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Dﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮﾗデ┘ｷWヴS┣;ﾃEIWｪﾗ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;IﾃW 
┣;┘ﾗSﾗ┘W ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ  

41 ┌I┣ﾐｷﾙ┘ klas czwartych Technikum: 

 

•  Technikum ekonomiczne - 7 ﾗゲﾙHが  
• Technikum hotelarstwa に ヱヱ ﾗゲﾙHが  

• Technikum organizacji reklamy- Α ﾗゲﾙHが  
• TWIｴﾐｷﾆ┌ﾏ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃｷ ┌ゲﾍ┌ｪ ｪ;ゲデヴﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐ┞Iｴ に 16 ﾗゲﾙHく 



Dﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ゲヮヴ;┘S┣;ﾃEIWｪﾗ ┘ｷWS┣` ┣ ┣;ﾆヴWゲ┌ 
I kwalifikacji (wg nowej postawy programowej) 

ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ  

27 ┌I┣ﾐｷﾙ┘: 

• technikum ekonomiczne に 8 ﾗゲﾙHが 
• technikum organizacji reklamy - ヱヱ ﾗゲﾙHが 

•technikum hotelarstwa -Β ﾗゲﾙHく 

 

 



Dokonano analizy uzyskanych przez uczniów 

wyników pod k>tem: iloWciowym, jakoWciowym 

oraz kontekstowym.  

 

Celem diagnozy jest zebranie informacji  

w zakresie opanowania przez uczniów 

umiejCtnoWci poszczególnych etapów egzaminu 

potwierdzaj>cego kwalifikacje zawodowe  z którymi 
uczniowie sobie juc doskonale radz>, a na które 

nauczyciele powinni jeszcze zwrócić uwagC 

realizuj>c treWci programowe. 

 



 

Analiza iloWciowa egzaminu 

potwierdzaj>cego kwalifikacje 

zawodowe  - stara podstawa 

programowa. 

 
  



 Pﾗヴﾙ┘ﾐ;ﾐｷW ┣S;┘;ﾉﾐﾗゴIｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮﾗデ┘ｷWヴS┣;ﾃEIWｪﾗ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;IﾃW 
┣;┘ﾗSﾗ┘W ┘ ﾐ;ゲ┣Wﾃ ゲ┣ﾆﾗﾉW ┣W ┣S;┘;ﾉﾐﾗゴIｷE ┘ ┘ﾗﾃW┘ﾙS┣デ┘ｷW 

ﾏ;┣ﾗ┘ｷWIﾆｷﾏ ﾗヴ;┣ ┣S;┘;ﾉﾐﾗゴIｷE ┘ ﾆヴ;ﾃ┌く 



)S;┘;ﾉﾐﾗゴJ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮﾗデ┘ｷWヴS┣;ﾃEIWｪﾗ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;IﾃW 
zawodowe 2014 

ZdawalnoWć egazminu potwierdzaj>cego klasyfikacje zawodowe w 2014r.
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Pﾗヴﾙ┘ﾐ;ﾐｷW ┣S;┘;ﾉﾐﾗゴIｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮﾗデ┘ｷWヴS┣;ﾃEIWｪﾗ 
kwalifikacje zawodowe w poprzednich latach 

 



ZdawalnoWć egazminu pisemnego w Technikum 2011-2014
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ZdawalnoWć egazminu praktycznego w Technikum 2011-2014
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TECHNIKUM EKONOMICZNE 

porównanie zdawalnoWci egzaminu potwIerdzaj>cego 
klasyfikacje zawodowe 

2011-2014
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TECHNIKUM HOTELARSTWA 

porównanie zdawalnoWci egzaminu potwIerdzaj>cego 
klasyfikacje zawodowe 

2011-2014
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Analiza jakoWciowa egzaminu 

potwierdzaj>cego kwalifikacje 

zawodowe  - stara podstawa 

programowa. 

