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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Jaworzno, 18 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,
przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach
egzaminu zawodowego absolwentów techników, techników uzupełniających oraz szkół
policealnych województwa śląskiego przeprowadzonego 15 czerwca (etap pisemny) oraz
od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. (etap praktyczny).
Niniejsze opracowanie zawiera szereg informacji, zestawień, wskaźników
statystycznych i wykresów, umożliwiających Państwu przeprowadzenie różnorodnych analiz
stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu standardów obowiązujących
w zdawanym zawodzie.
Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem dyrektorów szkół, nauczycieli
i pracodawców, którzy mają bezpośredni wpływ na proces nauczania oraz przedstawicieli
nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkołę, którzy mają wpływ na szeroko
pojętą jakość pracy szkoły.
Mam nadzieję, że zaproponowana przez OKE forma sprawozdania stanie się
dla Państwa bogatym źródłem informacji.
Jednocześnie dziękuję:








przewodniczącym szkolnych zespołów nadzorujących za sprawną organizację
i przebieg etapu pisemnego egzaminu,
kierownikom ośrodków egzaminacyjnych za sprawną organizację i przebieg etapu
praktycznego egzaminu,
przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących za troskę o prawidłowy
przebieg etapu pisemnego w sali egzaminacyjnej,
przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących etap praktyczny za troskę
o prawidłowy przebieg etapu praktycznego w sali egzaminacyjnej,
egzaminatorom za wnikliwe ocenianie prac egzaminacyjnych etapu praktycznego,
obserwatorom za cenne uwagi dotyczące przebiegu etapu pisemnego i praktycznego
egzaminu,
asystentom technicznym za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r.
Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Dyrektor OKE
Roman Dziedzic
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1.

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
ZAWODOWE ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW, TECHNIKÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH1

1.1. Technik analityk 311[02]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 81,38% zdających
przystąpiło do obu etapów:
145 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 145 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 145 zdających

zdało: 86,21% zdających

zdało: 93,10% zdających

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,63

0,70

0,87

63,17

70,24

87,37

Modalna

72

75

89

Mediana

64

70

89

Maksimum

92

100

100

Minimum

36

40

52

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna

Analizując wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, należy pamiętać o różnych progach
zaliczenia egzaminu w poszczególnych jego etapach. Warunkiem zaliczenia egzaminu zawodowego jest zdobycie
co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z części pierwszej i co najmniej 30% z części drugiej testu
w etapie pisemnym oraz co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów w etapie praktycznym.
1
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik analityk

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik analityk
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik analityk

Wykres 4.Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik analityk
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik analityk
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
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

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować nazwy, pojęcia i terminologię z zakresu badań analitycznych;
Rozpoznawać właściwości substancji;
Rozpoznawać symbolikę chemiczną;
Odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych;
Rozpoznawać podstawowy sprzęt laboratoryjny i określać jego przeznaczenie;
Odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz;
Ustala szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego na podstawie karty charakterystyk
substancji niebezpiecznych;
Rozróżnia podstawowe grupy drobnoustrojów na podstawie obrazów mikroskopowych;
Określać mechanizmy i naturę zjawisk chemicznych;
Ustalać stężenia substancji biorących udział w procesach chemicznych;
Wykonywać obliczenia związane ze stężeniami roztworów i składem mieszanin;
Sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz;
Interpretować wyniki analiz ilościowych w odniesieniu do norm;
Dobierać metodę ilościowego oznaczenia substancji w zależności od ich właściwości;
Oceniać jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych;
Obliczać wyniki badań ilościowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych;
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Nr
umiejętności
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych;
Przewidywać
zagrożenia
występujące
podczas
wykonywania
badań
jakościowych
i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu;
Ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w laboratoriach
chemicznych różnego typu;
Dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii;
Stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych
w laboratoriach chemicznych różnego typu;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania badań
jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik analityk
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia.
Opis metody oznaczania zawartości jonów dichromianowych(VI) z uwzględnieniem
III.
równania reakcji, przygotowania próbki i czystości stosowanych odczynników.
Wykaz kolejnych etapów oznaczania zawartości jonów dichromianowych(VI)
IV. z uwzględnieniem organizacji stanowiska, przygotowania odczynników oraz kolejnych
etapów badań analitycznych..
Wykaz: odczynników chemicznych, sprzętu podstawowego i pomocniczego
V.
z uwzględnieniem pojemności naczyń laboratoryjnych oraz środków ochrony osobistej.
Opis przebiegu kolejnych etapów badań wykonanych na stanowisku egzaminacyjnym
VI.
z uwzględnieniem przepisów BHP.
VII. Protokół badań.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
10
10
7
24
20
23
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.2. Technik budownictwa 311[04]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 79,24% zdających
przystąpiło do obu etapów:
761 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 774 zdających

przystąpiło: 761 zdających

zdało: 88,63% zdających

zdało: 83,05% zdających

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,64

0,69

0,80

64,01

69,32

81,83

Modalna

64

65

92

Mediana

64

70

88

Maksimum

100

100

100

Minimum

22

0

3

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik budownictwa

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik budownictwa
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik budownictwa

Wykres 4.Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik budownictwa
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik
budownictwa

Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.1

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozpoznawać rodzaje obiektów oraz elementów budowlanych z uwzględnieniem ich konstrukcji,
przeznaczenia oraz technologii wykonania;
Rozpoznawać i wskazywać zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem
ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania;
Rozpoznawać różne technologie wykonywania robót budowlanych i wskazywać ich zastosowanie;
Określać zasady organizacji placu budowy w zakresie zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza
socjalnego;
Określać zasady organizacji transportu poziomego i pionowego na placu budowy;
Określać zasady magazynowania, przechowywania i składowania materiałów budowlanych;
Określać zasady dotyczące montowania, eksploatowania i rozbierania rusztowań;
Posługiwać się dokumentacją projektową, kosztorysową oraz dokumentacją budowy dotyczącą
kolejnych faz procesu budowlanego;
Rozróżniać rodzaje obciążeń budowlanych, analizować i określać ich wielkość dla poszczególnych
elementów budowli;
Określać zasady wykonywania i organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, ciesielskich,
betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych;
Określać zasady eksploatacji obiektów budowlanych;
Określać zasady wykonywania i organizacji robót: remontowych i rozbiórkowych.
Wykonywać podstawowe obliczenia związane z zadaniami zawodowymi: obliczać wielkości obciążeń,
wielkości charakteryzujące przekrój, wielkości statyczne w belkach i kratownicach, naprężenia
i odkształcenia w prostych elementach, przekroje elementów oraz zbrojenie;
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Nr
umiejętności
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Sporządzać dokumenty związane z procesem budowlanym: dziennik budowy, księgę obmiarów,
dokumentację inwestycyjną, płacową, magazynową oraz zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe;
Dobierać materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów
robót budowlanych;
Sporządzać przedmiary robót oraz kosztorysy na wykonanie określonych robót;
Interpretować wyniki badań laboratoryjnych materiałów budowlanych.
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych;
Stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy;
Określać wymagania stawiane budynkom w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;
Wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano-montażowych;
Wskazywać zasady dotyczące kontroli i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych;
Przewidywać zagrożenia występujące na placu budowy;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót budowlanych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót
budowlanych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik budownictwa
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do projektu.
Wykaz robót związanych z wykonaniem murowanej ściany oraz żelbetowych słupów,
III. przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących wykonania
i odbioru zaplanowanych robót.
IV. Wykaz stali zbrojeniowej.
V. Przedmiar robót.
VI. Obliczenia ilości nakładów robocizny i materiałów.
Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz narzędzi i sprzętu, niezbędnych do wykonania
VII.
robót murarskich i żelbetowych.
VIII. Praca jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
26
10
12
28
6
3

100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.3. Technik elektronik 311[07]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 48,04% zdających
przystąpiło do obu etapów:
383 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 398 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 383 zdających

zdało: 60,55% zdających

zdało: 59,79% zdających

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,54

0,69

0,66

53,93

69,30

68,60

Modalna

50

75

75

Mediana

52

70

76

Maksimum

100

100

100

Minimum

16

20

0

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik elektronik

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik elektronik
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik elektronik

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik elektronik
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik elektronik
Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować pojęcia, określenia i nazwy z zakresu eksploatacji urządzeń elektronicznych;
Rozpoznawać elementy, układy i urządzenia elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń,
1.2
charakterystyk, parametrów i wyglądu;
Określać funkcje poszczególnych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i instalacjach
1.3
elektronicznych na podstawie schematów ideowych i blokowych;
Rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej urządzeń
1.4
elektronicznych;
2.1
Obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych;
Analizować pracę układów elektronicznych na podstawie ich schematów ideowych oraz danych
2.2
uzyskanych w wyniku pomiarów;
2.3
Interpretować wyniki pomiarów;
2.4
Dobierać elementy, układy i urządzenia elektroniczne dla określonych warunków technicznych;
2.5
Dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów parametrów układów i urządzeń elektronicznych;
Określać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów i urządzeń
2.6
elektronicznych;
Określać rodzaj uszkodzenia w układach i urządzeniach elektronicznych na podstawie opisu i podanych
2.7
wyników pomiarów;
2.8
Analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
3.1
ochrony środowiska podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych;
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Nr
umiejętności
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń
elektronicznych;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji układów i urządzeń
elektronicznych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i eksploatacji
układów i urządzeń elektronicznych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik elektronik
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do opracowania projektu wynikające z Załącznika 1 oraz tabel zawartych
w Załączniku 3 i Karcie Pracy Egzaminacyjnej, zawierające wykaz parametrów technicznych
II.
wraz z ich wartościami, które będą wykorzystywane do oceny zgodności parametrów
badanego generatora z założeniami projektowymi.
Wykaz niezbędnej aparatury pomiarowej oraz wykaz działań związanych z uruchomieniem
III.
i badaniem układu generatora LC sygnału sinusoidalnego.
Działania związane z uruchomieniem i badaniem układu generatora przebiegu sygnału
IV.
sinusoidalnego.
Obliczenia oczekiwanej częstotliwości generowanego przebiegu fwyobl układu
V. i charakterystyki: Uwypp=f (Ucc), h=f (Ucc), fwy=f (Ucc), fwy=f(T), obliczenie parametrów
generatora.
Porównanie danych technicznych generatora z wynikami obliczeń i wynikami pomiarów oraz
VI.
opracowane wnioski.
VII. Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika generatora.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
I.

