
Podsumowanie wyników 

egzaminu zawodowego z sesji 

letniej 2012r. 

 

 

Siedlce 16 października 2012 



Uczniowie i słuchacze zgłoszeni  

do egzaminu w woj. mazowieckim  

typ 
szkoły

/rok 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ZSZ 2033 5560 6044 6113 5635 5597 5914 5854 5577 

T i P - - 10870 19366 22028 19569 20291 21097 22061 

razem 2033 5560 16914 25479 27663 25166 26205 26951 27638 
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Technikum  
i  

Szkoła Policealna 
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Organizacja egzaminów T i P  
Dane dotyczące 
organizacji 
egzaminu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
zgłoszonych 10870 19366 22028 19569 20291 21097 22061 

Liczba zdających 9898 16463 17031 16782 17532 18485 19333 

Zdający w 
stosunku do 
zgłoszonych 

91% 85% 77% 86% 86% 88% 88% 

Liczba zawodów 44 68 70 72 76 77 79 

Liczba ośrodków 
egzaminacyjnych 424 840 1002 1032 1101  1092 1165 

Liczba 
egzaminatorów 
w ZE 

113 265 252 231 194 196  222 



Zdawalność (%) T i P 
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Zdawalność (%)  
w wybranych zawodach w 2012 



Zdawalność (%) w wybranych zawodach 
w 2012 



Zawody o największej liczbie zdających 
egzamin T i P w 2012 

nazwa zawodu kraj 
woj. 

mazowieckie 
delegatura 
siedlecka 

technik informatyk 16789 1918 156 

technik ekonomista 13342 1260 202 

technik hotelarstwa 9891 1116 109 

technik mechanik 7166 883 166 

technik usług kosmetycznych 7193 871 109 

technik budownictwa 7564 817 69 

technik usług fryzjerskich 5399 748 35 

technik pojazdów samochodowych 5243 740 50 

technik żywienia i gospodarstwa 
domowego 

6704 730 122 

technik administracji 7055 719 105 

technik rolnik 3901 624 203 

technik agrobiznesu 2252 558 53 

technik logistyk 5666 509 79 



Zdawalność egzaminu T i P (%) w 2012 

nazwa zawodu kraj 
woj. 

mazowieckie 
delegatura 
siedlecka 

technik informatyk 70 62 49 

technik ekonomista 71 54 50 

technik hotelarstwa 59 44 39 

technik mechanik 41 27 23 

technik usług kosmetycznych 60 51 40 

technik budownictwa 59 58 30 

technik usług fryzjerskich 76 72 80 

technik pojazdów 
samochodowych 80 67 46 

technik żywienia 
i gospodarstwa domowego 73 67 76 

technik administracji 59 53 56 

technik rolnik 66 55 46 

technik agrobiznesu 66 56 47 

technik logistyk 70 55 44 



Zdawalność - technik informatyk  

Najwyższą zdawalność w woj. mazowieckim – 100% - uzyskano w 10 
szkołach (1-28 zdających). Najwyższa zdawalność w delegaturze siedleckiej 
wyniosła 72%. 
Zdawalność 0% stwierdzono w 9 szkołach w woj. mazowieckim  
(1–9 zdających). W delegaturze siedleckiej taka szkoła nie wystąpiła. 

przystąpiło zdawalność % 

kraj 16789 70 

woj. mazowieckie 1918 62 

delegatura siedlecka 156 49 

szkoła 1 29 59 

szkoła 2 26 27 

szkoła 3 25 72 

szkoła 4 24 46 

szkoła 5 23 61 

szkoła 6 17 35 

szkoła 7 7 14 

szkoła 8 5 40 



Zdawalność – technik ekonomista 

Najwyższą zdawalność w woj. mazowieckim – 100% - uzyskano  

w  2 szkołach (po 1 zdającym), w tym w 1 szkole w delegaturze siedleckiej. 

Zdawalność 0% stwierdzono w 11 szkołach w woj. mazowieckim  

(1-16 zdających). W delegaturze siedleckiej taka szkoła nie wystąpiła. 

przystąpiło zdawalność % 

kraj  13342 71 

woj. mazowieckie 1260 54 

delegatura siedlecka 202 50 

szkoła 1 76 57 

szkoła 2 42 60 

szkoła 3 25 36 

szkoła 4 23 48 

szkoła 5 18 33 

szkoła 6 17 29 



Zdawalność – technik usług kosmetycznych 

Najwyższą zdawalność w woj. mazowieckim 100% uzyskano w 1 szkole  
(18 zdających). W delegaturze siedleckiej szkoła nie wystąpiła. 

