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INFORMACJA O WYNIKACH 
 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
nowa formuła egzaminu zawodowego 

 

termin przeprowadzenia - maj/czerwiec 2013 r. 
 

 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym 

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Gdańsku egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbył się w następujących terminach:  

 część pisemna  14 czerwca 2013 r.  

 część praktyczna  

 od 20 maja do 13 czerwca 2013 r.  

oraz 

  od 24 do 28 czerwca 2013 r.  

Do nowej formuły egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie maj/czerwiec 2013 roku 
mieli prawo przystąpić: 

 uczniowie zasadniczych szkół zawodowych  

 uczniowie techników 

 uczniowie (słuchacze) szkół policealnych 

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Egzamin zawodowy był również przeprowadzony jako egzamin eksternistyczny dla osób, które 
spełniły warunki określone w sprawie egzaminów eksternistycznych. 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składał się z dwóch części:  

 części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego, podczas której zdający 
rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji,  
w zakresie której przeprowadzany był egzamin. Część pisemna trwała 60 minut  
i przeprowadzana była w formie test składającego się z 40 zadań zamkniętych 
zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź była 
prawidłowa. 

 części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego polegającego na 
wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego sprawdzającego umiejętności 
określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwe dla kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której przeprowadzany był egzamin. Czas 
przeznaczony na wykonanie zadania egzaminacyjnego wynosił od 120 minut do 240 minut  
w zależności od kwalifikacji, w zakresie której przeprowadzany był egzamin.  

Podstawa uznania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie za zdany 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

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

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymał 
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. 
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2. EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO  

 Województwo kujawskopomorskie 

W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie przeprowadzanego w terminie maj/czerwiec 2013 roku przystąpiło łącznie 1 555 
zdających, w tym: 

 do części pisemnej     1 544 zdających  

 do części praktycznej    1 508 zdających  

 

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

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

 w części praktycznej  884 z 1 508 (58,6%) zdających. 

 

W województwie kujawsko-pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało i otrzymało 
świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 804 z 1 555 (51,7%) wszystkich zdających, 
którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu części lub odpowiedniej części egzaminu).  

 

 

 Województwo pomorskie 
 

W województwie pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie maj/czerwiec 2013 roku przystąpiło łącznie 1 544 zdających,  
w tym: 

 do części pisemnej     1 531 zdających  

 do części praktycznej    1475 zdających  

 

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

 w części pisemnej   1 349 z 1 531 (88,1%) zdających 

 w części praktycznej  1 036 z 1 475 (70,3%) zdających. 

 

W województwie pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało świadectwa potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie 949 z 1544 (61,5%) wszystkich zdających, którzy przystąpili do 
egzaminu (do obydwu części lub odpowiedniej części egzaminu).  

 

 
W zamieszczonych na następnej stronie Tabelach 2.1.1 i 2.1.2 zestawione są szczegółowe dane na 

temat efektywności zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych kwalifikacji z podziałem na 
populację zdających z województwa kujawskopomorskiego i pomorskiego. 
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Tabela 2.1.1. 
Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji  

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do egzaminu 

zdali i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje  

w zawodzie 

liczba* liczba %** 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 14 9 64,3% 

A.36. Prowadzenie rachunkowości 92 37 40,2% 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 344 163 47,4% 

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

A.67. 
Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach 
pocztowych i kurierskich 7 0 0,0% 

B.05. Montaż systemów suchej zabudowy 84 37 44,0% 

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

6 3 50,0% 

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

145 70 48,3% 

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

13 11 84,6% 

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 98 20 20,4% 

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

T.7. 
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach 
wiejskich 

25 18 72,0% 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

387 299 77,3% 

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

Z.8. 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

19 13 68,4% 

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

109 10 9,2% 

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

Razem 1 555 804 51,7% 

* - liczba wszystkich zdających, którzy przystąpili do co najmniej jednej części egzaminu 
** - odniesienie – liczba zdających, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego 

 
Tabela 2.1.2. 
Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa  
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji  

Egzamin zawodowy 

przystąpili  
do egzaminu 

zdali i otrzymali świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje  

w zawodzie 

liczba* liczba %** 

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

A.36. Prowadzenie rachunkowości 45 13 28,9% 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 326 164 50,3% 

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

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

9 0 0,0% 

B.05. Montaż systemów suchej zabudowy 90 54 60,0% 

B.30. 
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji 
przetargowej 

4 3 75,0% 

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

19 11 57,9% 

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

126 71 56,3% 

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

27 23 85,2% 

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

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 70 29 41,4% 

T.7. 
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach 
wiejskich 

14 12 85,7% 

Z.4. 
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  
i niesamodzielnej 

454 356 78,4% 

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

Z.8. 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 

48 28 58,3% 

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

135 118 87,4% 

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

Razem 1 544 949 61,5% 

* - liczba wszystkich zdających, którzy przystąpili do co najmniej jednej z części egzaminu 
** - odniesienie – liczba zdających, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego 
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