Razem
*

Maksymalna
liczba
punktów
3
10

15
26
24
13
6
3

100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
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1.4. Technik elektryk 311[08]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 43,15 % zdających
przystąpiło do obu etapów:
496 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 515 zdających

przystąpiło: 499 zdających

zdało: 76,31% zdających

zdało: 45,09% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,58

0,67

0,62

58,70

66,94

64,03

Modalna

56

65

75

Mediana

58

65

68

Maksimum

100

100

100

Minimum

20

10

8

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik elektryk

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik elektryk
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik elektryk

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik elektryk
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik elektryk

Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń,
charakterystyk, opisów, rysunków;
Rozróżniać urządzenia elektryczne i energoelektroniczne oraz maszyny elektryczne na podstawie
symboli, oznaczeń, opisów, rysunków i schematów elektrycznych;
Określać role poszczególnych elementów i podzespołów stosowanych w instalacjach, urządzeniach
i sieciach elektrycznych;
Analizować działanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych lub montażowych;
Stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych;
Oceniać wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów elektrycznych na pracę układów
i urządzeń elektrycznych;
Interpretować charakterystyki ruchowe maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wyniki pomiarów
instalacji, układów lub urządzeń elektrycznych;
Dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiarów w instalacjach, urządzeniach i sieciach
elektrycznych oraz szacować błędy pomiarowe;
Określać uszkodzenia w układzie lub urządzeniu elektrycznym;
Dobierać elementy składowe, podzespoły oraz zabezpieczenia do instalacji, urządzeń i sieci
elektrycznych w zależności od zadanych warunków pracy
Przewidywać wpływ zakłóceń i stanów nieustalonych na pracę układów, urządzeń, instalacji i sieci
elektrycznych;
Określać warunki eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych;
Analizować sporządzone kalkulacje finansowe planowanych prac;
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Nr
umiejętności
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod
napięciem;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń
elektrycznych pod napięciem;
Stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń
elektrycznych pod napięciem;
Stosować środki ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska
podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Oceniać skuteczność środków ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej stosowanych w układach
elektrycznych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych
z eksploatacją urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik elektryk
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załączników, dotyczące
II. podstawowych parametrów układu zasilania w mieszkaniu i zabezpieczeń instalacji oraz
parametrów pralki.
Wykaz: prawdopodobnych przyczyn uruchamiania zabezpieczenia różnicowoprądowego
III. podczas załączania silnika głównego pralki, niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej
potrzebnej do określenia rodzaju i miejsca uszkodzenia.
IV. Opis działań prowadzących do określenia rodzaju i miejsca uszkodzenia w układzie.
Wskazania dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji pralki automatycznej oraz instalacji, do
V.
której jest podłączona.
VI. Dokumentacja z wykonanych prac.
VII. Opis sposobu usunięcia uszkodzenia.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
I.

Razem
*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12

19
21
6
16
20
3

100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.5. Technik geodeta 311[10]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 75,20% zdających
przystąpiło do obu etapów:
246 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 251 zdających

przystąpiło: 248 zdających

zdało: 80,48% zdających

zdało: 89,52% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,61

0,68

0,84

61,24

68,78

85,38

Modalna

54

70

96

Mediana

60

70

90

Maksimum

96

95

100

Minimum

22

10

0

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik geodeta

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik geodeta
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik geodeta

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik geodeta
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik geodeta

Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich;
Rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i narzędzi do opracowań geodezyjno1.2
kartograficznych;
1.3
Rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych;
1.4
Określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych;
Określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych
1.5
technologii;
1.6
Określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym;
Określać zasady opracowania map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów
1.7
terenowych oraz przetworzonych danych terenowych;
1.8
Określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
1.9
Określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli;
1.10
Określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
1.11
Określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;
1.12
Określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu;
1.13
Określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2.1
Przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni;
2.2
Dobierać instrumenty i sprzęt geodezyjny do wykonywania określonych pomiarów i prac;
2.3
Sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne;
2.4
Sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu;
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Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
2.5
Sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków;
2.6
Obliczać należność za wykonaną pracę;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
3.1
ochrony środowiska podczas wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
3.2
Stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac na placu budowy oraz prac
3.3
geodezyjnych i kartograficznych;
3.4
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac geodezyjnych
3.5
i kartograficznych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac
3.6
geodezyjnych i kartograficznych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik geodeta
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do projektu (dane), wynikające z treści zadania (należy zaliczyć, jeśli zapisano
II.
w tytule).
Wykaz prac geodezyjnych związanych z wykonaniem pomiarów terenowych określenia
III.
wysokości H2 punktu 2.
Wykaz prac obliczeniowych związanych z określeniem wysokości H2 punktu 2 oraz oceną
IV.
dokładności.
Wykaz instrumentów, sprzętu geodezyjnego i dokumentacji pomiarowej, niezbędnej do
V.
wykonania zadania.
VI. Wykonanie pomiarów i zapisanie wyników w Dzienniku pomiarów i obliczeń - Druk 1.
Wykonanie obliczeń: wyrównanej wysokości H2 punktu 2, średniego błędu pojedynczego
VII. spostrzeżenia i średniego błędu wartości wyrównanej w Dzienniku pomiarów i obliczeń
– Druk 1.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
20
10
10
20
22
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.6. Technik górnictwa podziemnego 311[15]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 73,12% zdających
przystąpiło do obu etapów:
852 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 870 zdających

przystąpiło: 855 zdających

zdało: 77,59% zdających

zdało: 86,20% zdających

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,60

0,67

0,79

60,57

67,70

80,74

Modalna

54

65

75

Mediana

60

70

84

Maksimum

100

100

100

Minimum

24

0

0

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa
podziemnego
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa
podziemnego
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozróżniać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, map, wykresów, szkiców zawarte
w dokumentacji technicznej stosowanej w zakładach górnictwa podziemnego;
Rozróżniać informacje zawarte w katalogach, normach, instrukcjach, literaturze fachowej dotyczące
procesów związanych z eksploatacją podziemną złóż;
Stosować dokumentację techniczną w celu prawidłowego prowadzenia procesów roboczych w kopalni
podziemnej;
Rozróżniać oznaczenia i symbole w dokumentacji technicznej i geologicznej dotyczącej warunków
występowania i eksploatacji podziemnych złóż węgla kamiennego, rud i soli;
Określać warunki występowania i eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli na podstawie map,
przekrojów i profili geologicznych;
Interpretować wyniki pomiarów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż z wykresów oraz odczytów
przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych;
Rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących, transportujących
i zabezpieczających wyrobisko w kopalni podziemnej na podstawie rysunków i schematów;
Rozpoznawać minerały i skały w złożach węgla kamiennego, rud i soli oraz określać ich właściwości na
podstawie opisów, fotografii i próbek skalnych;
Interpretować zasady prawidłowej eksploatacji stosowane w podziemnych kopalniach węgla
kamiennego, rud i soli;
Rozróżniać zasady prawidłowej organizacji przebiegu prac podstawowych i pomocniczych
w wyrobiskach podziemnych;
Przeliczać jednostki długości, masy, objętości, temperatury i prędkości powietrza na jednostki związane
z eksploatacją podziemną złóż;
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Nr
umiejętności
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Obliczać wielkości ciśnień panujących w górotworze oraz sporządzać rozkład naprężeń w otoczeniu
wyrobisk korytarzowych i wybierkowych kopalni podziemnej;
Obliczać wydajność maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i transportujących oraz wydajność pomp
i wentylatorów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż;
Aktualizować postępy robót na planie na podstawie podanych pomiarów geodezyjnych;
Sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną w postaci raportów, harmonogramów, rozliczeń
zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz wykonywać rysunki, schematy i szkice
uzupełniające i aktualizujące tę dokumentację;
Dobierać narzędzia i sprzęt do zakresu wykonywanych prac związanych z poszczególnymi etapami
procesu eksploatacji podziemnego złoża;
Dobierać optymalne parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych do etapów procesu eksploatacji
podziemnego złoża;
Dobierać systemy eksploatacji podziemnego złoża oraz likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych zależnie
od warunków górniczo-geologicznych;
Analizować przebieg procesu eksploatacji podziemnego złoża na podstawie wyników pomiarów
urządzeń i aparatury sygnalizacyjno-pomiarowej;
Oceniać stan techniczny narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania
konserwacji, przeglądu i drobnej naprawy.
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą
podziemną.
Stosować przepisy prawa geologicznego i górniczego podczas wykonywania prac związanych
z wydobywaniem kopalin metodą podziemną.
Przewidywać zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania prac związanych
z wydobywaniem kopalin metodą podziemną.
Wskazywać działania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych.
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
Stosować odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac
związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną.
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych
z wydobywaniem kopalin metodą podziemną.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.
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Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
Założenia do projektu realizacji prac, czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej
II.
dokumentacji.
III. Szkic profilu geologicznego oraz rysunek ładowarki K 312 LS.
Wykaz czynności głównych wykonywanych w przecznicy, uzupełniony nazwami i typami
IV.
maszyn oraz urządzeń, sprzętu i materiałów.
V. Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w przecznicy.
VI. Wyposażenie drużyny przodkowej w narzędzia.
VII. System pracy, organizacja robót i obłożenie w przecznicy.
VIII. Praca jako całość.
Razem
I.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
24
28
14
9
7
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.7. Technik mechanik 311[20]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 70,70% zdających
przystąpiło do obu etapów:
570 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 575 zdających

przystąpiło: 573 zdających

zdało: 80,00% zdających

zdało: 80,98% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,60

0,66

0,78

60,78

66,11

78,64

Modalna

58

70

75

Mediana

62

65

83

Maksimum

100

100

99

Minimum

20

10

0

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik mechanik

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik mechanik
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik mechanik

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik mechanik
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik mechanik
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozróżniać informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementów i zespołów elementów oraz
obiektów mechanicznych;
Rozpoznawać typowe połączenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, działanie
oraz zastosowanie;
Klasyfikować i charakteryzować materiały stosowane w budowie maszyn;
Rozpoznawać procesy technologiczne wytwarzania elementów, zespołów elementów i obiektów
mechanicznych;
Rozróżniać rodzaje obróbki mechanicznej oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki
mechanicznej materiałów;
Rozpoznawać budowę, zasady działania oraz zastosowanie obiektów mechanicznych;
Określać przyczyny i rodzaje korozji elementów konstrukcyjnych;
Rozróżniać elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych;
Interpretować procesy energetyczne zachodzące w maszynach cieplnych;
Rozpoznawać środki transportu, zasady ich działania oraz zastosowanie;
Stosować prawa i metody statyki do analizowania płaskich i przestrzennych układów sił;
Wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe;
Przeprowadzać analizę ruchu postępowego, obrotowego i złożonego ciał sztywnych w oparciu o prawa
i zasady kinematyki i dynamiki i interpretować jej wyniki;
Przeprowadzać analizę teoretycznych i rzeczywistych obiegów gazowych w maszynach cieplnych
w oparciu o zasady i prawa termodynamiki i interpretować jej wyniki;
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Nr
umiejętności
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Analizować pracę maszyn hydraulicznych w oparciu o zasady i prawa hydromechaniki i interpretować
jej wyniki;
Dobierać narzędzia, oprzyrządowanie i maszyny do obróbki mechanicznej;
Wskazywać sposoby zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych;
Sporządzać harmonogramy prac związanych z obróbką mechaniczną materiałów, szacować
pracochłonność oraz koszty zużycia materiałów;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń
mechanicznych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn
i urządzeń mechanicznych;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac związanych
z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych
z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik mechanik
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Legenda do wykresu 6.

