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Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
W styczniu i lutym 2019 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła
2017) dla uczniów i absolwentów szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017
poz. 860).

Egzamin odbył się w terminach
 część pisemna – 10 stycznia 2019 roku,
 część praktyczna – od 9 stycznia do 16 lutego 2019 roku.

Wyniki ogólne
Egzamin (formuła 2017) przeprowadzono w 12 kwalifikacjach – dla uczniów i absolwentów
szkół policealnych. W województwie świętokrzyskim, do obu części egzaminu w zawodzie
przystąpiło 471 zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało
61,6% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.
w 12 kwalifikacjach
przystąpiło
do części pisemnej:
491

zdało
część pisemną:
434 (88,4%)

przystąpiło
do części praktycznej:
481

zdało
część praktyczną:
311 (64,7%)

Świadectwo
potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie
otrzymało:
290 (61,6%)*

*obejmuje tylko zdających, którzy uzyskali wyniki z obu części egzaminu (przystąpili do obu części egzaminu)

Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Łodzi ustaliła po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi oraz
karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

zdawalność
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351203 - Technik informatyk

23

21

19

34,8%
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532102 - Opiekun medyczny

64

60
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15 100,0% 100,0% 100,0%
53 90,9% 98,1% 92,5%

9

9

9 100,0% 100,0% 100,0%

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

431103 - Technik rachunkowości

AU.61

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej
Świadczenie usług opiekuńczych

514207 - Technik usług kosmetycznych

EE.08
MS.04
MS.05
MS.08
MS.12
MS.14
MS.18
RL.10

341204 - Opiekunka środowiskowa

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie 341201 - Asystent osoby
niepełnosprawnej
niepełnosprawnej
325509 - Technik bezpieczeństwa i
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku
pracy
higieny pracy
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie
325101 - Asystentka stomatologiczna
gabinetu w gotowości do pracy
Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji
321104 - Technik sterylizacji medycznej
medycznej
324002 - Technik weterynarii
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

343203 - Florysta
Wykonywanie kompozycji florystycznych
Prowadzenie działalności turystycznej na
515203 - Technik turystyki wiejskiej
TG.08
obszarach wiejskich
* Dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu części w danej sesji.
RL.26

Zdawalność

cały egzamin*

Nazwa i symbol zawodu,
w którym wyodrębniono daną
kwalifikację

część
praktyczna

Nazwa kwalifikacji

Liczba osób
przystępujących do
egzaminu

część pisemna

Symbol kwalifikacji

Liczba przystępujących do egzaminu i zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

162

90,2%

59,6%

56,2%

19 100,0%

85,0%

84,2%

6

88,9% 100,0% 100,0%
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