 



Technikum Ekonomiczne に  

Sﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ Α ┌I┣ﾐｷﾙ┘ 

Technikum 

ekonomiczne 

Egzamin pisemny 

czCWć I 

Egzamin pisemny 

czCWć II 

Egzamin 

praktyczny 

Vredni wynik klasy 76% 83% 78% 

ZdawalnoWć 100% 100% 86% 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮｷゲWﾏﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



 



 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ I┣`ゴIｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



Wゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ  ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ┘ S;ﾐ┞ﾏ 
zawodzie 

 



Oヮｷゲ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ┘ S;ﾐ┞ﾏ ┣;┘ﾗS┣ｷW 

• Oヮｷゲ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ┘ S;ﾐ┞ﾏ ┣;┘ﾗS┣ｷW  
•   

• I に デ┞デ┌ﾍ ヮヴ;I┞ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐWﾃ 
• II- ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ デヴWゴIｷ ┣;S;ﾐｷ; 

• III- ┘┞ﾆ;┣ ヮヴ;I ┣┘ｷE┣;ﾐ┞ ┣W ゲヮﾗヴ┣ES┣WﾐｷWﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iﾃｷ 
• IV- ┘┞ﾆ;┣ ヮヴ;I ┣┘ｷE┣;ﾐ┞ ┣ W┘ｷSWﾐIﾃE ﾗヮWヴ;Iﾃｷ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣┞Iｴ 

• V に ┘┞Sヴ┌ﾆ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ゲヮヴ┣WS;┦ﾗ┘ﾗ-magazynowych 

• VI に ┘┞Sヴ┌ﾆ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ┣ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ aｷﾐ;ﾐゲﾗ┘ﾗ-ﾆゲｷ`ｪﾗ┘Wｪﾗ 

• VII - analiza ekonomiczna  

• VIII - estetyka pracy 

 

Wnioski:  

• Wｷ`IWﾃ J┘ｷI┣Wﾑ ┣ ┣;ﾆヴWゲ┌ ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐWﾃ ｷ ヮヴ;I┞ ┘ 
programie finansowo-ﾆゲｷ`ｪﾗ┘┞ﾏく 



Technikum Organizacji Reklamy  に do 

Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ 7 ┌I┣ﾐｷﾙ┘ 

 

Technikum Organizacji 

Reklamy 

Egzamin pisemny 

czCWć I 

Egzamin pisemny 

czCWć II 
Egzamin praktyczny 

Vredni wynik klasy 61,5% 65,5% 75,7% 

ZdawalnoWć 100% 100% 85,7% 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮｷゲWﾏﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



 



 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



 
┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ┘ S;ﾐ┞ﾏ ┣;┘ﾗS┣ｷW 

 



Oヮｷゲ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘  

• I に  デ┞デ┌ﾍ ヮヴ;I┞ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐWﾃ 
• II - ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ デヴWゴIｷ ┣;S;ﾐｷ; 

• III - ヮヴﾗヮﾗ┣┞Iﾃ; ｴ;ゲﾍ; ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wｪﾗ 

• IV -  projekt logo w wersji kolorowej i monochromatycznej zgodnie z warunkami 
zlecenia 

• V に  ヮヴﾗﾃWﾆデ ﾐ;Sヴ┌ﾆ┌ ﾐ; ﾆﾗゲ┣┌ﾉﾆ` ﾗヴ;┣ ﾐ; ヮ;ヴ;ゲﾗﾉ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞ 

• VI に ｴ;ヴﾏﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ ヴW;ﾉｷ┣;Iﾃｷ S┣ｷ;ﾍ;ﾑ ┘ aﾗヴﾏｷW デ;HWﾉ;ヴ┞I┣ﾐWﾃ 
• VII に┘┞ヮWﾍﾐｷﾗﾐW aﾗヴﾏ┌ﾉ;ヴ┣W ┣;ﾏﾙ┘ｷWﾐｷ; ヮ;ヴ;ゲﾗﾉｷ ｷ ﾆﾗゲ┣┌ﾉWﾆ 

Wnioski: 

• N;ﾃ┘ｷ`IWﾃ デヴ┌SﾐﾗゴIｷ ゲヮヴ;┘ｷﾍ┞ ﾗHゲ┣;ヴ┞ぎ IIIが V ｷ VIく  
• Pヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ﾐｷWヮﾗ┘ﾗS┣Wﾑぎ Pヴ;┘SﾗヮﾗSﾗHﾐｷW ﾐｷW┌┘;┦ﾐW I┣┞デ;ﾐｷW ┘;ヴ┌ﾐﾆﾙ┘ 

┣ﾉWIWﾐｷ; ｷ デヴWゴIｷ ┣;S;ﾐｷ; Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐWｪﾗ ﾗヴ;┣ ﾏ;ﾍﾗ WaWﾆデ┞┘ﾐW 
wykorzystywanie czasu przeznaczonego na egzamin. 