Zdawalność 0% stwierdzono w 2 szkołach w województwie mazowieckim 
(1 i 2 zdających), w tym w 1 szkole w delegaturze siedleckiej (1 zdający). 

przystąpiło zdawalność % 

kraj  7193 60 

woj. mazowieckie 871 51 

delegatura siedlecka 109 40 

szkoła 1 21 29 

szkoła 2 18 78 

szkoła 3 17 24 

szkoła 4 15 80 

szkoła 5 14 7 

szkoła 6 12 17 



Zdawalność – technik mechanik 

Najwyższą zdawalność w woj. mazowieckim – 100% - uzyskano  
w 8 szkołach (1-13 zdających). Najwyższa zdawalność w delegaturze 
siedleckiej wyniosła 50%.  

Zdawalność 0% stwierdzono w 27 szkołach w woj. mazowieckim  
(1-18 zdających). W delegaturze siedleckiej taka szkoła nie wystąpiła. 

przystąpiło zdawalność % 

kraj  7166 41 

woj. mazowieckie 883 27 

delegatura siedlecka 166 23 

szkoła 1 31 6 

szkoła 2 28 25 

szkoła 3 20 45 

szkoła 4 19 37 

szkoła 5 19 26 

szkoła 6 19 16 



Zdawalność - technik hotelarstwa 

Najwyższą zdawalność w woj. mazowieckim 100% uzyskano  
w 1 szkole (1 zdający). Najwyższa zdawalność w delegaturze siedleckiej 
wyniosła 66%. 

Zdawalność 0% stwierdzono w 9 szkołach w województwie mazowieckim 

 (2-34 zdających). W delegaturze siedleckiej taka szkoła nie wystąpiła. 

przystąpiło zdawalność % 

kraj  9891 59 

woj. mazowieckie 1116 44 

delegatura siedlecka 109 39 

szkoła 1 32 66 

szkoła 2 27 33 

szkoła 3 26 19 

szkoła 4 14 43 

szkoła 5 10 20 



Zdawalność – technik żywienia i gospodarstwa 
domowego 

Najwyższą zdawalność w woj. mazowieckim – 100% - uzyskano w 3 szkołach  
(1-19 zdających). W delegaturze siedleckiej najwyższa zdawalność to 88%. 

Zdawalność 0% stwierdzono w 5 szkołach w woj. mazowieckim  
(1-8 zdających). W delegaturze siedleckiej taka szkoła nie wystąpiła. 

przystąpiło zdawalność % 

kraj  6704 73 

woj. mazowieckie 730 67 

delegatura siedlecka 122 76 

szkoła 1 40 88 

szkoła 2 22 77 

szkoła 3 21 67 

szkoła 4 20 60 

szkoła 5 15 87 



Analiza wyników etapu 
pisemnego na 

przykładzie zawodu 
technik ekonomista 

341[02] 
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Rozkład wyników części I etapu 
pisemnego egzaminu 
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Średnia łatwość zadań w obszarach 
części I etapu pisemnego egzaminu 
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obszar wymagań egzaminacyjnych 18 



Średnia 
łatwość 

umiejętności 
sprawdzanych       

w I części 
etapu 

pisemnego 
egzaminu 



Analiza wyników etapu 
praktycznego na 

przykładzie zawodu 
technik ekonomista 

341[02] 
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Rozkład wyników etapu praktycznego 
egzaminu 
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Średnia łatwość elementów pracy 
egzaminacyjnej 

22 



Elementy pracy egzaminacyjnej  

I. tytuł pracy egzaminacyjnej,  

II. założenia,  

III. wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów 

dotyczących  funkcjonowania hurtowni/przedsiębiorstwa handlowego w maju 2012 r.  

Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2012r.   

w programie finansowo-księgowym.  Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami 

stanowiącymi podstawę  księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2012 

r. ujętych  w tabeli dekretacyjnej , 

IV. wykaz prac związanych   z ustaleniem różnic inwentaryzacyjnych towarów  na dzień 

30 maja 2012 r.   Wykaz prac związanych z analizą bieżącej płynności finansowej/ 

ogólnego poziomu zadłużenia/ rentowności sprzedaży netto/ rentowności kapitałów 

własnych hurtowni/przedsiębiorstwa  handlowego w latach 2010 – 2011, 

V. komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów 

dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2012r., ustalenie  

i rozliczenie wyników inwentaryzacji towarów przeprowadzonej  w maju 2012r. , 

VI. sporządzona w programie finansowo - księgowym ewidencja operacji 

gospodarczych z maja 2012r. wraz z wydrukowanymi dokumentami PK -   „Polecenie 

księgowania” do wyksięgowania i rozliczenia różnic  inwentaryzacyjnych towarów oraz 

wydrukowanym zestawieniem obrotów  i sald i dziennikiem księgowań, 

VII. sporządzona analiza i ocena bieżącej płynności finansowej/ ogólnego poziomu 

zadłużenia/rentowności sprzedaży netto/ rentowności kapitałów własnych 

hurtowni/przedsiębiorstwa handlowego w latach 2010 - 2011, 

VIII. praca egzaminacyjna jako całość.  



Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

24 



Organizacja egzaminów ZSZ  
Dane dotyczące 
organizacji 
egzaminu 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
zgłoszonych 2033 5560 6044 6113 5635 5597 5914 5854 5577 

