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Szanowni Państwo! 

Egzamin zawodowy w roku 2020 został przeprowadzony zgodnie z ustawą o systemie oświaty  
w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1707). 

Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu zostały ustalone w Informacji o sposobie  
organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020. 

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiadomości  
i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

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 certyfikatem kwalifikacji zawodowej wydanym przez okręgową komisję 
egzaminacyjną po zdaniu egzaminu zawodowego z zakresu tej kwalifikacji. 

W Sprawozdaniu z egzaminu zawodowego przeprowadzonego na terenie województwa 
pomorskiego w roku 2020 które Państwu przekazujemy, przedstawiamy informacje dotyczące 
wyników egzaminu zawodowego – kształcenie zgodnie z PPKwZ z 2019 r.  

 
 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w przeprowadzenie egzaminów zawodowych 

za pomoc w zorganizowaniu egzaminów i ustaleniu ich wyników. 
 

Dyrekcja i Pracownicy 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego na terenie  
województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - Wydział Egzaminów Zawodowych 
 

4 

 

Spis treści 

1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym………………………………..………..………… 5 

1.1 Struktura egzaminu zawodowego  ………………………………………………………………… 5 

   Część pisemna egzaminu zawodowego…………………………………………………….....……….. 5 

   Część praktyczna egzaminu zawodowego……………………………………….………………..……. 6 

1.2. Ustalenie wyników egzaminu zawodowego………………..……………………………………………..… 7 

1.3. Warunki uznania egzaminu zawodowego za zdany……………………………………………….…….…. 7 

2. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego ………………………….………………………………. 7 

3. Wyniki egzaminu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach ............................................... 8 



Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego na terenie  
województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - Wydział Egzaminów Zawodowych 
 

5 

 

1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM 
 

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu zawodowego przeprowadzanego zgodnie  
z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019  
w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
przystępowali: 

a. słuchacze szkół policealnych o jednorocznym cyklu kształcenia, którzy rozpoczęli 
kształcenie w roku szkolnym 2019/2020, 

b. słuchaczy szkół policealnych o dwuletnim cyklu kształcenia, którzy rozpoczęli 
kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 i kształcą się w zawodach dwu-
kwalifikacyjnych. 

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin zawodowy był przeprowadzony w zakresie kwalifikacji 
wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 
harmonogramu egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 . 

Egzamin zawodowy przeprowadzony był w sesji sierpień-wrzesień 2020 r w następujących 
terminach: 

TERMIN GŁÓWNY 

 część pisemna  w dniach od 18 do 20 sierpnia 2020 r. 

 część praktyczna o modelu d – 17 sierpnia 2020 r.  

 część praktyczna o modelu w i wk – od 19 do 28 sierpnia 2020 r. 

TERMIN DODATKOWY 

 część pisemna – 2 września 2020 r. 

 część praktyczna o modelu d – 1 września 2020 r.  

 część praktyczna o modelu w i wk – od 4 do 5 września 2020 r. 

1.1. Struktura egzaminu zawodowego  

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.  

 Część pisemna egzaminu zawodowego 

Część pisemna egzaminu trwa 60 min. i jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. 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 elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Elektroniczny 
system przeprowadzania egzaminu zawodowego udostępnia szkole, placówce lub centrum, 
pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dyrektor okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. 

Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania części pisemnej może być 
przedłużony, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego – formuła 2019. 
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, który informuje dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia lub absolwenta tytule laureata lub finalisty. 
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 zamieszczany jest przez Ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania i ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej.  



Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego na terenie  
województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - Wydział Egzaminów Zawodowych 
 

6 

 

 Część praktyczna egzaminu zawodowego 

Część praktyczna egzaminu przeprowadzana polega na wykonaniu przez zdającego zadania lub 
zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, 
które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie  
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, 
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której przeprowadzany jest 
egzamin. Rezultatem wykonania zadania egzaminacyjnego jest wyrób, usługa lub dokumentacja.  

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania 
egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, 
w którym wyodrębniono kwalifikację.  
Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania części praktycznej może być 
przedłużony. Czas o jaki może być przedłużona część praktyczna egzaminu zawodowego 
określony jest w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego – formuła 2019. 

Ze względów organizacyjnych wyróżniono cztery modele przeprowadzania części praktycznej 
egzaminu: 
 model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja 
 model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana  

z wykorzystaniem komputera 
 model w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa 
 model wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem 

komputera. 