• Cﾗ ﾐ;ﾉW┦┞ ┣ヴﾗHｷJ ;H┞ ﾐ;ゲデEヮｷﾍ; ヮﾗヮヴ;┘;い 

• W┞ﾆﾗﾐ┞┘;J ┣;S;ﾐｷ; ┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┘;ﾐｷWﾏ ﾆ;ﾏヮ;ﾐｷｷ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴが 
┣┘ｷ`ﾆゲ┣┞J ﾐ;Iｷゲﾆ ﾐ; デWﾏヮﾗ ヮヴ;I┞が WaWﾆデ┞┘ﾐW ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷW I┣;ゲ┌ ﾗヴ;┣ ﾐ; 
┣;;ﾐｪ;┦ﾗ┘;ﾐｷWが WゲデWデ┞ﾆ` ｷ ヮﾗ┣ｷﾗﾏ ┘┞ﾆﾗﾐ┞┘;ﾐ┞Iｴ ヮヴﾗﾃWﾆデﾙ┘ ｪヴ;aｷI┣ﾐ┞Iｴ. 



 

Technikum Hotelarstwa に   

 ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ ヱヱ ┌I┣ﾐｷﾙ┘  
 

Technikum 

Hotelarstwa 

Egzamin pisemny 

czCWć I 

Egzamin pisemny 

czCWć II 

Egzamin 

praktyczny 

Vredni wynik klasy 66,7% 68% 85,9% 

ZdawalnoWć 100% 100% 91% 

  



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮｷゲWﾏﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌く 

 



 



 



 
)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ 

egzaminu. 

  



Wゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 



Oヮｷゲ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ 

 
Oヮｷゲ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ぎ  

I T┞デ┌ﾍ ヮヴ;I┞ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐWﾃ  

II Z;ﾍﾗ┦Wﾐｷ;が I┣┞ﾉｷ S;ﾐW ﾐｷW┣H`SﾐW Sﾗ rozwiazania ┣;S;ﾐｷ;が ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ デヴWゴIｷ 
zadania i dokumentacji  

III Wykaz S┣ｷ;ﾍ;ﾐ hotelu zwiazanych ┣ ﾆﾗﾏヮﾉWﾆゲﾗ┘E ﾗHゲﾍ┌ｪ; ｪﾗゴIｷ;  

IV KﾗﾏヮﾉWデ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ ヮヴ┣┞ﾃ`IｷWﾏ ┣;ﾏﾙ┘ｷWﾐｷ;  

V Lｷゲデ ヮﾗ┘ｷデ;ﾉﾐ┞ ┘ ﾃ`┣┞ﾆ┌ ﾗHI┞ﾏ  

VI H;ヴﾏﾗﾐﾗｪヴ;ﾏ ヮヴ;I ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ S┣ｷ;ﾍﾙ┘ ｴﾗデWﾉ┌ ﾗSヮﾗ┘ｷWS┣ｷ;ﾉﾐ┞Iｴ ┣; 
ヴW;ﾉｷ┣;Iﾃ` ┣;ﾏﾙ┘ｷWﾐｷ;  

VII KﾗﾏヮﾉWデ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ ヴWﾃWゲデヴ;IﾃEが ヮﾗH┞デWﾏ ｷ ヴﾗ┣ﾉｷI┣WﾐｷWﾏ 
pobytu   

VIII Struktura pracy 

 



Podsumowanie 



 

TWIｴﾐｷﾆ┌ﾏ Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iﾃｷ Uゲﾍ┌ｪ G;ゲデヴﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐ┞Iｴ  
に Sﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ ヱヶ ┌I┣ﾐｷﾙ┘ 

 

