,0 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1 1 100,0 1 1 100,0 

Z.4 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

20 17 85,0 20 20 100,0 

Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych 4 4 100,0 3 3 100,0 

Z.8 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

4 4 100,0 4 4 100,0 

Razem 194 168 86,6 188 151 80,3 

Na Wykresie 5. przedstawiono wartości procentowe zdawalności części pisemnej i części 
praktycznej egzaminu w zakresie poszczególnych kwalifikacji uzyskane przez populację zdających  
z województwa pomorskiego. 
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Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.10. i na Wykresie 5. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego przez całą populację 
zdających z województwa pomorskiego jest o 6,3% wyższa niż średnia efektywność zdawania 
części praktycznej przez tę populację. 

 najniższą zdawalność  (42,9%) w części pisemnej uzyskali zdający z województwa 
pomorskiego w zakresie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów. 

  

 
 
 

Wykres 5. Zestawienie zdawalności części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego  
w zakresie poszczególnych kwalifikacji_populacja zdających z województwa pomorskiego 
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Tabela 2.11. 
Liczba i procent wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 5 3 60,0 

A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania 

4 2 50,0 

A.36 Prowadzenie rachunkowości 5 4 80,0 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 4 66,7 

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100,0 

B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 32 18 56,3 

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 10 6 60,0 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 12 12 100,0 

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 8 4 50,0 

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 13 12 92,3 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 7 4 57,1 

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 13 5 38,5 

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 11 8 72,7 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 5 5 100,0 

Razem 132 88 66,7 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.11. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych kwalifikacji jest 
zróżnicowana – od 38,5% do 100% 

 najniższą zdawalność (38,5%) uzyskali zdający egzamin z zakresu kwalifikacji M.20. 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

 wszyscy zdający z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przystąpili do egzaminu  
z zakresu kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy, B.18. Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich i T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

 

 

 

 

 
 



Sprawozdanie z  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie  

województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 

marzec  2014 r 
34 

Tabela 2.12. 
Liczba i procent  wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 20 15 75,0 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 9 81,8 

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 8 1 12,5 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 25 11 44,0 

A.66 
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego 

6 1 16,7 

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 10 8 80,0 

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100,0 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 11 0 0,0 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 70 65 92,9 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 7 2 28,6 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1 1 100,0 

Z.04 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

20 17 85,0 

Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych 4 3 75,0 

Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 4 4 100,0 

Razem 198 138 69,7 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.12. wynika między innymi, że: 

 średnia efektywność zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych kwalifikacji jest 
zróżnicowana – od 0,0% do 100% 

 żaden ze zdających egzamin z województwa pomorskiego w zakresie kwalifikacji E.12. Montaż  
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych nie otrzymał świadectwa 
potwierdzającego tę kwalifikację. 

Wśród populacji zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z województwa 
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego byli   absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  
W zamieszczonych na kolejnych stronach niniejszego opracowania Tabelach 2.13. i 2.14., 2.15. 
i 2.16., 2.17. i 2.18., 2.19. i 2.20. przedstawione zostały dane na temat zdawalności egzaminu i jego 
części z zakresu poszczególnych kwalifikacji z uwzględnieniem podziału na populację uczniów 
(słuchaczy) szkół zawodowych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.   
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Tabela 2.13. 
Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części 
egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100,0 1 1 100,0 

B.7. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarów 

32 18 56,3 32 30 93,8 

E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

1 1 100,0 1 0 0,0 

Razem 34 20 58,8 34 31 91,2 

Tabela 2.14. 
Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy 
zdali odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 5 4 80,0 4 3 75,0 

A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

4 3 75,0 4 2 50,0 

A.36 Prowadzenie rachunkowości 5 5 100,0 5 4 80,0 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 6 100,0 6 4 66,7 

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 10 9 90,0 10 7 70,0 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 12 12 100,0 12 12 100,0 

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 8 4 50,0 6 6 100,0 

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 12 12 100,0 13 13 100,0 

E.12 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

6 4 66,7 6 4 66,7 

M.20 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi 

13 6 46,2 13 12 92,3 

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 11 10 90,9 10 9 90,0 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 5 5 100,0 5 5 100,0 

Razem 97 80 82,5 94 81 86,2 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.13. i  w Tabeli 2.14. wynika między innymi, że: 

 uczniowie (słuchacze) szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego osiągnęli 
wyższą o 32,4% średnią efektywność zdawania części praktycznej egzaminu od zdawania 
części pisemnej egzaminu  

 absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego 
osiągnęli wyższą o 3,7% średnią efektywność zdawania części praktycznej egzaminu od 
zdawania części pisemnej egzaminu.  
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Tabela 2.15. 
Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 8 5 62,5 6 1 16,7 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 25 24 96,0 24 11 45,8 

