
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA 

TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAKRESIE EGZAMINU W SESJI LETNIEJ 2012 I 2011 ROKU . 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 roku w Technikum kształcącym w 

zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych 

przystąpiło 52 absolwentów oraz 30 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach; kucharz 

malej gastronomii i sprzedawca. 

Szczegółowe wyniki pokazują poniższe tabele i wykresy: 

TYP SZKOŁY ROK 

EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN PRAKTYCZNY 

ŚREDNI WYNIK W% 
ZDAWALNOŚĆ 

W % 
ŚREDNI 

WYNIK W% 
ZDAWALNOŚĆ 

W % 
CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II OGÓŁEM 
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TECHNIK EKONOMISTA 
2011 72,0 81,0 100 79,0 86,0 

2012 74,0 78,6 100 78,1 84,6 

TECHNIK HANDLOWIEC 
2012* 56,0 50,71 71,42 43,0 28,57 

2012 71,5 70,0 100 57 22,2 

TECHNIK HOTELARSTWA 
2011 69,7 72,5 100 56,43 0 

2012 73,5 63,3 100 71,48 62,5 

TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

2011 73,5 73,0 100 82,8 81,8 

2012 59,2 57,5 83,33 88,5 100 

ZS
Z 

KUCHARZ MAŁEJ 
GASTRONOMII 

2011 51,2 45,3 57,7 85,3 61,3 

2012 56 49 58,33 77,8 90 

SPRZEDAWCA 
2011 77,5 38,78 95,65 89,3 100 

2012 63,83 52 83,33 82,8 100 

 2012* - dotyczy danych z egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 

 

Ogółem egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum zdało 33 absolwentów osiągając średnią 

zdawalność na poziomie 63,16%, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej egzamin zdało 21 absolwentów, 

osiągając średnią zdawalność na poziomie 72,50%. 

 

TECHNIKUM 

 Najwyższy wynik w części pisemnej uzyskali absolwenci technikum ekonomicznego osiągając 74,0% w części I 

i 78,6% w części II. 

 Najwyższy wynik w części praktycznej uzyskali absolwenci technikum organizacji usług gastronomicznych 

osiągając wynik 88,5%. 

 Najniższą zdawalność, na poziomie 22,2% uzyskali absolwenci technikum handlowego, których głównym 

problemem okazał się etap praktyczny egzaminu. 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 Najwyższy wynik w części pisemnej uzyskali absolwenci ZSZ w zawodzie sprzedawca osiągając wynik 63,83% 

w części I  i 52% w części II. 

 Najwyższy wynik w części praktycznej uzyskali również absolwenci zawodzie sprzedawca osiągając wynik 

82,8% 

 



 

Analiza danych dotyczących zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 w 

naszej szkole w porównaniu ze zdawalnością  na terenie kraju pokazuje, że w przypadku technikum ekonomicznego , 

technikum organizacji usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa wynik w naszej szkole jest wyższy. 

Niepokojąco przedstawia się zdawalność w przypadku technikum handlowego. W Zasadniczej Szkole Zawodowej 

zarówno w zawodzie kucharz małej gastronomii jak i sprzedawca, zdawalność jest niższa niż w kraju i niż w sesji 

2011. Zestawienie zdawalności egzaminu w naszej szkole z wynikami w woj. mazowieckim podanymi przez OKE 

wynika, iż zdawalność w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza jest zdecydowanie  wyższa w technikum 

ekonomicznym, technikum hotelarstwa, technikum organizacji usług gastronomicznych oraz w ZSZ w obydwu 

zawodach.  

 

Porównanie zdawalności w części pisemnej egzaminu w Technikum w roku 2012 i 2011 wynika, iż nastąpiła poprawa 

w technikum hotelarstwa I technikum handlowego        ( w tym przypadku porównanie odnosi się do egzaminu 

próbnego w 2012 roku), dobry 100% wynik utrzymało technikum ekonomiczne natomiast spadek w przypadku 

technikum organizacji usług gastronomicznych. 
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Zdawalność egzaminu w części praktycznej wypadła zdecydowanie najlepiej w technikum organizacji usług 

gastronomicznych, drugie dobre miejsce należy do technikum ekonomicznego, jednak zdawalność w tym przypadku 

jest nieznacznie niższa niż w roku 2011, niestety słaby wynik egzaminu próbnego w przypadku technikum 

handlowego w sesji letniej 2012 nie uległ poprawie. 