Technikum Organizacji 

Usług 

Gastronomicznych 

Egzamin pisemny 

czCWć I 

Egzamin pisemny 

czCWć II 

Egzamin 

praktyczny 

Vredni wynik klasy 65% 57% 76,3% 

ZdawalnoWć 100% 100% 87,5% 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮｷゲWﾏﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



 



 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



Wゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ 

 



Oヮｷゲ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘  

• I に デ┞デ┌ﾍ ヮヴ;I┞ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐWﾃ 
• II- ┣;ﾍﾗ┦Wﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ デヴWゴIｷ ┣;S;ﾐｷ; 

• III- ヮヴﾗヮﾗ┣┞Iﾃ; ﾏWﾐ┌ ┘ヴ;┣ ┣ ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;IﾃE ﾆﾗゲ┣デ┌ ﾆﾗﾐゲ┌ﾏヮIﾃｷ Sﾉ; ﾃWSﾐWﾃ ﾗゲﾗH┞ 

• IV- ┘┞ﾆ;┣ ┣;ゲデ;┘┞ ゲデﾗﾍﾗ┘Wﾃ 
• V に ﾗHﾉｷI┣WﾐｷW ｷﾉﾗゴIｷ ゲデﾗﾍﾙ┘ I;デWヴｷﾐｪﾗ┘┞Iｴが ┘┞ﾆ;┣ HｷWﾉｷ┣ﾐ┞ ゲデﾗﾍﾗ┘Wﾃ ｷ 

WﾉWﾏWﾐデﾙ┘ SWﾆﾗヴ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ 

• VI に I;ﾍﾆﾗ┘ｷデ; ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;Iﾃ; aｷﾐ;ﾐゲﾗ┘; ヮヴ┣┞ﾃ`Iｷ;  
• VII- ┘┞ヮWﾍﾐｷﾗﾐ; ┌ﾏﾗ┘; ┘ゲデ`ヮﾐ; 

 

 

Wnioski: 

• N;ﾉW┦┞ ┣┘ｷ`ﾆゲ┣┞J ﾉｷI┣H` ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐ┞Iｴ ┣;S;ﾑ 
Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐ┞Iｴく Rﾗ┣┘ｷE┣┞┘;J ┘ｷ`IWﾃ ┣;S;ﾑ ┣ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘が 
ﾆデﾙヴW ┘┞ヮ;Sﾍ┞ ゲﾍ;Hﾗく 



Analiza kontekstowa 

egzaminu potwierdzaj>cego 
kwalifikacje zawodowe 



 



 



 



Analiza iloWciowa egzaminu z 

kwalifikacji - nowa podstawa 

programowa. 

 



 



 



 



 



Analiza jakoWciowa egzaminu 

potwierdzaj>cego kwalifikacje w 

zawodzie  - nowa podstawa 

programowa. 

 

 



Technikum Organizacji Reklamy に do egzaminu 

ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ ヱヱ ┌I┣ﾐｷﾙ┘ 

 



 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



Wゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



Oヮｷゲ ヴW┣┌ﾉデ;デﾙ┘ ┣ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;Iﾃｷ Aくヲヶ 
• I -K;ﾉﾆ┌ﾉ;Iﾃ; ﾗヮヴ;Iﾗ┘;ﾐｷ; ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆ┌ ┘ｷ┣┞デﾙ┘ﾆｷ S┘┌ゲデヴﾗﾐﾐWﾃ ﾆﾗﾉﾗヴ 

200szt. 

• II -K;ﾉﾆ┌ﾉ;Iﾃ; ﾗヮヴ;Iﾗ┘;ﾐｷ; ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆ┌ ┘ｷ┣┞デﾙ┘ﾆｷ ﾃWSﾐﾗゲデヴﾗﾐﾐWﾃ 
kolor 400szt. 