Liczba 
zdających 1816 4869 5101 5004 4899 5180 5498 5486 5225 

Przystępujący 
do egzaminu  
w stosunku do 
zgłoszonych 

89% 88% 84% 82% 87% 92% 93% 94% 94% 

Liczba 
zawodów 11 37 38 37 42 41 42 39 42 

Liczba 
ośrodków 
egzaminacyj-
nych 

35 62 60 60 61 59 63 61 67 

Liczba 
egzaminatorów 251 475 442 548 498 588 616 618 654 



Zdawalność (%) (cykl dwuletni) 
w latach 2004-2012 (woj. mazowieckie) 



Zdawalność (%) (cykl trzyletni) 
w latach 2005-2012 (woj. mazowieckie) 



Zawody o największej liczbie zdających 
egzamin ZSZ w 2012 

 nazwa zawodu kraj woj. mazowieckie del. siedlecka 

kucharz małej gastronomii 10197 1251 159 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

4439 714 145 

sprzedawca 8406 642 118 

opiekun medyczny 3877 502 64 

fryzjer 910 251 34 

technolog robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

1960 206 24 

elektryk 862 190 35 

cukiernik 713 141 23 

monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

600 139 8 

mechanik monter maszyn  
i urządzeń 

668 107 48 

mechanik-operator 
pojazdów 
 i maszyn rolniczych 

1026 105 13 



Zdawalność (%) w wybranych zawodach 



Analiza wyników etapu 
pisemnego na 

przykładzie zawodu 
kucharz małej 

gastronomii 512[05] 
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Rozkład wyników części I etapu 
pisemnego egzaminu 

31 
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Średnia łatwość zadań w obszarach 
części I etapu pisemnego egzaminu 
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Średnia 
łatwość 

umiejętności 
sprawdzanych       

w I części 
etapu 

pisemnego 
egzaminu 



Analiza wyników etapu 
praktycznego na 

przykładzie zawodu 
kucharz małej 

gastronomii 512[05] 

34 



Rozkład wyników etapu praktycznego 
egzaminu 
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Średnia łatwość czynności w obszarach 
etapu praktycznego egzaminu 
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Przygotowania do sesji zimowej 

2013r. 



HERMES 

• Termin zgłoszenia 

uczniów/słuchaczy/absolwentów na sesję 

zimową upłynął 30 września  

• Wykorzystanie nowych kluczy 

szyfrujących na sesję letnią 2013r. 

38 



Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83 z 2007 r., 
poz. 562 z późniejszymi zmianami)  

w brzmieniu obowiązującym przed  
1 września 2012r. oraz Procedur 

organizowania i przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 

2013 roku 

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu 

39 



Miejsce przeprowadzania egzaminu 
zawodowego 

§ 116. ust 1. rozporządzenia MEN 

Do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 
zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. 

 
§ 126a ust. 1. rozporządzenia MEN 

Do etapu praktycznego egzaminu zawodowego 
zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, 
lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną 
naukę zawodu. 

40 



Organizacja i przebieg egzaminu 

§ 118. ust. 1 rozporządzenia MEN 

Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu 
zawodowego w danej szkole lub placówce odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu 
nadzorującego (PSZN), którym jest dyrektor 
szkoły lub placówki. 
 

§ 127. ust. 1 rozporządzenia MEN 

Za organizację i przebieg etapu praktycznego 
egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, 
placówce lub u upoważnionego pracodawcy 
odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego 
(KOE), którym jest dyrektor szkoły/placówki lub 
pracodawca albo upoważniony przez niego 
pracownik. 
 