Nr
I.
II.
III.
IV.

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej
Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do opracowania projektu.
Przebieg procesu demontażu podzespołu naprężacza pasków klinowych.
Wymiary, postać i gatunek materiału wałka.

Maksymalna
liczba
punktów
3
5
14
8

Opis procesu wytwarzania wałka.
Wykaz obrabiarek urządzeń, przyrządów i uchwytów obróbkowych, narzędzi obróbkowych
VI.
i przyrządów pomiarowych niezbędnych w procesie wytwarzania wałka napinacz.
VII. Przebieg procesu montażu podzespołu naprężacza pasków klinowych.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
V.

*

26
21
20
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 86,67% zdających
przystąpiło do obu etapów:
15 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 15 zdających

przystąpiło: 15 zdających

zdało: 93,33% zdających

zdało: 86,67% zdających
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1.9. Technik ochrony środowiska 311[24]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 67,50% zdających
przystąpiło do obu etapów:
120 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 122 zdających

przystąpiło: 120 zdających

zdało: 73,77% zdających

zdało: 80,00% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,59

0,62

0,80

58,92

61,80

80,96

Modalna

68

60

92

Mediana

60

60

87

Maksimum

92

90

100

Minimum

30

25

6

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik ochrony środowiska

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik ochrony środowiska
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik ochrony środowiska

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik ochrony środowiska
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik ochrony
środowiska
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Wyjaśniać podstawowe pojęcia ekologiczne;
Opisywać podstawowe prawa przyrody;
Czytać, interpretować treść map, profili i przekrojów;
Charakteryzować poszczególne komponenty środowiska i wyjaśniać powiązania między nimi;
Opisywać oraz przeprowadzać weryfikację faktów, zjawisk i procesów zarejestrowanych
w środowisku;
Wskazywać zależność przyczyny i skutku pomiędzy stwierdzonymi w środowisku zmianami;
Operować podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celu, organizacji i funkcjonowania państwowego
monitoringu środowiska w Polsce;
Określać podstawowe zasady rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych;
Stosować przepisy ochrony środowiska;
Określać stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska na podstawie wyników
badań oraz odpowiednich przepisów i norm;
Obliczać zasięg oddziaływania zanieczyszczeń na podstawie posiadanych wyników badań środowiska;
Przedstawiać propozycje projektu monitoringu określonego obiektu, zjawiska, procesu czy obszaru na
podstawie przedstawionych wyników badań;
Opisywać, rejestrować i rozróżniać odkształcenia powierzchni terenu wywołane przyczynami
naturalnymi i antropogenicznymi;
Wykonywać w terenie pomiary podstawowych komponentów środowiska, dokonywać prawidłowego
poboru i transportu próbek środowiskowych do laboratorium;
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Nr
umiejętności
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Przeliczać jednostki miar, wag oraz inne jednostki w zakresie niezbędnym do jednolitego przedstawienia
wyników prac;
Oceniać stan środowiska, klasy jakości oraz spełnianie norm jakości środowiska na podstawie
odpowiednich przepisów;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy i ochrony środowiska oraz ochrony
przeciwpożarowej podczas wykonywania prac w terenie oraz badań laboratoryjnych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w terenie oraz badań laboratoryjnych;
Wskazywać sposoby postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii;
Stosować odzież roboczą i zabezpieczenia podczas wykonywania prac w terenie oraz badań
laboratoryjnych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w terenie
oraz badań laboratoryjnych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie
technik ochrony środowiska
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do opracowania projektu.
Wykaz prac (w formie schematu blokowego) związanych z oceną stanu środowiska na terenie
III.
wskazanych miejscowości.
IV. Analiza jakości wód powierzchniowych we wskazanych przekrojach.
Analiza jakości powietrza w punktach pomiarowych obejmująca prezentację na wykresach
V. słupkowych uzyskanych wyników każdego badanego zanieczyszczenia, z zaznaczeniem jego
dopuszczalnego poziomu w powietrzu.
Analiza zanieczyszczenia gleb we wskazanych odkrywkach glebowych obejmująca
VI. zestawienie w tabeli uzyskanych wyników pomiarów z dopuszczalnymi stężeniami metali
ciężkich oraz środków ochrony roślin.
VII. Ocena stanu jakości środowiska.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
12
26
10

7
27
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.10. Technik poligraf 311[28]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 65,38% zdających
przystąpiło do obu etapów:
26 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 27 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 26 zdających

zdało: 85,19% zdających

zdało: 69,23% zdających
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1.11. Technik technologii chemicznej 311[31]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 0 % zdających
przystąpiło do obu etapów:
11 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 11 zdających

przystąpiło: 11 zdających

zdało: 18,18% zdających

zdało: 36,36% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.12. Technik technologii odzieży 311[34]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 78,13% zdających
przystąpiło do obu etapów:
64 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 68 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 64 zdających

zdało: 95,59% zdających

zdało: 79,69% zdających
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Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,75

0,74

0,75

75,29

73,90

79,72

Modalna

100

100

88

Mediana

70

70

85

Maksimum

100

100

95

Minimum

40

30

28

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna

1.13. Technik telekomunikacji 311[37]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 27,78 % zdających
przystąpiło do obu etapów:
18 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 18 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 18 zdających

zdało: 50,00% zdających

zdało: 33,33% zdających

Wydział Badań i Analiz

Strona 53 z 167

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

1.14. Technik transportu kolejowego 311[38]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 45,45 % zdających
przystąpiło do obu etapów:
11 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 11 zdających

przystąpiło: 11 zdających

zdało: 72,73% zdających

zdało: 45,45% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.15. Technik drogownictwa 311[45]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 73,33 % zdających
przystąpiło do obu etapów:
15 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 15 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 15 zdających

zdało: 100% zdających

zdało: 73,33% zdających
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1.16. Technik mechatronik 311[50]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 53,53% zdających
przystąpiło do obu etapów:
439 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 457 zdających

przystąpiło: 439 zdających

zdało: 75,93% zdających

zdało: 58,31% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,58

0,72

0,64

58,40

71,71

66,38

Modalna

60

70

75

Mediana

58

70

75

Maksimum

100

100

100

Minimum

26

35

0

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik mechatronik

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik mechatronik
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik mechatronik

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik mechatronik
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik
mechatronik

Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Rozróżniać pojęcia, określenia i wielkości stosowane w mechatronice;
Interpretować informacje zawarte na schematach ideowych, montażowych, rysunkach warsztatowych
1.2
i w instrukcjach obsługi;
1.3
Interpretować sekwencje i rozkazy w programach do sterowników programowalnych;
1.4
Rozpoznawać części i podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych;
Określać funkcje zespołów, podzespołów i elementów stosowanych w urządzeniach i systemach
1.5
mechatronicznych na podstawie informacji zawartych w dokumentacji technicznej;
Określać sekwencje działania na podstawie graficznego opisu działania urządzeń i systemów
1.6
mechatronicznych;
1.7
Rozpoznawać media robocze oraz określać ich właściwości;
1.8
Rozpoznawać sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz określać ich funkcje;
Wskazywać przyczyny niesprawności urządzeń i systemów mechatronicznych oraz metody ich
1.9
usuwania;
2.1
Dobierać elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych;
Dobierać przyrządy pomiarowe i aparaturę kontrolno-pomiarową do badania funkcji parametrów
2.2
urządzeń i systemów mechatronicznych;
2.3
Określać technologię montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
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Nr
umiejętności
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Dobierać narzędzia i sprzęt do montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych;
Dobierać metody napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
Analizować sporządzony graficzny opis działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
Dobierać media robocze;
Interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki
w odniesieniu do urządzeń mechatronicznych;
Obliczać wielkości fizyczne i określać parametry pracy urządzeń mechatronicznych;
Interpretować wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej,
przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi
i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji
urządzeń i systemów mechatronicznych;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować środki ochrony indywidualnej podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji
urządzeń i systemów mechatronicznych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montażu, napraw, konserwacji,
obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 7 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik mechatronik
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania.
Wykaz sygnałów wejściowych i wyjściowych dla wybranych elementów mechanizmu
II.
sterowniczego.
Schemat połączeń elektrycznych sterownika PLC z rzeczywistymi elementami wejściowymi
III.
i wyjściowymi mechanizmu sterowniczego.
Algorytm działania mechanizmu sterowniczego, napisany w języku SFC, GRAFCET,
IV.
schematów blokowych lub diagramów stanu.
V. Dobrany czujnik nacisku.
VI. Dokumentacja z wykonania prac.
VII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
16
24
15
27
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.17. Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 56,30% zdających
przystąpiło do obu etapów:
135 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 137 zdających

przystąpiło: 136 zdających

zdało: 97,08% zdających

zdało: 56,62% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,71

0,66

0,67

71,97

66,42

67,53

Modalna

56

70

75

Mediana

72

65

75

Maksimum

100

95

94

Minimum

42

35

3

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik cyfrowych procesów
graficznych

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik cyfrowych procesów
graficznych
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik cyfrowych procesów
graficznych
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik cyfrowych
procesów graficznych
Legenda do wykresu 5.