Część praktyczną egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym jest 
dokumentacja (model d i dk), sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji 
egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, prowadzonej przez 
okręgową komisję egzaminacyjną, powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

Część praktyczną egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa 
(model w i wk), obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do 
ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, prowadzonej 
przez okręgową komisję egzaminacyjną, powołani w skład zespołu nadzorującego przebieg części 
praktycznej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród egzaminatorów ujętych  
w wykazie przekazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  
Egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego, w obecności pozostałych osób 
wchodzących w skład tego zespołu, wypełnia karty oceny zdających i ocenia: 

 jakość rezultatu końcowego – wyrobu lub usługi oraz związanej z nim dokumentacji pod 
względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym 

 jakość rezultatu pośredniego w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę 
jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego  

 przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: 

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania 
egzaminacyjnego. 

Egzaminatorzy stosują zasady oceniania wykonania zadań ustalone przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 
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1.2. Ustalenie wyników egzaminu zawodowego 

Wyniki egzaminu zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie 
liczby punktów uzyskanych przez zdającego: 

a. w części pisemnej – po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych  
w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego  

b. w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny wypełnionej przez 
egzaminatora. 

Wyniki egzaminu zawodowego przedstawiane są w procentach. 
Wyniki egzaminu zawodowego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

1.3. Warunki uznania egzaminu zawodowego za zdany 

 

Zdający zdał egzamin zawodowy z zakresu wyodrębnionej kwalifikacji 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 zawodowy z zakresu wyodrębnionej kwalifikacji w danym 
zawodzie otrzymał certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez komisję okręgową. 

Zdający, który zdał egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 
zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom 
zawodowy wydawany przez komisję okręgową.  

2. WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO 

W roku 2020 egzamin zawodowy został przeprowadzony na terenie działania Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku w sesji sierpień-wrzesień 2020 r.  

W terminie głównym do obu części egzaminu zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 
przystąpiło 611 zdających z zakresu 7 kwalifikacji. 

Certyfikat kwalifikacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało 555 zdających 
– 90,1% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.  

Przystąpiło  

do części pisemnej 

627 zdających 

Zdało  

część pisemną  

592 (94,4%) zdających 

 

Certyfikat kwalifikacji 
zawodowej 

otrzymało 555 zdających 

(90,1%) 
Przystąpiło  

do części praktycznej  

617 zdających 

Zdało  

część praktyczną  

578 (93,7%) zdających 
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3. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH 
KWALIFIKACJACH  

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

W zamieszczonej Tabeli 1. zestawione są szczegółowe dane na temat zdawalności egzaminu  
i jego części z zakresu poszczególnych kwalifikacji.  

Tabela 1. 
Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu  
i otrzymali certyfikaty kwalifikacji zawodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
y
m

b
o

l 
k
w

a
lif

ik
a

c
ji 

Nazwa kwalifikacji 
Nazwa i symbol zawodu,  

w którym wyodrębniono daną 
kwalifikację 

Część pisemna  Część praktyczna Egzamin  

pr
zy

st
ąp

iło
 

zdało  

pr
zy

st
ąp

iło
 

zdało 

pr
zy

st
ąp

iło
 d

o 
ob

u 

cz
ęś

ci
 e

gz
am

in
u 

Otrzymało 
certyfikat 

kwalifikacji 
zawodowej 
(spośród 
zdających  
2 części 

egzaminu) 

liczba liczba % liczba liczba % liczba  liczba % 

SPO.05 
Świadczenie usług 
opiekuńczych 

341204 Opiekunka 
środowiskowa 

4 4 100 4 4 100 4 4 100 

MED.12 
Wykonywanie dekontaminacji 
sprzętu i wyrobów medycznych 

321104 Technik sterylizacji 
medycznej 

74 60 81,1 71 62 87,3 71 54 76,1 

EKA.02 
Organizacja i prowadzenie 
archiwum 

441403 Technik archiwista 9 8 88,9 9 2 22,2 9 2 22,2 

MED.01 
Asystowanie lekarzowi 
dentyście i utrzymanie gabinetu 
w gotowości do pracy 

325101 Asystentka 
stomatologiczna 

84 78 92,9 84 77 91,7 84 75 89,3 

MED.03 
Świadczenie usług 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
osobie chorej i niesamodzielnej 

532102 Opiekun medyczny 351 348 99,,1 346 338 97,7 343 334 97,4 

OGR.01 
Wykonywanie kompozycji 
florystycznych 

343203 Florysta 100 89 89,0 98 90 91,8 95 81 85,3 

SPO.01 
Udzielanie pomocy i organizacja 
wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

341201 Asystent osoby 
niepełnosprawnej 

5 5 100 5 5 100 5 5 100 
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