 

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej wyższą zdawalność osiągnięto w zawodzie sprzedawca, jednakże w zastawieniu z 

sesją 2011 wynik jest niższy, natomiast nieznacznie uległa poprawie zdawalność w zawodzie kucharz małej 

gastronomii. 
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Zdawalność egzaminu praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie sprzedawca jest 100% , podobnie 

jak w sesji 2011 roku, w zawodzie kucharz małej gastronomii widoczny jest wzrost zdawalności o 28,7% w stosunku 

do sesji 2011. 

 

 

W technikum ekonomicznym do egzaminu w części pisemnej  przystąpiło 14 absolwentów , natomiast w części 

praktycznej 13, z czego egzamin zaliczyło 11 zdających. Zestawienie wyników w technikum ekonomicznym z 

wynikami w sesji letniej 2011pokazuje, że zarówno średnie wyniki jak i zdawalność w części praktycznej i pisemnej są 

na podobnym, dobrym poziomie.   
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W technikum handlowym do egzaminu w części pisemnej i w części praktycznej przystąpiło 9 absolwentów, jednak 

część praktyczną i cały egzamin zaliczyło dwóch zdających. Zestawienie wyników w sesji letniej 2012 i wyników 

egzaminu próbnego 2012 wskazuje na poprawę wyników w części pisemnej egzaminu, zarówno jeśli chodzi o średni 

wynik jak i zdawalność. 

 

 

W technikum hotelarstwa do egzaminu przystąpiło 24 absolwentów, dyplom otrzymało 15 absolwentów. Średnia 

zdawalność wyniosła 62,50% co w porównaniu z wynikiem krajowym na poziomie 59% daje wynik zadowalający. 

Dane przedstawione pokazują wzrost zdawalności w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Wzrosły również średnie wyniki poszczególnych części egzaminu z wyjątkiem drugiej części egzaminu 

pisemnego. Wzrosła również  zdawalność i średni wynik  części praktycznej egzaminu. 
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W technikum organizacji usług gastronomicznych do obu części egzaminu przystąpiło 6 absolwentów. Dyplom 

otrzymało 5 absolwentów. Zestawienie danych  ukazuje wzrost średniego wyniku w części praktycznej i utrzymanie 

zdawalności na poziomie 100% w tej części egzaminu. Słabsze średnie wyniki widoczne są w części pisemnej. 

 

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie sprzedawca do egzaminu w części pisemnej przystąpiło 12 

absolwentów z czego 10-ciu zaliczyło tę część egzaminu, do części praktycznej przystąpiło 10 osób i tyle samo tę 

część zaliczyło. Dyplom otrzymało 8 absolwentów. Analiza danych  pozwala stwierdzić, iż część praktyczna egzaminu 

prezentuje nieznacznie niższy średni wynik w stosunku do sesji 2011 ale utrzymuje 100% zdawalność w tej części 

egzaminu.  
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W Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii  do egzaminu w części pisemnej 

przystąpiło 24 absolwentów, z czego 9 osób nie zdało  I części tego etapu i 1 osoba  części II. Do etapu 

praktycznego przystąpiło 20 absolwentów a zaliczyło ten etap 18 absolwentów. Dyplom otrzymało 13 

absolwentów. Analiza danych pokazuje, iż średnie wyniki egzaminów w części pisemnej są lepsze niż w 

poprzednim roku, zdawalność egzaminu w części pisemnej jest słabsza natomiast zdawalność  egzaminu w części 

praktycznej wypadła zdecydowanie lepiej w sesji 2012. 

 

 

 

 

Analizę przygotował zespół ewaluacyjny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 

 Dorota Marcinkowska 

 Renata Leśniewska – Skoneczna 

 Katarzyna Strzałkowska - Bonat 
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