2.3

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozróżniać i stosować podstawowe pojęcia, określenia, nazwy i symbole dotyczące poligrafii
i informatyki;
Posługiwać się tradycyjną i cyfrową dokumentacją techniczną i technologiczną;
Charakteryzować procesy graficzne i poligraficzne;
Charakteryzować wyroby poligraficzne;
Określać właściwości materiałów stosowanych w cyfrowych procesach poligraficznych.;
Określać właściwości i zastosowania programów komputerowych stosowanych w procesach graficznych;
Charakteryzować procesy poligraficzne;
Charakteryzować urządzenia stosowane w cyfrowych procesach poligraficznych;
Dobierać parametry cyfrowych procesów graficznych;
Dobierać i stosować programy komputerowe do tworzenia i edycji grafiki cyfrowej ;
Dobierać i stosować programy komputerowe do przygotowywania publikacji oraz stron WWW;

2.4

Dobierać warunki procesu wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;

2.5
2.6
2.7
2.8

Dobierać materiały, technologie, metody, maszyny i urządzenia do realizacji określonego produktu;
Dobierać urządzenia i oprogramowanie do określonego procesu graficznego;
Wskazywać maszyny poligraficzne działające w środowisku cyfrowym;
Oceniać jakość wyrobów poligraficznych i graficznych;

Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
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Nr
umiejętności
3.1
3.2
3.3
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia oraz dla środowiska naturalnego występujące w trakcie
procesów poligraficznych i graficznych;
Wskazywać skutki niewłaściwych działań podczas obsługi maszyn i urządzeń stosowanych
w stosowanych w procesach graficznych i poligraficznych;
Dobierać metody i sposoby zabezpieczenia materiałów oraz produktów wykorzystywanych
w procesach przed niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych;
Wskazywać sposoby udzielania pomocy.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 7 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do opracowania projektu, wynikające z treści zadania i załącznika 1.
Schemat blokowy zawierający kolejne czynności wykonywane w cyfrowym procesie
III.
przygotowania projektu okładki wraz z projektem wykrojnika (faza prepress).
Wykaz programów niezbędnych do opracowania okładki wraz z wykrojnikiem,
IV. z określeniem czynności wykonywanych przy użyciu tych programów oraz wykaz metod
kontroli jakości projektowanej okładki.
V. Wydruki ze zrzutami ekranowymi.
VI. Wydruk projektu okładki wraz z projektem wykrojnika w skali 1:1.
VII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
10
26
12
22
24
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.18. Technik pojazdów samochodowych 311[52]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 40,06% zdających
przystąpiło do obu etapów:
669 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 681 zdających

przystąpiło: 673 zdających

zdało: 46,84% zdających

zdało: 76,23% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,48

0,64

0,75

47,93

64,77

76,64

Modalna

52

65

75

Mediana

48

65

80

Maksimum

82

100

99

Minimum

20

20

12

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik pojazdów samochodowych
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik pojazdów
samochodowych
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik pojazdów
samochodowych

Legenda do wykresu 5.

1.2

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozróżniać zjawiska, prawa oraz pojęcia z zakresu mechaniki technicznej, termodynamiki,
elektrotechniki i automatyki oraz rozpoznawać własności cieczy i gazów;
Rozróżniać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach samochodowych;

1.3
1.4

Rozpoznawać budowę i działanie układów lub zespołów pojazdów samochodowych;
Rozpoznawać wyposażenie pojazdów samochodowych;

1.5

Rozróżniać silniki oraz układy napędowe pojazdów samochodowych;
Rozpoznawać informacje zawarte w dokumentacji technicznej obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych, przepisach prawa dotyczących eksploatacji, obrotu oraz ubezpieczeń pojazdów
samochodowych;
Rozpoznawać budowę oraz działanie systemów lub układów bezpieczeństwa biernego i czynnego
w pojazdach samochodowych;
Rozpoznawać usterki i uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz sposoby ich naprawy;
Interpretować wyniki pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych;
Interpretować wyniki badań diagnostycznych;
Określać stan techniczny układów lub zespołów pojazdów samochodowych;
Dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do badań diagnostycznych, obsługi i naprawy układów lub
zespołów pojazdów samochodowych;

Nr
umiejętności
1.1

1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
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Nr
umiejętności
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Dobierać części zamienne i materiały eksploatacyjne do obsługi i naprawy układów lub zespołów
pojazdów samochodowych;
Dobierać sposoby obsługi i naprawy układów lub zespołów pojazdów samochodowych;
Sporządzać kalkulacje kosztów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska oraz przepisy ruchu drogowego podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas eksploatacji, obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 7 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik pojazdów samochodowych
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do projektu.
Wykaz części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, narzędzi i przyrządów.
Wykaz prac związanych z montażem nowego paska rozrządu z uwzględnieniem momentów
IV.
dokręcania elementów.
V. Wykaz prac związanych z wykonaniem przeglądu po 10 latach eksploatacji pojazdu
VI. Wydruk dokumentacji związanej z przyjęciem usługi.
VII. Wypełniona dokumentacja z wykonania prac.
VIII. Praca jako całość.
Razem
I.
II.
III.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
12
20
10
15
25
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.19. Technik energetyk 311[54]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 29,41% zdających
przystąpiło do obu etapów:
17 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 18 zdających

przystąpiło: 17 zdających

zdało: 44,44% zdających

zdało: 35,29% zdających
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1.20. Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej 311[56]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 44,83% zdających
przystąpiło do obu etapów:
29 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 29 zdających

przystąpiło: 29 zdających

zdało: 79,31% zdających

zdało: 48,28% zdających

1.21. Technik informatyk 312[01]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 75,13% zdających
przystąpiło do obu etapów:
1745 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 1777 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 1748 zdających

zdało: 86,16% zdających

zdało: 82,44% zdających
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Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,65

0,69

0,79

65,12

69,43

80,86

Modalna

70

75

76

Mediana

66

70

84

Maksimum

100

100

100

Minimum

26

20

6

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk
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Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik informatyk
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Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk

Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk
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Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować pojęcia, określenia i nazwy z zakresu informatycznych systemów komputerowych;
Rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych,
1.2
oznaczeń, parametrów i wyglądu;
1.3
Rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych;
Rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego
1.4
i obiektowego;
Określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów
1.5
blokowych;
Rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych
1.6
systemów komputerowych;
1.7
Interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej;
Analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew
2.1
decyzyjnych;
2.2
Analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy);
Stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania
2.3
danych;
2.4
Stosować zasady programowania strukturalnego i obiektowego;
Zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz
2.5
szesnastkową i odwrotnie;
Analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku
2.6
przeprowadzonych testów;
2.7
Dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
2.8
Stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych;
2.9
Stosować zasady administrowania siecią lokalną;
2.10
Stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu;
2.11
Stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej,
3.2
przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
komputerowych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
3.2
komputerowych;
3.3
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Dobierać środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów
3.4
komputerowych;
Rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią
3.5
elektryczną;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania
3.6
i eksploatacji systemów komputerowych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń
zasilanych energią elektryczną.
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Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 7 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie
technik informatyk

Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania.
Założenia do projektu wynikające z treści zadania oraz Załącznika 1.
Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego opracowana na podstawie
III.
opisu działania systemu.
IV. Wykaz działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterki systemu komputerowego.
Rejestr kolejno wykonanych czynności prowadzących do usunięcia usterek w postaci
V.
opisanych zrzutów z ekranu monitora.
Wskazania dla użytkowników komputera podłączonego do Internetu zabezpieczające system
VI.
komputerowy przed podobnymi usterkami w przyszłości.
VII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
12
20
40
10
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.22. Technik teleinformatyk 312[02]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 42,67% zdających
przystąpiło do obu etapów:
150 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 156 zdających

przystąpiło: 150 zdających

zdało: 71,79% zdających

zdało: 52,67% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,57

0,67

0,61

57,33

67,21

63,11

Modalna

60

75

75

Mediana

58

70

75

Maksimum

90

95

100

Minimum

28

25

6

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik teleinformatyk

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik teleinformatyk
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik teleinformatyk

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik teleinformatyk
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik
teleinformatyk

Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Interpretować pojęcia z zakresu elektrotechniki, elektroniki, teletransmisji oraz informatyki;
Rozpoznawać materiały przewodzące i elektroizolacyjne stosowane w budowie i instalowaniu urządzeń
1.2
teleinformatycznych;
Rozpoznawać elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych i elektronicznych sieci teleinformatycznych
1.3
na podstawie schematów blokowych i ideowych;
Określać funkcje i parametry elementów oraz podzespołów urządzeń elektrycznych i elektronicznych sieci
1.4
teleinformatycznych;
1.5
Identyfikować elementy i podzespoły komputera oraz określać ich funkcje;
1.6
Określać zasadę działania urządzeń wewnętrznych i peryferyjnych komputerów oraz serwerów;
Identyfikować elementy systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej oraz określać ich funkcje
1.7
i parametry;
1.8
Określać zasady budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznych;
2.1
Analizować informacje z zakresu teleinformatyki;
Dobierać metody pomiarowe i przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych
2.2
i nieelektrycznych określających sprawność sprzętu komputerowego i sieci teleinformatycznych;
2.3
Dobierać elementy, urządzenia i podzespoły sieci teleinformatycznych;
2.4
Interpretować wyniki pomiarów wielkości charakteryzujących sieci teleinformatyczne;
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Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
2.5
Analizować sporządzoną dokumentację eksploatacyjną komputerów i sieci teleinformatycznych;
2.6
Obliczać i analizować koszty eksploatacji komputerów i sieci teleinformatycznych;
2.7
Analizować oferty cenowe komputerów oraz urządzeń i usług teleinformatycznych;
Obliczać należności dla klientów korzystających z usług sieci teleinformatycznych i obsługi serwisowej
2.8
komputerów;
Stosować procedury w stanach awaryjnych, zagrożenia i w przypadku naprawy urządzeń
3.1
teleinformatycznych;
Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przy
3.2
urządzeniach elektrycznych, komputerowych i emitujących pola elektromagnetyczne oraz ochrony
środowiska;
Określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem
3.3
elektrycznym.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 7 elementach pracy egzaminacyjnej, które były zawarte w projekcie realizacji prac.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik teleinformatyk
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Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia wynikające z treści zadania i załącznika.
Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem interfejsu sieciowego.
Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem serwerowego systemu operacyjnego
IV.
w roli routera LAN z dostępem do drukarki sieciowej.
Dokumentacja z wykonania prac w postaci zrzutów ekranowych związanych ze
V.
skonfigurowaniem protokołu TCP/IP.
Dokumentacja z wykonania prac w postaci zrzutów ekranowych związanych
VI.
ze skonfigurowaniem serwerowego systemu operacyjnego w roli routera LAN.
VII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.
III.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
12
20
20
30
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.23. Fototechnik 313[01]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 75,48% zdających
przystąpiło do obu etapów:
155 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 156 zdających

przystąpiło: 155 zdających

zdało: 85,26% zdających

zdało: 81,94% zdających
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Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Wskaźniki statystyczne

Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,58

0,64

0,75

64,36

75,85

70

75

Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
Modalna

57,78
54

56

Mediana

58

65

77

Maksimum

80

90

92

Minimum

30

25

39

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik
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Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik fototechnik

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie fototechnik
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Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik

Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik
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Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować pojęcia, nazwy, symbole, oznaczenia literowe z zakresu fotografii i fotografowania;
1.2
Rozróżniać techniki oświetleniowe i pomiarowe;
1.3
Rozróżniać techniki zdjęciowe i typowy dla danej techniki sprzęt fotograficzny;
Rozpoznawać aparaty fotograficzne i ich osprzęt, z uwzględnieniem wszystkichFunkcji danego
1.4
urządzenia;
1.5
Rozpoznawać urządzenia i sprzęt stosowany w fotografii, ich budowę i przeznaczenie;
Rozpoznawać materiały fotograficzne i inne nośniki, na podstawie informacji podanych przez producenta
1.6
oraz innych cech charakterystycznych;
1.7
Rozróżniać procesy i techniki obróbki materiałów fotograficznych;
1.8
Rozróżniać procesy i techniki obróbki obrazu fotograficznego;
Wnioskować na podstawie obrazu fotograficznego, schematu, layoutu, szkicu sytuacyjnego o użytej
1.9
technice oświetleniowej, zdjęciowej oraz o nośniku obrazu;
Dobierać właściwy sprzęt do zapisu, obróbki, kopiowania i przetwarzania obrazu oraz kontrolowania
2.1
wartości fizykochemicznych i sensytometrycznych;
Dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe właściwe dla danej sytuacji i w zależności od
2.2
oczekiwanych rezultatów;
Dobierać właściwe techniki oświetleniowe i sprzęt oświetleniowy dla danej sytuacji i techniki zdjęciowej,
2.3
z uwzględnieniem właściwości materiałów fotograficznych oraz parametrów ekspozycji;
2.4
Wskazywać procesy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
Kontrolować i regulować fizykochemiczne i sensytometryczne parametry procesów chemicznych obróbki
2.5
materiałów fotograficznych;
Dobierać metody i narzędzia cyfrowego przetwarzania obrazu, z uwzględnieniem przenoszenia, zapisu
2.6
i edycji;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony środowiska podczas
3.1
wykonywania prac fototechnicznych;
3.2
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.3
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii;
3.4
Stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac fototechnicznych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac
3.5
fototechnicznych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.
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Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym fototechnik

Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania.
Opis sposobu realizacji katalogowego zdjęcia małego przedmiotu w warunkach studyjnych
III.
z uwzględnieniem techniki oświetleniowej oraz sposobu pomiaru ekspozycji.
IV. Parametry pracy aparatu fotograficznego i zastosowanej ekspozycji.
Wykaz narzędzi, poleceń programu graficznego w kolejności ich zastosowania podczas
V.
tworzenia obrazu do wydruku.
Ocena zdjęcia wynikająca z procesu fotografowania dokonana na podstawie pliku
VI.
zdjęciowego wybranego przez zdającego, zapisanego na płycie CD/DVD.
VII. Ocena wydruku wynikająca z obróbki cyfrowej.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
17
7
16
20
22
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
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1.24. Asystent operatora dźwięku 313[06]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 45,45% zdających
przystąpiło do obu etapów:
11 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 11 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 11 zdających

zdało: 54,55% zdających

zdało: 90,91% zdających

1.25. Technik mechanik lotniczy 314[05]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 58,97% zdających
przystąpiło do obu etapów:
39 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 41 zdających

przystąpiło: 39 zdających

zdało: 82,93% zdających

zdało: 64,10% zdających
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1.26. Technik awionik 314[06]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 22,22% zdających
przystąpiło do obu etapów:
36 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 38 zdających

przystąpiło: 36 zdających

zdało: 47,37% zdających

zdało: 27,78% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.27. Technik hodowca koni 321[01]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 76,19% zdających
przystąpiło do obu etapów:
21 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 22 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 21 zdających

zdało: 86,36% zdających

zdało: 85,71% zdających
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1.28. Technik leśnik 321[02]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 36,84% zdających
przystąpiło do obu etapów:
38 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 38 zdających

przystąpiło: 38 zdających

zdało: 84,21% zdających

zdało: 36,84% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.29. Technik ogrodnik 321[03]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 72,73% zdających
przystąpiło do obu etapów:
11 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 12 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 11 zdających

zdało: 91,67% zdających

zdało: 72,73% zdających
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1.30. Technik rolnik 321[05]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 50,00% zdających
przystąpiło do obu etapów:
38 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 38 zdających

przystąpiło: 38 zdających

zdało: 100% zdających

zdało: 50,00% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.31. Technik architektury krajobrazu 321[07]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 41,80% zdających
przystąpiło do obu etapów:
311 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 315 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 311 zdających

zdało: 92,38% zdających

zdało: 42,44% zdających
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Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,63

0,65

0,65

65,21

65,65

w procentach
Średnia arytmetyczna

62,76

Modalna

64

65

70

75

Mediana

62

65

67

Maksimum

100

100

94

Minimum

20

15

2

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik architektury krajobrazu
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Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik architektury krajobrazu

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik architektury krajobrazu
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Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik architektury
krajobrazu

Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik
architektury krajobrazu
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Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia z zakresu architektury krajobrazu;
1.2
Klasyfikować rodzaje obiektów architektury krajobrazu;
1.3
Rozpoznawać grupy, gatunki i odmiany roślin ozdobnych na podstawie cech morfologicznych;
Rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
1.4
ozdobnych;
1.5
Rozpoznawać nawozy i środki ochrony roślin oraz sposoby ich stosowania w produkcji roślin ozdobnych;
1.6
Rozpoznawać chwasty, szkodniki oraz choroby roślin ozdobnych;
Rozróżniać style architektoniczne w sztuce ogrodowej kształtujące się w różnych okresach
1.7
historycznych;
Wskazywać zasady sporządzania inwentaryzacji terenu oraz projektów obiektów architektury krajobrazu
1.8
i elementów architektury ogrodowej;
1.9
Rozróżniać elementy architektury i wyposażenia terenów zieleni oraz zasady ich konserwacji;
Interpretować dokumentację projektowo - techniczną dla poszczególnych etapów realizacji projektów
1.10
obiektów architektury krajobrazu;
1.11
Identyfikować zasady urządzania, pielęgnowania i eksploatacji obiektów architektury krajobrazu;
Rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślin ozdobnych oraz
1.12
urządzaniu i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu;
Dobierać technologie produkcji roślin ozdobnych do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
2.1
gospodarstwa ogrodniczego;
2.2
Dobierać gatunki i odmiany roślin ozdobnych do rodzaju terenów zieleni;
2.3
Dobierać elementy architektury i wyposażenia terenów zieleni do rodzaju terenów zieleni;
2.4
Dobierać przyrządy i narzędzia geodezyjne do pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych;
2.5
Obliczać objętości mas ziemnych przy pracach związanych z ukształtowaniem terenu;
2.6
Dobierać materiały budowlane w projektowaniu elementów architektury krajobrazu;
2.7
Dobierać metody i techniki do zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
Dobierać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia do urządzania i pielęgnowania obiektów architektury
2.8
krajobrazu;
Analizować sporządzoną dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, urządzania
2.9
i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu;
Stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczących projektowania,
2.10
urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
Analizować sporządzone kosztorysy na wykonanie prac związanych z projektowaniem, urządzaniem
2.11
i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej,
3.1
ochrony środowiska oraz prawa budowlanego podczas projektowania, urządzania, pielęgnacji
i eksploatacji obiektów architektury krajobrazu;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas urządzania, pielęgnacji i eksploatacji obiektów
3.2
architektury krajobrazu;
3.3
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas urządzania, pielęgnacji
3.4
i eksploatacji obiektów architektury krajobrazu.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.
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Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie
technik architektury krajobrazu

Legenda do wykresu 6.
Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.
Wykaz czynności związanych z posadzeniem krzewów iglastych z całkowitą zaprawą dołów
III.
z uwzględnieniem niezbędnych narzędzi i sprzętu.
Opis prac związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych
IV.
z uwzględnieniem niezbędnych narzędzi i sprzętu.
Wykaz 4 gatunków bylin lub krzewinek do ogrodu skalnego wraz zapotrzebowaniem
V.
i rozstawą.
Rzut z góry i widok projektowanych nasadzeń w okresie kwiecień - maj, wykonany techniką
VI.
barwną.
Wartość kosztorysowa (wraz z niezbędnymi obliczeniami) związana z budową nawierzchni
VII. z płyt chodnikowych betonowych, wykonywanej na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
20
15
16
16
15
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.32. Technik technologii żywności 321[09]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 66,67% zdających
przystąpiło do obu etapów:
66 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 67 zdających

przystąpiło: 66 zdających

zdało: 77,61% zdających

zdało: 72,73% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,60

0,60

0,77

59,85

60,37

78,14

Modalna

70

70

75

Mediana

60

60

79

Maksimum

100

100

97

Minimum

38

25

40

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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1.33. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 78,47% zdających
przystąpiło do obu etapów:
404 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 407 zdających

przystąpiło: 404 zdających

zdało: 89,43% zdających

zdało: 83,17% zdających

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,64

0,65

0,80

63,64

65,07

80,24

Modalna

72

65

90

Mediana

64

65

85

Maksimum

90

95

98

Minimum

24

25

9

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa
domowego

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego

Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować nazwy i pojęcia z zakresu gastronomii i gospodarstwa domowego;
Rozróżniać surowce spożywcze pod względem towaroznawczym, przydatności kulinarnej i wartości
1.2
odżywczej;
1.3
Określać warunki przechowywania i magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych;
1.4
Rozróżniać techniki sporządzania oraz podawania potraw i napojów;
1.5
Rozróżniać i klasyfikować potrawy i napoje kuchni polskiej ,regionalnej i innych narodów
1.6
Dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonywania potraw w zależności od rodzaju diety;
1.7
Określać zasady i metody zagospodarowania odpadów technologicznych i poużytkowych.
2.1
Obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw i posiłków;
2.2
Określać kolejność wykonywanych czynności w procesie wytwarzania wyrobów kulinarnych;
2.3
Kalkulować ceny potraw, napojów, całodziennego wyżywienia i innych usług;
2.4
Dobierać menu do rodzaju przyjęcia
Dobierać maszyny, urządzenia i zastawę stołową do ilości i rodzaju przetwarzanych surowców i liczby
2.5
konsumentów;
Stosować zasady funkcjonalnego i estetycznego wyposażenia obiektów zbiorowego wyżywienia
2.6
i zakwaterowania oraz gospodarstw domowych
2.7
Dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych.
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Nr
umiejętności
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować przepisy i zasady bhp, przepisy p/p, ochrony środowiska, sanitarne oraz bezpieczeństwa
żywności i żywienia podczas wykonywania prac w obiektach zbiorowego wyżywienia i gospodarstwie
domowym;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w obiektach zbiorowego wyżywienia
i gospodarstwa domowego;
Przewidywać zagrożenia dla jakości gotowych potraw i napojów;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac
w obiektach zbiorowego wyżywienia i gospodarstwie domowym.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia (dane z treści zadania i dokumentacji niezbędne do opracowania projektu realizacji
II.
prac).
Zapotrzebowanie (lista zbiorcza) na surowce i półprodukty niezbędne do przygotowania
III.
obiadu dla 40 dziewcząt.
IV. Kalkulacja całkowitego i jednostkowego kosztu obiadu.
V. Ocena jakości żywienia pod względem ilości dostarczonego białka zwierzęcego.
VI. Wykaz zastawy stołowej do wydania śniadania, obiadu i kolacji dla 1 osoby.
Wykaz metod i technik sporządzenia i przygotowania do ekspedycji potraw wchodzących
VII.
w skład dania zasadniczego i deseru.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
25
26
11
8
12
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.34. Higienistka stomatologiczna 322[03]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 100% zdających
przystąpił do obu etapów:
1 zdający