A.66. 
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz 
w zakresie obrotu towarowego 

2 2 100,0 6 1 16,7 

E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 
peryferyjnych 

11 8 72,7 9 0 0,0 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i 
niesamodzielnej 

18 15 83,3 18 18 100,0 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 4 4 100,0 3 3 100,0 

Z.8. 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

4 4 100,0 4 4 100,0 

Razem 72 62 86,1 70 38 54,3 

Tabela 2.16. 
Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego, którzy zdali 
odpowiednie części egzaminu 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Część pisemna Część praktyczna 

przystąpili zdali przystąpili zdali 

liczba liczba % liczba liczba % 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 10 90,9 11 10 90,9 

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 10 8 80,0 10 9 90,0 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 68 64 94,1 68 67 98,5 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

2 2 100,0 2 2 100,0 

Razem 91 84 92,3 91 88 96,7 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.15. i  w Tabeli 2.16. wynika między innymi, że: 

 uczniowie (słuchacze) szkół zawodowych z województwa pomorskiego osiągnęli wyższą  
o 31,8% średnią efektywność zdawania części pisemnej egzaminu od zdawania części 
praktycznej egzaminu  

 absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego osiągnęli 
wyższą o 4,4% średnią efektywność zdawania części praktycznej egzaminu od zdawania 
części pisemnej egzaminu.  
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Tabela 2.17. 
Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali 
świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100,0 

B.7. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników 
pomiarów 

32 18 56,3 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0 

Razem 34 19 55,9 

Tabela 2.18. 
Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy 
zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 5 3 60,0 

A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania 

4 2 50,0 

A.36 Prowadzenie rachunkowości 5 4 80,0 

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 4 66,7 

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 10 6 60,0 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 12 12 100,0 

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 8 4 50,0 

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 13 12 92,3 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 6 4 66,7 

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 13 5 38,5 

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 11 8 72,7 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 5 5 100,0 

Razem 98 69 70,4 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.17. i  w Tabeli 2.18. wynika między innymi, że: 

 absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego 
osiągnęli średnią efektywność zdawania całego egzaminu wyższą o 14,5% niż populacja 
uczniów (słuchaczy) szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Tabela 2.19. 
Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 8 1 12,5 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 25 11 44,0 

A.66. 
Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego 

6 1 16,7 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 11 0 0,0 

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 18 15 83,3 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 4 3 75,0 

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 4 4 100,0 

Razem 76 35 46,1 

 
Tabela 2.20. 
Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego, którzy zdali 
egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznacz. 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do 

egzaminu 

zdali i otrzymali 
świadectwa 

potwierdzające 
kwalifikacje  
w zawodzie 

liczba liczba % 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 9 81,8 

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 10 8 80,0 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 68 63 92,6 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

2 2 100,0 

Razem 91 82 90,1 

Z analizy danych przedstawionych w Tabeli 2.19. i  w Tabeli 2.20. wynika między innymi, że: 

 absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego osiągnęli 
średnią efektywność zdawania całego egzaminu wyższą o 44,0% niż populacja uczniów 
(słuchaczy) szkół zawodowych z województwa pomorskiego. 
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Posumowanie i wnioski 

W roku 2013 został przeprowadzony po raz pierwszy zmodernizowany egzamin zawodowy – 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Do tego egzaminu przystąpiło łącznie 3413 
zdających z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w tym 3181 uczniów 
(słuchaczy) szkół zawodowych, 200 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 32 
eksternów. Zdający przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu 33 
kwalifikacji. 

Z analizy danych dotyczących zdawalności egzaminu i jego części przedstawionych w niniejszym 
opracowaniu wynika, że: 

 cała populacja uczniów (słuchaczy) szkół zawodowych, która przystąpiła w roku 2013 do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskała wyższą zdawalność części 
pisemnej niż części praktycznej egzaminu. 

 cała populacja absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  która przystąpiła w roku 
2013 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskała wyższą zdawalność 
części pisemnej niż części praktycznej egzaminu. 

 najwyższą zdawalność całego egzaminu uzyskała populacja absolwentów kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych z województwa pomorskiego, która przystąpiła do egzaminu w terminie 
październik-listopad 2013 r. 82 z 91 (90,1%) absolwentów kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikację, z zakresu której zdawali 
egzamin. 