• III- PヴW┣Wﾐデ;Iﾃ; ﾏ┌ﾉデｷﾏWSｷ;ﾉﾐ; IWﾐﾐｷﾆ; ゲヮﾗヴ┣ES┣Wﾐｷ; ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆ┌ ┘ｷ┣┞デﾙ┘Wﾆ  

 

WNIOSKI 

• W┞ﾆﾗﾐ┞┘;J ┘ｷ`IWﾃ J┘ｷI┣Wﾑ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ふﾏくｷﾐ ﾐ; ヱΓ ｪﾗS┣ｷﾐ;Iｴぶ 
┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ぎ 

• ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;IﾃE 

• wyliczeniami matematycznymi  

• ﾗHﾉｷI┣;ﾐｷWﾏ ﾏ;ヴ┦┞ 

• ﾗHﾉｷI┣;ﾐｷWﾏ ヮﾗS;デﾆﾙ┘ 

• ゲヮﾗヴ┣ES┣;ﾐｷWﾏ IWﾐﾐｷﾆ; 

• ゲヮﾗヴ┣ES┣;ﾐｷWﾏ ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ  
• Oヮｷゲ ヴW┣┌ﾉデ;デﾙ┘ ┣ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;Iﾃｷ Aくヲヶ 

• W┞ﾐｷﾆ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ゲﾍ;H┞く Eｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮｷゲWﾏﾐWｪﾗ ﾐｷW ┣S;ﾍ; ヱ ﾗゲﾗH;く 
N;ﾃ┘ｷ`IWﾃ デヴ┌SﾐﾗゴIｷ ｪヴ┌ヮ; ﾏｷ;ﾍ; ┣ Wｪ┣;ﾏｷﾐWﾏ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞ﾏく 

• )┘ｷ`ﾆゲ┣WﾐｷW ┌┘;ｪｷ ﾐ; J┘ｷI┣Wﾐｷ; ┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;IﾃE ┣ ﾗHゲ┣;ヴ┌ I ｷ IIが ┣ 
ﾆデﾙヴ┞ﾏ H┞ﾍﾗ ﾐ;ﾃ┘ｷ`IWﾃ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘く 

  

 



Technikum Ekonomiczne に do egzaminu 

ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ ヱヱ ┌I┣ﾐｷﾙ┘ 

 



 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



Wゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ ヴW┣┌ﾉデ;デﾙ┘ 



Oヮｷゲ ヴW┣┌ﾉデ;デﾙ┘ ┣ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;Iﾃｷ Aくンヵ  

 I に Sヮﾗヴ┣ES┣ﾗﾐ┞ ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐ┞ Dﾗ┘ﾙS PW 

II- Sヮﾗヴ┣ES┣ﾗﾐ; ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐ; a;ﾆデ┌ヴ; ゲヮヴ┣WS;┦┞ 

III- Sヮﾗヴ┣ES┣ﾗﾐ┞ ┘┞Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐ┞ Dﾗ┘ﾙS WZ 

IV- Sヮﾗヴ┣ES┣ﾗﾐ; ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐ; a;ﾆデ┌ヴ; ﾆﾗヴ┞ｪ┌ﾃEI; 

V に Sヮﾗヴ┣ES┣ﾗﾐ; ;ﾐ;ﾉｷ┣; ｷ ﾗIWﾐ; S┞ﾐ;ﾏｷﾆｷ ゲヮヴ┣WS;┦┞ デﾗ┘;ヴﾙ┘ ┘ ヲヰヱン ヴく ┘ 
stosunku do roku 2012  

VI に ゲヮﾗヴ┣ES┣ﾗﾐ┞ ｷ ┘┞Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐ┞ ┘┞ﾆヴWゲ ﾆﾗﾉ┌ﾏﾐﾗ┘┞  
Wnioski: 

• W┞ﾆﾗﾐ┞┘;J ┘ｷ`IWﾃ J┘ｷI┣Wﾑ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ふﾏくｷﾐく ﾐ; ヱΓ ｪﾗS┣ｷﾐ;Iｴぶ 
┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ぎ 

• ;ﾐ;ﾉｷ┣E WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐE 

• wyliczeniami matematycznymi  

• ┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆ;ﾏｷ WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐ┞ﾏｷ 
• J┘ｷI┣Wﾐｷ; ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐW ┘ ヮヴﾗｪヴ;ﾏｷW IﾐゲWヴデが Pﾍ;デﾐｷﾆが E┝IWﾉ 
• Mﾗデ┞┘ﾗ┘;ﾐｷW ┌I┣ﾐｷﾙ┘ Sﾗ ヴWｪ┌ﾉ;ヴﾐWｪﾗ ┌I┣`ゲ┣I┣;ﾐｷ; ﾐ; ┣;ﾃ`Iｷ; ﾉWﾆI┞ﾃﾐWく 
• Wｷ`IWﾃ J┘ｷI┣Wﾑ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐｷW ┘ ﾗHゲ┣;ヴ┣W Sﾗデ┞I┣EI┞ﾏ  ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ 

