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WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH 
EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019  

przeprowadzony w sesji 1. styczeń – luty 2021 r. 
 

 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym 

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
egzamin zawodowy na terenie objętym działaniem OKE w Gdańsku odbył się w terminie głównym:  

 część pisemna  12 – 16 stycznia 2021 r.  

 część praktyczna w zakresie kwalifikacji, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 

(model „d” )  11 stycznia 2021 r.  

 część praktyczna w zakresie pozostałych kwalifikacji (model „dk”, „w” i „wk” )  od 13 stycznia 
do 24 stycznia 2021 r.  

Do egzaminu zawodowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty  
w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową 
kształcenia w zawodach z 2019 r. w sesji 1.: styczeń - luty 2021 roku mieli prawo przystąpić: 

–  uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami,  

–  uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi  
 w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,  

–  uczniowie techników, słuchacze szkół policealnych którzy rozpoczęli kształcenie od roku 
 szkolnego 2019/2020 lub w kolejnych latach szkolnych i realizują podstawę programową  
 kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz  

–  słuchacze branżowych szkół II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 
 2020/2021 oraz realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie 
 szkolnictwa branżowego.  

Struktura egzaminu zawodowego  

Egzamin zawodowy składał się z części pisemnej i części praktycznej. 

CZĘŚĆ PISEMNA  

Część pisemna egzaminu przeprowadzona była w formie testu pisemnego z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (po uzyskaniu przez 
szkołę/placówkę upoważnienia). Część pisemna trwała 60 minut i przeprowadzana była  
w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do 
wyboru, z których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa.  

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Część praktyczna egzaminu polegała na wykonaniu przez zdającego na stanowisku 
egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem w zależności od specyfiki zawodu 
/kwalifikacji mógł być wyrób, usługa czy też dokumentacja.  

Ze względów organizacyjnych wyróżniono cztery modele przeprowadzania części praktycznej 
egzaminu: 

 model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja 
 model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana  

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

wykorzystaniem komputera. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania egzaminacyjnego wynosił od 120 minut do 240 
minut w zależności od kwalifikacji, w zakresie której przeprowadzany był egzamin.  
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Ustalenie wyników egzaminu zawodowego 

 Wyniki części pisemnej egzaminu zawodowego poszczególnych zdających ustaliła okręgowa 
komisja  egzaminacyjna po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych  

w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego;  

 Wyniki części praktycznej egzaminu zawodowego poszczególnych zdających ustaliła okręgowa 
komisja  egzaminacyjna na podstawie elektronicznego odczytu kart oceny wypełnionych przez 
egzaminatorów. 

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. 

 

Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, wynik egzaminu zawodowego ustalany jest 
według wzoru: W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr, w którym poszczególne symbole oznaczają: 
 W - wynik z egzaminu zawodowego,  

Wp - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,  

Wpr - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego. 

 

Zdający, który zdał egzamin zawodowy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w danym 
zawodzie otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany  przez komisję okręgową. 
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2. Zdawalność egzaminu zawodowego  

 Województwo kujawskopomorskie 
W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu zawodowego  (formuła 2019) 

przeprowadzanego w sesji 1.: styczeń - luty 2021 roku po raz pierwszy do obu części 
egzaminu przystąpiło 392  zdających z zakresu 7 kwalifikacji. 

  Natomiast  do części pisemnej egzaminu przystąpiło  406 zdających, a do  części praktycznej 

egzaminu przystąpiło   400 zdających.  

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

 w części pisemnej egzaminu       383 z 406 (94,3%) zdających  

 w części praktycznej egzaminu  327 z 400 (81,8%) zdających. 

 

W województwie kujawsko-pomorskim egzamin zawodowy  (formuła 2019) zdało 317 z 392 
(80,9%) wszystkich zdających, którzy przystąpili po raz pierwszy do dwóch części egzaminu  
z zakresu 7 kwalifikacji.  

 
 

 Województwo pomorskie 

W województwie pomorskim do egzaminu zawodowego (formuła 2019) przeprowadzanego  
w sesji 1.: styczeń-luty 2021 roku po raz pierwszy do obu części egzaminu przystąpiło 337 
zdających z zakresu 7 kwalifikacji. 

Natomiast do części pisemnej egzaminu przystąpiło   341 zdających, a  do części praktycznej 

egzaminu przystąpiło   348 zdających. 

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

 w części pisemnej egzaminu       324 z 341 (95,0%) zdających  

 w części praktycznej egzaminu  274 z 348 (78,7%) zdających. 
 