ETAP PISEMNY
przystąpił: 1 zdający

przystąpił: 1 zdający

zdało: 100% zdających

zdało: 100% zdających
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1.35. Technik masażysta 322[12]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 71,43% zdających
przystąpiło do obu etapów:
7 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 7 zdających

przystąpiło: 7 zdających

zdało: 100% zdających

zdało: 71,43% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.36. Technik weterynarii 322[14]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 87,88% zdających
przystąpiło do obu etapów:
33 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 33 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 33 zdających

zdało: 100% zdających

zdało: 87,88% zdających

Wydział Badań i Analiz

Strona 106 z 167

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

1.37. Technik optyk 322[16]

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 100% zdających
przystąpił do obu etapów:
1 zdający

ETAP PISEMNY
przystąpił: 1 zdający

przystąpił: 1 zdający

zdało: 100% zdających

zdało: 100% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

1.38. Technik agrobiznesu 341[01]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 87,10% zdających
przystąpiło do obu etapów:
31 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 32 zdających

przystąpiło: 31 zdających

zdało: 90,63% zdających

zdało: 90,32% zdających
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1.39. Technik ekonomista 341[02]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 82,41% zdających
przystąpiło do obu etapów:
961 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 980 zdających

przystąpiło: 961 zdających

zdało: 97,65% zdających

zdało: 82,83% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,76

0,76

0,82

75,84

76,13

83,40

Modalna

78

75

100

Mediana

78

75

89

Maksimum

100

100

100

Minimum

30

15

2

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik ekonomista

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik ekonomista
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik ekonomista

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik ekonomista
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik ekonomista
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
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

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów prawa działalności
gospodarczej, finansów i rachunkowości;
Rozróżniać formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych;
Rozróżniać techniki zarządzania przedsiębiorstwem;
Klasyfikować składniki majątku (aktywa) jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia (pasywa);
Identyfikować wskaźniki dotyczące zatrudnienia, gospodarki materiałowej oraz sprzedaży w jednostce
gospodarczej;
Rozróżniać metody amortyzacji środków trwałych;
Stosować zasady rachunkowości;
Identyfikować zadania instytucji finansowych, organów administracji; rządowej, samorządu
terytorialnego;
Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa;
Dobierać metodę kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiębiorstwa;
Wskazywać podział wyniku finansowego przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjnoprawnej;
Rozliczać wyniki inwentaryzacji;
Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
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Nr
umiejętności
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Analizować dokumenty związane z zatrudnieniem, gospodarka materiałową oraz organizacją produkcji
i sprzedaży w jednostce gospodarczej;
Interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych, przedstawione w formie
opisowej, tabelarycznej i graficznej;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;
Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa oraz ochrony baz danych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac biurowych;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac biurowych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik ekonomista
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania
hurtowni/przedsiębiorstwa handlowego z kwietnia 2015 r.
III. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w programie finansowo
-księgowym. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi
podstawę księgowania z kwietnia 2015 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej.
Wykaz prac związanych z analizą i ocena rentowności sprzedaży netto/rentowności
IV. sprzedaży brutto/rentowności kapitałów własnych w hurtowni/przedsiębiorstwie handlowym
w latach 2013 – 2014.
Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów
V.
(po jednym egzemplarzu) dotyczących zdarzeń gospodarczych z kwietnia 2015 roku.
Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych
VI. z kwietnia 2015 r. wraz z wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald oraz dziennikiem
księgowań.
Sporządzona analiza i ocena rentowności sprzedaży netto/rentowności sprzedaży
VII. brutto/rentowności kapitałów własnych w hurtowni/przedsiębiorstwie handlowym w latach
2013 – 2014.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12

16

8
24
17

17
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.40. Technik handlowiec 341[03]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 81,29% zdających
przystąpiło do obu etapów:
294 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 299 zdających

przystąpiło: 294 zdających

zdało: 94,31% zdających

zdało: 81,97% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,68

0,68

0,81

67,77

68,06

82,02

Modalna

78

80

96

Mediana

68

70

88

Maksimum

100

100

100

Minimum

36

25

5

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik handlowiec

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik handlowiec
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik handlowiec

Wykres 4.Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik handlowiec

Wydział Badań i Analiz

Strona 116 z 167

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik handlowiec

Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu: mikro- i makroekonomii, wybranych przepisów prawa
dotyczących działalności gospodarczej, obrotu towarowego i towaroznawstwa;
Rozróżniać elementy, narzędzia i zasady marketingu ;
Rozpoznawać formy sprzedaży i zapłaty w działalności handlowej- hurtowej i detalicznej;
Rozróżniać dokumenty związane z obrotem towarowym;
Klasyfikować towary zgodnie z obowiązującymi zasadami;
Charakteryzować towary na podstawie opisu ich cech użytkowych;
Kalkulować cenę hurtową i detaliczną;
Ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie handlowym;
Rozliczać wyniki inwentaryzacji;
Obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego;
Interpretować wyniki badań marketingowych;
Interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa handlowego;
Obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
Analizować sporządzone dokumenty wymagane w obrocie towarowym;
Dobierać formy sprzedaży hurtowej i detalicznej w zależności od asortymentu towaru i rozmiarów
przedsiębiorstwa;
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Nr
umiejętności
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Interpretować informacje dotyczące towarów i obrotu towarowego, przedstawione w formie opisowej,
tabelarycznej i graficznej;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska;
Stosować zasady archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa handlowego i ochrony baz danych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych ze sprzedażą;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych
ze sprzedażą towaru lub usługi.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 7 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik handlowiec
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia.
Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane z zakupem towarów i zapłatą
III.
(Pz, kartoteki magazynowe, polecenie przelewu).
Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów przez Przedsiębiorstwo Handlowe
IV.
TURYSTA sp. z o.o.
Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów przez
V. Przedsiębiorstwo Handlowe TURYSTA (potwierdzenie zamówienia, faktura sprzedaży, Wz,
kartoteki magazynowe).
Oferta sezonowa skierowana do kontrahenta zagranicznego Sklepu TOP sporządzona
VI.
w języku obcym
VII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
11
22
6
37
18
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.41. Technik hotelarstwa 341[04]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 80,61% zdających
przystąpiło do obu etapów:
758 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 767 zdających

przystąpiło: 759 zdających

zdało: 97,26% zdających

zdało: 80,76% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,69

0,69

0,80

68,75

68,60

81,23

Modalna

70

70

75

Mediana

70

70

84

Maksimum

94

100

100

Minimum

38

30

25

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik hotelarstwa

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik hotelarstwa
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik hotelarstwa

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik hotelarstwa
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik hotelarstwa

Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować podstawowe pojęcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki;
Rozróżniać obiekty hotelarskie;
Identyfikować polskie i światowe organizacje hotelarskie;
Rozróżniać wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów świadczących usługi hotelarskie;
Charakteryzować usługi świadczone w obiektach hotelarskich różnych typów;
Rozróżniać instrumenty marketingu;
Rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami;
Analizować czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich,
Dobierać techniki obsługi gościa obiektu hotelarskiego do typu i rodzaju hotelu;
Sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług
hotelarskich oraz kompleksową obsługą klienta;
Dobierać wyposażenie techniczne operacyjnych stanowisk pracy do obiektów hotelarskich, zgodnie
z wymogami kategoryzacyjnymi;
Dobierać karty menu do zwyczajów i potrzeb gościa, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;
Dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży;
Analizować mierniki stosowane w działalności hotelarskiej, interpretować wyniki i formułować wnioski;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne podczas świadczenia usług w obiekcie hotelarskim;
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Nr
umiejętności
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować przepisy prawa dotyczące obsługi i bezpieczeństwa gości w obiektach hotelarskich;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług w obiekcie hotelarskim
Przewidywać zagrożenia występujące w obiektach hotelarskich oraz wskazywać środki zapobiegawcze;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas świadczenia usług
w obiekcie hotelarskim.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik hotelarstwa

Legenda do wykresu 6.
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Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia.
Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą pana Rybińskiego z rodziną.
Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia.
Komplet dokumentów związanych z rejestracją i pobytem rodziny Rybińskich w hotelu.
Komplet dokumentów związanych z rozliczeniem pobytu rodziny Rybińskich w hotelu oraz
VI.
sprzedażą usług hotelarskich tj.: faktura.
Zaproszenie do skorzystania z usług hotelu skierowane do pani Caroline Rybińskiej
VII.
w języku obcym.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.
III.
IV.
V.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
22
23
11
8
18
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.42. Technik obsługi turystycznej 341[05]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 55,18% zdających
przystąpiło do obu etapów:
357 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 357 zdających

przystąpiło: 357 zdających

zdało: 96,36% zdających

zdało: 55,18% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,66

0,67

0,70

66,65

70,31

w procentach
Średnia arytmetyczna

66,31

Modalna

70

Mediana

66

65

75

Maksimum

92

100

93

Minimum

40

20

8
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik obsługi turystycznej

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik obsługi turystycznej
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik obsługi turystycznej

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik obsługi turystycznej
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik obsługi
turystycznej

Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
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

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować podstawowe pojęcia i terminy stosowane w turystyce;
Rozróżniać formy i rodzaje turystyki;
Rozróżniać rodzaje i elementy produktów turystycznych;
Charakteryzować walory turystyczne Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
Charakteryzować zagospodarowanie turystyczne regionów Polski;
Rozróżniać instrumenty marketingu;
Wykorzystywać informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na planach, mapach
geograficznych i turystycznych;
Identyfikować potrzeby rynku turystycznego;
Sporządzać dokumenty związane z organizowaniem i sprzedażą produktu turystycznego oraz
kompleksową obsługą klienta;
Wskazywać czynniki wpływające na popyt i podaż usług turystycznych;
Analizuje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
Wskazywać zadania podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego;
Wskazywać zasady działania biura podróży;
Dobierać działania marketingowe a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży do rodzaju oferty;
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Nr
umiejętności
3.1
3.2
3.3
3.4

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska w procesie organizowania usług turystycznych;
Stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego;
Stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności turystycznej;
Rozpoznawać zagrożenie pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki zapobiegawcze.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik obsługi turystycznej
Legenda do wykresu 6.