Obowiązek upoważnienia dotyczy szkół w których etap 
praktyczny egzaminu jest przeprowadzany na 

wyposażonych stanowiskach. 41 



Dyrektor szkoły kierownikiem ośrodka 
egzaminacyjnego (KOE) 

wyposażenie 

własne 

adres miejsca 

przeprowadze-

nia egzaminu 

taki jak adres 

szkoły  

wyposażenie 

własne 

adres miejsca 

przeprowadze-

nia egzaminu 

inny niż adres 

szkoły  

wyposażenie 

wynajęte 

adres miejsca 

przeprowadze-

nia egzaminu 

inny niż adres 

szkoły  

42 



Procedury obowiązujące od sesji zimowej 2013 roku 

 

 W zapisach procedur organizowania  
i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe obowiązujących w czerwcu 
2012 wprowadzono zmiany wynikające z zapisów 
paragrafu 111 rozporządzenia MEN dotyczącego 
dostosowywania warunków oraz uszczegółowiono 
zapisy odnoszące się do zabezpieczania 
niewykorzystanych materiałów egzaminacyjnych. 

 



DOSTOSOWANIA 

• Komunikat dyrektora CKE w sprawie 

szczegółowej informacji o sposobach 

dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe do potrzeb 

i możliwości absolwentów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

od roku szkolnego 2012/2013 z dnia 

31.08.2012 



Upoważnienie do przeprowadzenia etapu 
praktycznego egzaminu 

§ 126. ust. 3 rozporządzenia 

Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki 
lub pracodawcy złożony nie później niż na 7 miesięcy 
przed terminem egzaminu zawodowego. 
(do 17 listopada 2012 r.  na sesję letnią 2013) 
Składanie wniosku o upoważnienie dotyczy zawodów 
„technikalnych” „240 minut” i zawodów ZSZ (w tym 
opiekun medyczny). 
Do pobrania na stronie www.oke.waw.pl 
Egz.zawodowy/Upoważnienia/Załącznik 1 i Załącznik 3 
w zawodach ZSZ 
Egz.zawodowy/Upoważnienia/Załącznik 1 i Załącznik 2 
w zawodach „240 minut” przeprowadzanych na 
wyposażonych stanowiskach 
Egz.zawodowy/Upoważnienia/Załącznik 1 i Załącznik 2A 
w zawodach „240 minut”  

45 



Organizacja_egzaminu(kod szkoły)_zima_2013 

Plik w exelu należy przesłać przy organizacji 

egzaminu w T/SP w zawodach  

„240 minut” z wyposażeniem oraz  

w przypadku innych zawodów, gdy zawarto 

POROZUMIENIE 
 

 

na adres wez@oke.waw.pl  

znajduje się na 
www.oke.waw.pl/Egz.zawodowy/Procedury 

 
 

 

46 

mailto:wez@oke.waw.pl
http://www.oke.waw.pl/Egz.zawodowy/Procedury


Organizacja_egzaminu(kod szkoły)_zima_2013 

 W pliku należy podać: 
• liczbę zdających w ośrodku 

egzaminacyjnym na danej zmianie w 
danej sali, 

• adres przeprowadzania egzaminu, 
• miejsce dostarczenia materiałów 

egzaminacyjnych, jeżeli jest inne niż 
adres szkoły 
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POROZUMIENIE 

Dyrektor szkoły przekazujący 
uczniów/słuchaczy/absolwentów na egzamin 
dokonuje zgłoszenia do Hermesa. 

Dyrektor szkoły przekazujący jeden 
egzemplarz POROZUMIENIA przekazuje do 
OKE do 30 września na sesję zimową i do 10 
stycznia na sesję letnią). 

Dyrektor szkoły przyjmujący uwzględnia 
uczniów/słuchaczy/absolwentów w pliku 
Organizacja……… 
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Harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji 
zimowej 2013r. 

Etap pisemny egzaminu ZSZ, T i SP 

15 stycznia (wtorek) - godz. 12.00 
 

Etap praktyczny egzaminu T i SP 

I zmiana – godz. 9.00,  II zmiana – godz. 15.00 

16 stycznia (środa) 

17 stycznia (czwartek) 

18 stycznia (piątek) 

Etap praktyczny egzaminu ZSZ 

od 22 stycznia (wtorek) 

I zmiana – godz. 9.00,  II zmiana – godz. 14.00 

 

Dyplomy do szkół 28 lutego 2013 r.  
49 



OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA 
W WARSZAWIE 

ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa 
             tel. 22 457-03-35  tel./fax 22 457-03-45   

e-mail: info@oke.waw.pl 
 http://www.oke.waw.pl 

 

Wydział Egzaminów Zawodowych 
tel. 22 457-03-28, 22 457-03-19, 22 457-04-74, 22 457-03-53 

kierownik.wez@oke.waw.pl 
wez@oke.waw.pl 

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
tel. 22 457-03-38, 22 457-03-36 

zawodowe@oke.waw.pl 
 

Wydział Badań i Analiz 
tel. 22 457-03-22, 22 457-03-12 
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