W województwie pomorskim egzamin zawodowy  (formuła 2019) zdało 261 z 337  (77,4%) 
wszystkich zdających, którzy przystąpili po raz pierwszy do  dwóch części egzaminu z zakresu 
7 kwalifikacji.  

W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. zestawione są szczegółowe 
dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych kwalifikacji dla 
wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego  i pomorskiego, którzy przystąpili do obu 
części egzaminu. 
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Tabela 2.1. 

Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części 
egzaminu 
Dane z Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), stan na dzień 
31 marca 2021 r. 
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Nazwa kwalifikacji 
Symbol i nazwa  zawodu,  

w którym wyodrębniono daną 
kwalifikację 

Część pisemna  Część praktyczna 
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zdało 

liczba liczba % liczba liczba % 

1. BPO.01 
Zarządzanie bezpieczeństwem  
w środowisku pracy 

325509 Technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

164 157 95,0 163 102 62,0 

2. EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum 441403 Technik archiwista 2 0 0 2 0 0 

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

325101 Asystentka stomatologiczna 36 32 88,0 33 32 96,0 

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

532102 Opiekun medyczny 147 147 100,0 145 143 98,0 

5. MED.12 
Wykonywanie dekontaminacji sprzętu  
i wyrobów medycznych 

321104 Technik sterylizacji 
medycznej 

26 19 73,0 26 20 76,0 

6. OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta 28 25 89,0 28 27 96,0 

7. SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych 341204 Opiekunka środowiskowa 3 3 100,0 3 3 100,0 

Razem 406 383 94,3% 400 327 81,8 

 
 
Tabela 2.2. 

Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przystąpili do obu części egzaminu i zdali 
egzamin 
Dane z Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), stan na dzień 31 marca 
2021 r. 
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(spośród zdających  
2 części egzaminu) 

liczba  liczba % 

1. BPO.01 
Zarządzanie bezpieczeństwem  
w środowisku pracy 

325509 Technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

157 101 64,0 

2. EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum 441403 Technik archiwista 2 0 0,0 

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

325101 Asystentka stomatologiczna 33 31 93,0 

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

532102 Opiekun medyczny 144 142 98,0 

5. MED.12 
Wykonywanie dekontaminacji sprzętu  
i wyrobów medycznych 

321104 Technik sterylizacji medycznej 25 16 64,0 

6. OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta 28 24 85,0 

7. SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych 341204 Opiekunka środowiskowa 3 3 100,0 

Razem 392 317 80,9 
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Tabela 2.3. 

Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu 
Dane z Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), stan na dzień 31 marca 
2021 r. 
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liczba liczba % liczba liczba % 

1. AUD.06 Obsługa sceny 
352124 Technik realizacji 
nagłośnień 

3 3 100,0 3 3 100,0 

2. BPO.01 
Zarządzanie bezpieczeństwem  
w środowisku pracy 

325509 Technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

165 155 93,0 173 106 61,0 

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

325101 Asystentka stomatologiczna 14 14 100,0 14 11 78,0 

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

532102 Opiekun medyczny 95 94 98,0 95 94 98,0 

5. MED.12 
Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i 
wyrobów medycznych 

321104 Technik sterylizacji 
medycznej 

34 29 85,0 34 32 94,0 

6. OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta 28 27 96,0 27 26 96,0 

7. SPO.01 
Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia 
osobie niepełnosprawnej 

341201 Asystent osoby 
niepełnosprawnej 

2 2 100,0 2 2 100,0 

Razem 341 324 95,0 348 274 78,7 

 
 
Tabela 2.4. 

Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy przystąpili do obu części egzaminu i zdali egzamin 
Dane z Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), stan na dzień 31 marca 
2021 r. 
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(spośród zdających  
2 części egzaminu) 

liczba  liczba % 

1. AUD.06 Obsługa sceny 352124 Technik realizacji nagłośnień 3 3 100,0 

2. BPO.01 
Zarządzanie bezpieczeństwem  
w środowisku pracy 

325509 Technik bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

163 98 60,0 

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

325101 Asystentka stomatologiczna 14 11 78,0 

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

532102 Opiekun medyczny 94 92 97,0 

5. MED.12 
Wykonywanie dekontaminacji sprzętu  
i wyrobów medycznych 

321104 Technik sterylizacji medycznej 34 29 85,0 

6. OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta 27 26 96,0 

7. SPO.01 
Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia 
osobie niepełnosprawnej 

341201 Asystent osoby niepełnosprawnej 2 2 100,0 

Razem 337 261 77,4 
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