Nr

Maksymalna
liczba
punktów
3

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

I.

Tytuł pracy egzaminacyjnej.

II.

12

IV.

Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.
Wykaz prac biura turystycznego związanych z przygotowaniem i sprzedażą imprezy
turystycznej zawiera.
Program trzydniowej wycieczki zgodnie z zamówieniem.

V.

Kalkulacja kosztów wycieczki.

24

III.

25

Sporządzona faktura procedura marży dla biur podróży.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia sporządzone przez biuro podrózy na organizację
VII.
imprezy w wybranym języku obcym.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.

18

Razem

100

VI.

*

6

9

3

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.43. Technik organizacji usług gastronomicznych
341[07]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 87,70% zdających
przystąpiło do obu etapów:
439 zdających

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

przystąpiło: 439 zdających

przystąpiło: 440 zdających

zdało: 96,36% zdających

zdało: 89,77% zdających

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,69

0,65

0,81

69,45

65,23

80,96

Modalna

68

70

75

Mediana

68

65

83

Maksimum

98

100

100

Minimum

34

20

14

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji usług
gastronomicznych

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji usług
gastronomicznych
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik organizacji usług
gastronomicznych

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji usług
gastronomicznych
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji
usług gastronomicznych

Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować nazwy, pojęcia i określenia z zakresu usług gastronomicznych;
1.2
Identyfikować systemy i techniki obsługi konsumenta;
Rozróżniać przyjęcia okolicznościowe z uwzględnieniem zasad nakrywania stołów
1.3
i stosowanych metod obsługi;
1.4
Rozpoznawać naczynia, sztućce i sprzęt stosowany do podawania potraw i napojów;
1.5
Rozróżniać techniki serwowania potraw i napojów;
1.6
Rozróżniać potrawy i napoje kuchni polskiej, także regionalne i innych narodów;
1.7
Identyfikować informacje zawarte na etykietach napojów i opakowaniach produktów spożywczych;
1.8
Określać temperaturę podawania potraw i napojów;
Określać warunki przechowywania półproduktów, potraw i napojów zapewniające zachowanie jakości
1.9
i wartości odżywczej;
2.1
Określać wartość odżywczą i energetyczną potraw i napojów;
2.2
Planować i oceniać jadłospisy codzienne i okolicznościowe;
2.3
Dobierać napoje do określonego menu;
2.4
Dobierać technikę podania określonych potraw i napojów;
2.5
Analizować zgodność obsługi z życzeniem zleceniodawcy i charakterem imprezy;
Wydział Badań i Analiz

Strona 134 z 167

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Nr
umiejętności
2.6
3.2
3.3
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Określać sposób przyjmowania i rejestrowania zamówień oraz sposoby rozliczenia gotówkowego
i bezgotówkowego;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług gastronomicznych w obiektach
zbiorowego wyżywienia;
Wskazywać zagrożenia mające wpływ na jakość gotowych potraw i napojów;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas świadczenia usług
gastronomicznych w obiektach zbiorowego wyżywienia.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych
Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
Propozycja menu z kalkulacją kosztów konsumpcji dla 120 osób.
Oferta organizacyjna przyjęcia .
Wykaz ilościowy zastawy stołowej potrzebnej do konsumpcji potraw i napojów
V.
zaplanowanych w menu z uwzględnieniem 100% zapasu.
VI. Całkowita kalkulacja finansowa zamówienia.
VII. Wypełniony druk umowy wstępnej na organizację przyjęcia.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.
III.
IV.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
16
31
14
11
10
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.44. Technik organizacji reklamy 342[01]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 77,58% zdających
przystąpiło do obu etapów:
339 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 340 zdających

przystąpiło: 339 zdających

zdało: 85,59% zdających

zdało: 85,55% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,59

0,66

0,82

59,45

65,56

82,64

Modalna

62

70

75

Mediana

60

65

86

Maksimum

86

100

100

Minimum

28

25

4

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji reklamy

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji reklamy
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik organizacji reklamy

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji reklamy
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik organizacji
reklamy
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować pojęcia i terminy z zakresu marketingu, kompozycji, liternictwa i historii reklamy;
Rozpoznawać metody badań rynkowych;
Rozróżniać instrumenty i środki reklamy w zależności od celu oraz branży towarowej;
Rozróżniać techniki i apele reklamowe;
Rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami;
Dobierać metody badań rynkowych oraz interpretować ich wyniki;
Dobierać środki reklamy w zależności od celu reklamy, podmiotu, przedmiotu, środków finansowania,
środków przekazu i metod oddziaływania na klienta;
Dobierać apele i techniki reklamowe do celu reklamy, rodzaju produktu i segmentu, odbiorców;
Dobierać kompozycję i technikę druku do publikacji reklamowej;
Wskazywać zasady tworzenia środków reklamy;
Wskazywać czynniki wpływające na skuteczność i efektywność reklamy;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas prowadzenia działalności reklamowej;
Wskazywać przepisy prawa dotyczące działalności reklamowej;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia działalności reklamowej;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia działalności
reklamowej.
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Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik organizacji reklamy
Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia.
Charakterystyka grupy docelowej dla produktu Jogo Sport.
Propozycja 3 głównych celów kampanii reklamowej oraz hasła reklamowego.
Propozycja layoutu reklamy outdoorowej (cityboardu) dla produktu Jogo Sport.
Propozycja scenariusza 30-sekundowego spotu reklamowego radiowego dla produktu Jogo
VI.
Sport.
VII. Propozycja ogólnego mediaplanu dla marki Samo Mleko.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.
III.
IV.
V.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
16
10
12
18
26
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.45. Technik spedytor 342[02]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 62,50% zdających
przystąpiło do obu etapów:
112 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 113 zdających

przystąpiło: 112 zdających

zdało: 95,58% zdających

zdało: 63,39% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Wskaźniki statystyczne

Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,70

0,66

0,70

65,66

70,30

65

75

Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
Modalna

69,81
64

66

76

Mediana

70

70

78

Maksimum

94

90

100

Minimum

40

10

0
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik spedytor

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik spedytor
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik spedytor

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik spedytor
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik spedytor

Legenda do wykresu 2.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować obowiązujące akty normatywne, umowy i konwencje międzynarodowe dotyczące transportu
i spedycji oraz obowiązków administracji , przedsiębiorców i organów kontrolnych;
Rozróżniać zadania spedycyjne i transportowe z uwzględnieniem planowania, organizowania
i realizacji, kontroli i weryfikacji czynności transportowo-spedycyjnych;
Rozróżniać oznakowania ładunków oraz czynności z zakresu konfekcjonowania, pakowania
i magazynowania ładunków;
Analizować dokumenty spedycyjne oraz oferty handlowe;
Opisywać postępowanie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
Rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w transporcie i spedycji oraz w przedsiębiorstwie
spedycyjnym;
Rozróżniać środki transportu do przewożonych ładunków i osób, określać wymagania konstrukcyjne
użytkowe i eksploatacyjne pojazdów samochodowych;
Stosować przepisy celne w obsłudze frachtów międzynarodowych i rozliczeniach z urzędem celnym;
Rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych
zrealizowanych i planowanych zadań transportowych;
Kalkulować koszty usług transportowo-spedycyjnych, koszty czynności spedycyjnych oraz ofert
handlowych na usługi transportowo-spedycyjne;
Dobierać środki transportu i opakowanie do realizacji zadań spedycyjnych;
Analizować wykonane i planowane zadania spedycyjne;
Obliczać podatki od użytkowania infrastruktury drogowej, środków transportu, wykonanych usług;
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Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
2.5
Optymalizować trasy przewozu ładunków, koszty i czas realizacji zadania z wykorzystaniem logistyki;
2.6
Dobierać formy ubezpieczenia ładunków i środków transportu;
Stosować I zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, oraz środowiska
3.1
podczas wykonywania prac transportowo-spedycyjnych;
3.2
Stosować przepisy prawa przewozowego i czasu pracy kierowców oraz Kodeksu drogowego;
3.3
Wskazywać przepisy związane z wykonywaniem transportu towarów niebezpiecznych;
3.4
Wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac transportowo-spedycyjnych;
3.5
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac transportowo-spedycyjnych;
Stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac transportowo3.6
spedycyjnych;
3.7
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac
3.8
transportowo-spedycyjnych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 3. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik spedytor
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Legenda do wykresu 3.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załączników.
Obliczenia dotyczące formowania paletowej jednostki ładunkowej (liczba kartonów
III. w jednej warstwie, liczba kartonów na europalecie, masa i objętość pjł ) oraz ustalenie liczby
palet do przewozu ładunku.
Określenie klasy środka chłodniczego, znaku rozpoznawczego środka transportu i dobór
IV.
pojazdu, sprawdzenie ładowności oraz plan rozmieszczenia ładunku.
Obliczenie współczynnika wypełnienia przestrzeni ładunkowej naczepy, opis formy
V. załadunku i rozładunku towaru oraz zabezpieczenia ładunku na europalecie i w środku
transportu.
Godzinowy plan jazdy na trasie Rzeszów – Poznań dla załogi jednoosobowej przy
VI.
wydłużonym czasie jazdy.
VII. Wypełnione dokumenty: umowa spedycji, list przewozowy i faktura.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
16
13
12
11
30
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.46. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 48,08% zdających
przystąpiło do obu etapów:
52 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 53 zdających

przystąpiło: 52 zdających

zdało: 94,34% zdających

zdało: 48,08% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,72

0,63

0,64

72,26

62,92

65,46

Modalna

74

65

75

Mediana

74

65

69

Maksimum

90

85

95

Minimum

22

5

15

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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1.47. Technik logistyk 342[04]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 80,43% zdających
przystąpiło do obu etapów:
603 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 613 zdających

przystąpiło: 604 zdających

zdało: 95,43% zdających

zdało: 81,13% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Wskaźniki statystyczne

Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,73

0,68

0,78

68,13

79,62

75

75

Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
Modalna

72,80
70

72

80

Mediana

74

70

85

Maksimum

100

100

100

Minimum

32

0

4
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik logistyk

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk
Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować terminologię z zakresu logistyki oraz technik i technologii procesów logistycznych
stosowanych w realizacji przepływów fizycznych i informacyjnych;
Rozróżniać zadania logistyczne w aspekcie planowania, organizowania, realizacji i kontroli czynności;
Rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w logistyce;
Opisywać zarządzanie zapasami i transportem;
Opisywać przestrzeń magazynową, rozplanowanie magazynu i operacje magazynowe;
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;
Rozróżniać zadania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami logistyki;
Rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych;
Sporządzać dokumenty związane z logistyczną obsługą klientów;
Obliczać i planować koszty magazynowania;
Planować zaopatrzenie materiałowe i łańcuchy dostaw towarów;
Sporządzać zamówienia na towary i usługi w języku polskim i obcym;
Sporządzać harmonogramy zadań logistycznych z uwzględnieniem przepływów fizycznych
i informacyjnych oraz kosztów i czasów realizacji zadań;
Kalkulować koszty usług logistycznych z uwzględnieniem ich podziału i struktury;
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Nr
umiejętności
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas prowadzenia procesów logistycznych;
Wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac logistycznych;
Wskazywać zasady z zakresu ekologistyki dotyczące prowadzenia procesów logistycznych;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów logistycznych;
Stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesów logistycznych;
Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów
logistycznych.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik logistyk
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
Założenia wynikające z treści zadania i załączników.
Wybór jednego najlepszego dostawcy okuć i szyb zespolonych oraz jednego najlepszego
III. dostawcy ramiaków do produkcji okien drewnianych "Standard" stosując metodę średniej
ważonej.
Obliczenie liczby i kosztów (wartości) potrzebnych okuć, szyb zespolonych i ramiaków do
IV. produkcji okien drewnianych "Standard" z uwzględnieniem wielkości zamówień, struktury
wyrobu gotowego, stanu zapasów w magazynie oraz produkcji w toku.
V. Obliczenie kosztów (wartości) netto i brutto sprzedanych okien każdemu odbiorcy.
Zestawienie obliczeń dotyczące kosztów i czasów przewozu do wszystkich odbiorców
w poszczególnych wariantach przewozu oraz wybór wariantu przewozu i najtańszego
VI.
przewoźnika, który wykona przewóz w czasie nie dłuższym niż 9 godzin na podstawie
wykonanych obliczeń.
VII. Wypełnione dokumenty.
VIII. Praca jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
10

12
12
28
20
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.48. Technik prac biurowych 419[01]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 12,50% zdających
przystąpiło do obu etapów:
8 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 8 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 8 zdających

zdało: 100% zdających

zdało: 12,50% zdających
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1.49. Kelner 512[01]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 79,35% zdających
przystąpiło do obu etapów:
92 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 93 zdających

przystąpiło: 92 zdających

zdało: 98,92% zdających

zdało: 79,35% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,69

0,61

0,76

69,20

60,81

77,05

Modalna

72

50

75

Mediana

70

60

81

Maksimum

88

95

95

Minimum

44

30

19

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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1.50. Kucharz 512[02]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 78,50% zdających
przystąpiło do obu etapów:
400 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 406 zdających

przystąpiło: 401 zdających

zdało: 95,57% zdających

zdało: 79,55% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Wskaźniki statystyczne

Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,68

0,64

0,77

63,84

77,93

60

75

Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
Modalna

68,05
68

70

Mediana

68

65

81

Maksimum

100

100

99

Minimum

28

0

8
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie kucharz

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie kucharz
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Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie kucharz

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie kucharz
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie kucharz

Legenda do wykresu 5.
Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
1.1
Stosować nazwy, pojęcia i określenia z zakresu gastronomii;
Klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w zależności od wartości odżywczej i przydatności
1.2
kulinarnej;
1.3
Rozróżniać techniki sporządzania, wykańczania oraz podawania potraw i innych wyrobów kulinarnych;
1.4
Określać warunki magazynowania i przechowywania surowców, półproduktów i potraw;
Identyfikować zmiany zachodzące w surowcach i półproduktach podczas obróbki technologicznej oraz
1.5
przechowywania;
1.6
Rozróżniać potrawy i inne wyroby kulinarne kuchni polskiej, regionalne oraz kuchni innych narodów;
Korzystać z receptur, instrukcji technologicznych oraz informacji zawartych na opakowaniach
1.7
produktów spożywczych;
Rozróżniać maszyny, urządzenia, sprzęt i naczynia stosowane w produkcji, ekspedycji i obsłudze
1.8
konsumenta;
2.1
Obliczać wartość energetyczną odżywczą potraw i posiłków;
Przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem zapotrzebowania na surowce i inne niezbędne towary
2.2
do określonej produkcji;
Wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach
2.3
i wyrobach gotowych w trakcie obróbki technologicznej, ekspedycji i przechowywania;
2.4
Zestawiać potrawy i napoje w dania oraz posiłki;
2.5
Analizować ofertę kulinarną dla różnych zakładów gastronomicznych;
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Umiejętność ze standardu
Nr
umiejętności
Absolwent powinien umieć:
2.6
Dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonania potraw, w zależności od rodzaju diety;
2.7
Kalkulować ceny potraw i napojów;
Dobierać narzędzia i naczynia oraz maszyny i urządzenia do wykonywanych operacji technologicznych
2.8
lub określonej produkcji i ekspedycji potraw;
3.2
Przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac z zakresu produkcji gastronomicznej;
3.3
Analizować zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych potraw i napojów;
3.4
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Dobierać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac z zakresu produkcji
3.5
gastronomicznej;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac
3.6
związanych z produkcją gastronomiczną;

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie kucharz
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia - dane niezbędne do wykonania zadania, wynikające z treści zadania
II.
i dokumentacji.
Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty w formie listy lub tabeli zbiorczej w celu
III.
przekazania do magazynu w: kg; l; szt.
IV. Opis techniki wykonania pierogów z mięsem
Techniki obróbki cieplnej surowców i półproduktów, niezbędnych do przygotowania klusek
V.
śląskich z sosem grzybowym i kompotu z truskawek.
Wykazy: narzędzi, maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania: zupy krem z porów,
pierogów z mięsem i sałatki z czerwonej kapusty, z określeniem ich przeznaczenia, zastawy
VI.
stołowej niezbędnej do ekspedycji wszystkich potraw z uwzględnieniem liczby zamówionych
zestawów obiadowych.
Wykaz kolejnych czynności wykonania: zupy krem z porów, klusek śląskich i sosu
VII.
grzybowego od momentu pobrania surowców z magazynu do ekspedycji.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
9
15
13
6

27

24
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
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1.51. Technik usług fryzjerskich 514[02]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 78,89% zdających
przystąpiło do obu etapów:
341 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 344 zdających

przystąpiło: 345 zdających

zdało: 93,31% zdających

zdało: 81,16% zdających

ETAP PRAKTYCZNY

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne egzaminu
Część I etapu
pisemnego
w liczbach

Część II etapu
pisemnego

Etap praktyczny

0,66

0,62

0,76

66,51

63,11

77,06

Modalna

64

65

75

Mediana

66

65

78

Maksimum

98

100

97

Minimum

36

25

31

Wskaźniki statystyczne
Wskaźnik łatwości

w procentach
Średnia arytmetyczna
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Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik usług fryzjerskich

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik usług fryzjerskich

Wydział Badań i Analiz

Strona 162 z 167

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik usług fryzjerskich

Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik usług fryzjerskich
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Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik usług
fryzjerskich

Legenda do wykresu 5.
Nr
umiejętności
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Stosować terminologię z zakresu fryzjerstwa;
Rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne właściwości osoby obsługiwanej;
Rozróżniać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy wchodzące w zakres usług fryzjerskich;
Rozróżniać technologie wykonywania zabiegów fryzjerskich;
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;
Wykorzystywać rysunki i opisy technologiczne przedstawiane w literaturze zawodowej do
projektowania fryzur;
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;
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Nr
umiejętności
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4

Umiejętność ze standardu
Absolwent powinien umieć:
Interpretować rysunki i opisy technologiczne przedstawiające techniki i metody wykonywania
zabiegów fryzjerskich;
Wskazywać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji;
Stosować informacje o nowych technologiach wykonywania zabiegów fryzjerskich;
Stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas świadczenia usług fryzjerskich;
Przewidywać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług fryzjerskich;
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas świadczenia usług
fryzjerskich.

Wiadomości i umiejętności w etapie praktycznym były sprawdzane za pomocą schematu
oceniania w 8 elementach pracy egzaminacyjnej.

Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym
w zawodzie technik usług fryzjerskich
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Legenda do wykresu 6.

Nr

Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej

Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu projektu.
Założenia niezbędne do rozwiązania zadania.
Rysunek poglądowy fryzury zgodnej z życzeniem klientki wykonany na szablonie w Karcie
III.
Pracy Egzaminacyjnej.
Rysunki poglądowe zabiegu strzyżenia włosów wykonane na szablonach w KARCIE
IV.
PRACY EGZAMINACYJNEJ.
Wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanego zabiegu
V.
fryzjerskiego.
Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem ich technologicznej kolejności oraz
VI.
zastosowanych metod, technik i sposobów wykonania.
VII. Zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Razem
I.
II.

*

Maksymalna
liczba
punktów
3
12
5
6
15
50
6
3
100

Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

1.52. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]
DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
uzyskało: 0% zdających
przystąpiło do obu etapów:
7 zdających

ETAP PISEMNY
przystąpiło: 7 zdających

ETAP PRAKTYCZNY
przystąpiło: 8 zdających

zdało: 100% zdających

zdało: 0% zdających
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2. SŁOWNIK TERMINÓW
Wskaźnik łatwości
zestawu zadań

─

stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań
przez wszystkich uczniów biorących udział w testowaniu
do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania
za zadania przez tę liczbę uczniów. Wyrażamy liczbą
z przedziału 0–1. Przedstawiamy także w postaci procentowej,
np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: „zdający
uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia”.

Wskaźnik łatwości
zadania

─

stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie tego
zadania przez wszystkich uczniów biorących udział
w testowaniu do maksymalnej liczby punktów możliwej
do uzyskania przez tę liczbę uczniów.

Wartość
wskaźnika

0–0,19

0,20–0,49

0,50–0,69

0,70–0,89

0,90–1

Interpretacja

bardzo trudne

trudne

umiarkowanie
trudne

łatwe

bardzo łatwe

Średnia
arytmetyczna

─

suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez
ich liczbę.

Mediana

─

Modalna

─

wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych
rosnąco, dzieli zdających na dwie równe grupy.
najczęściej powtarzająca się wartość.

Odchylenie
standardowe

─

Rozkład zbiorowości
ze względu
na zmienną

─
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miara rozrzutu wyniku w stosunku do średniej – mierzona
w punktach. Wysoka wartość informuje o bardzo
zróżnicowanym poziomie uczniów.
przyporządkowanie wartościom zmiennej liczebności bądź
częstości ich występowania w badanej zbiorowości.
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