ｷ S┞ﾐ;ﾏｷﾆｷ ゲヮヴ┣WS;┦┞ 



Technikum Hotelarstwa に Sﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮヴ┣┞ゲデEヮｷﾍﾗ 
Β ┌I┣ﾐｷﾙ┘ 

 



 



)Wゲデ;┘ｷWﾐｷW ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ I┣`ゴIｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ 

 



Wゲﾆ;┤ﾐｷﾆ ﾍ;デ┘ﾗゴIｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWｪﾗ 

 



Oヮｷゲ ヴW┣┌ﾉデ;デﾙ┘ ┣ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;Iﾃｷ Tくヱヱ 

• I に Formularz rezerwacji  

• II- Potwierdzenie rezerwacji 

• III- List powitalny 

• IV- Karta rejestracyjna 

• V に Karta pobytu 

• VI に Faktura VAT 

Wnioski: 

• W Wｪ┣;ﾏｷﾐｷW Sﾗﾏｷﾐﾗ┘;ﾍ┞ ヮ┞デ;ﾐｷ; ﾍ;デ┘Wが ┌I┣ﾐｷﾗ┘ｷW ﾏｷWﾉｷ 
ﾐ;ﾃ┘ｷ`IWﾃ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ ┣ ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷWﾏ ┣;S;ﾑ ┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ 
potwierdzeniem rezerwacji, oraz listem powitalnym. 

• Oヮｷゲ ヴW┣┌ﾉデ;デﾙ┘ ┣ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;Iﾃｷ Tくヱヱ ぎ 
• Wynik egzaminu bardzo dobry. Zdecydowana poprawa 

┣S;┘;ﾉﾐﾗゴIｷ ┘ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ;ﾐｷ┌ Sﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮヴﾙHﾐWｪﾗく Wｷ`IWﾃ 
デヴ┌SﾐﾗゴIｷ ｪヴ┌ヮ; ｴﾗデWﾉ;ヴ┣┞ ﾏｷ;ﾍ; ┣ Wｪ┣;ﾏｷﾐWﾏ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞ﾏく 

• )┘ｷ`ﾆゲ┣WﾐｷW ┌┘;ｪｷ ﾐ; J┘ｷI┣Wﾐｷ; ┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IﾃE ┣ 
obszaru II に potwierdzenie rezerwacji, oraz III に list 
ヮﾗ┘ｷデ;ﾉﾐ┞が ┣ ﾆデﾙヴ┞ﾏ H┞ﾍﾗ ﾐ;ﾃ┘ｷ`IWﾃ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘く 



Analiza kontekstowa egzaminu – 

nowa podstawa programowa 



 



 



 



Wnioski do dalszej pracy 

• W S;ﾉゲ┣Wﾃ ヮヴ;I┞ ┘ IWﾉ┌ ヮﾗﾉWヮゲ┣Wﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ Wｪ┣;ﾏｷﾐﾙ┘ zawodowych: 

• ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;J ┘ｷ`ﾆゲ┣E ｷﾉﾗゴJ ┣;S;ﾑ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ I┣`ゴIｷ II Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮｷゲWﾏﾐWｪﾗき 
• ﾗIWﾐｷ;J ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ;ﾏｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐ┞ﾏｷき 
• ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣;J ヮヴﾙHﾐW Wｪ┣;ﾏｷﾐ┞ ┣;┘ﾗSﾗ┘W Sﾉ; ┘ゲ┣┞ゲデﾆｷIｴ ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ﾆデﾙヴ┣┞ ヮヴ┣┞ゲデ`ヮ┌ﾃE Sﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌き 
• ┘ｷ`ﾆゲ┣E ┌┘;ｪ` ┣┘ヴﾙIｷJ ﾐ; ﾗHゲ┣;ヴ┞ ﾆデﾙヴW ┘┞ヮ;Sﾍ┞ ゲﾍ;HｷWﾃ ┘ Wデ;ヮｷW ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞ﾏ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌き 
• ﾏﾗﾐｷデﾗヴﾗ┘;J aヴWﾆ┘WﾐIﾃ` ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ┘ ゲ┣ﾆﾗﾉWく 
• W S;ﾉゲ┣Wﾃ ヮヴ;I┞ ┘ IWﾉ┌ ヮﾗﾉWヮゲ┣Wﾐｷ; ┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ┣ ﾆ┘;ﾉｷaｷﾆ;Iﾃｷ ┣;┘ﾗSﾗ┘┞Iｴ ﾐ;ﾉW┦┞ぎ 
• ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;J ┘ｷ`ﾆゲ┣E ｷﾉﾗゴJ ┣;S;ﾑ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ I┣`ゴIｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌ ヮｷゲWﾏﾐWｪﾗき 
• ﾗIWﾐｷ;J ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ;ﾏｷ Wｪ┣;ﾏｷﾐ;I┞ﾃﾐ┞ﾏｷき 
• ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣;J ヮヴﾙHﾐW Wｪ┣;ﾏｷﾐ┞ ┣;┘ﾗSﾗ┘W Sﾉ; ┘ゲ┣┞ゲデﾆｷIｴ ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ﾆデﾙヴ┣┞ ヮヴ┣┞ゲデ`ヮ┌ﾃE Sﾗ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌き 
• ┘ｷ`ﾆゲ┣E ┌┘;ｪ` ┣┘ヴﾙIｷJ ﾐ; ヴW┣┌ﾉデ;デ┞ ﾆデﾙヴW ┘┞ヮ;Sﾍ┞ ゲﾍ;HｷWﾃ ┘ Wデ;ヮｷW ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐ┞ﾏ Wｪ┣;ﾏｷﾐ┌き 
• ﾏﾗﾐｷデﾗヴﾗ┘;J aヴWﾆ┘WﾐIﾃ` ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ┘ ゲ┣ﾆﾗﾉWき 
• ヮヴﾗ┘;S┣ｷJ ┣;ﾃ`Iｷ; ┘┞ヴﾙ┘ﾐ;┘I┣W ┣ ヮヴ┣WSﾏｷﾗデﾙ┘ ┣;┘ﾗSﾗ┘┞Iｴ ┘ ヴ;ﾏ;Iｴ ヱΓ-tej godziny; 

• ┣;ヮﾗ┣ﾐ;┘;J ┌I┣ﾐｷﾙ┘ ﾐ; ｪﾗS┣ｷﾐ;Iｴ ┘┞Iｴﾗ┘;┘I┣┞Iｴ ┣ デWIｴﾐｷﾆ;ﾏｷ WaWﾆデ┞┘ﾐWｪﾗ ┌I┣Wﾐｷ; ゲｷ`く 
• Z┘ｷ`ﾆゲ┣┞J ｷﾉﾗゴJ J┘ｷI┣Wﾑ ┘ ┣;ﾆヴWゲｷW I┣┞デ;ﾐｷ; ┣;S;ﾐｷ; ┣W ┣ヴﾗ┣┌ﾏｷWﾐｷWﾏく 
• Z┘ｷ`ﾆゲ┣┞J ﾐ;Iｷゲﾆ ﾐ; デWﾏヮﾗ ヮヴ;I┞が WaWﾆデ┞┘ﾐW ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷW I┣;ゲ┌ ﾗヴ;┣ ﾐ; ┣;;ﾐｪ;┦ﾗ┘;ﾐｷWが WゲデWデ┞ﾆ` ｷ 

ヮﾗ┣ｷﾗﾏ ┘┞ﾆﾗﾐ┞┘;ﾐ┞Iｴ ┣;S;ﾑく 
• Pヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣;J J┘ｷI┣Wﾐｷ; z zakresu efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na egzamin 

に ｷﾉW I┣;ゲ┌ ﾏ; ヮヴ┣W┣ﾐ;I┣┞J ﾐ; ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ヴW┣┌ﾉデ;デ┞く 
• Mﾗﾐｷデﾗヴﾗ┘;J aヴWﾆ┘WﾐIﾃ` ┌I┣ﾐｷﾙ┘く 



DZIBKUJEMY  
ZA  
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