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I  Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w szkole. 

 

W sesji styczeń/luty 2019r. do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie do obu części egzaminu przystąpiło 50 słuchaczy zdających w następujących 

kwalifikacjach:  

 

 

 technik usług kosmetycznych – kwalifikacja AU.61-  przystąpiło 21 słuchaczy,  

tj. 95,45% zgłoszonych do egzaminu – zdawalność egzaminu 85,71% 

 opiekun medyczny – kwalifikacja MS.04 – przystąpiło 14 słuchaczy w części 

praktycznej, tj. 93,33% zgłoszonych do egzaminu oraz 15 słuchaczy w części 

pisemnej, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu – zdawalność egzaminu 100% 

 opiekun medyczny – kwalifikacja Z.04 - przystąpiło 15 słuchaczy,  

tj. 93,75% zgłoszonych do egzaminu – zdawalność egzaminu 100% 

 

Zdawalność w szkole ogółem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w sesji styczeń/luty 2019 wynosi 94% wśród przystępujących do obu części egzaminu. 
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II  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 

poszczególnych zawodów. 

 

1. Kierunek technik usług kosmetycznych  

Kwalifikacja AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 

Do egzaminu przystąpiło 21 słuchaczy, co stanowi 95,45% zgłoszonych do egzaminu.  

Egzamin praktyczny zdało 85,71% słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 100% słuchaczek przystępujących do egzaminu.  

Średni wynik z egzaminu praktycznego wynosi 84,52%, natomiast z egzaminu teoretycznego 

96,43%.  

Zdawalność w tej kwalifikacji wyniosła 85,71%.  

85,71% słuchaczy przystępujących do obu części egzaminu otrzymało świadectwo 

kwalifikacyjne. 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy 88%, co daje rozstęp  

12. 

Rozstęp wyników świadczy o niewielkim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik egzaminu wynosi 98%, a najniższy  40%, co daje rozstęp 

58.  

Rozstęp wyników świadczy o dużym zróżnicowaniu uczniów pod względem poziomu 

osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 85,71% 98% 40% 

Egzamin teoretyczny 96,43% 100% 88% 
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Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 96,43%. 

Spośród objętych egzaminem 13 słuchaczy uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 8 słuchaczy poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 85,71%. 

Spośród objętych egzaminem 12 słuchaczek uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 9 słuchaczek poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 2,65.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 13,92. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 98%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 88%. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  98%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  80%, 95%,97% (po dwa wyniki). 
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2. Kierunek: Opiekun medyczny 

Kwalifikacja: MS 04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Do egzaminu w części pisemnej przystąpiło 15 słuchaczy, co stanowi 100% zgłoszonych do 

egzaminu, natomiast w części praktycznej przystąpiło 14 słuchaczy, co stanowi 93,33% 

zgłoszonych do egzaminu. 

Egzamin praktyczny zdało 100% słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 100% słuchaczy przystępujących do egzaminu.  

Średni wynik z egzaminu praktycznego wynosi 97,57%, natomiast z egzaminu teoretycznego 

94,06%.  

Zdawalność w tej kwalifikacji wyniosła 100%. 

100% słuchaczy przystępujących do obu części egzaminu otrzymało świadectwo 

kwalifikacyjne. 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 98%, a najniższy 85%, co daje rozstęp  

13. 

Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w egzaminie wynosi 100%, a najniższy  95%, co daje 

rozstęp 5. Rozstęp wyników świadczy o dość niewielkim zróżnicowaniu uczniów pod 

względem poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 94,06%. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 97,57% 100% 95% 

Egzamin teoretyczny  94,06% 98% 85% 
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Spośród objętych egzaminem 10 słuchaczy uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 5 słuchaczy poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 97,57%. 

Spośród objętych egzaminem 5 słuchaczy uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 9 słuchaczy poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 3,96.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 1,66. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 95. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 97. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  95%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  97%. 
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3. Kierunek: Opiekun medyczny 

Kwalifikacja: Z. 04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Do egzaminu przystąpiło 15 słuchaczy, co stanowi 93,75% zgłoszonych do egzaminu. 

Egzamin praktyczny zdało 100% słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 100% słuchaczy przystępujących do egzaminu.  

Średni wynik z egzaminu praktycznego wynosi 98%, natomiast z egzaminu teoretycznego 

90,8%.  

Zdawalność w tej kwalifikacji wyniosła 100%. 

100% słuchaczy przystępujących do obu części egzaminu otrzymało świadectwo 

kwalifikacyjne. 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 93%, a najniższy 75%, co daje rozstęp  

18. 

Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w egzaminie wynosi 100%, a najniższy  96%, co daje 

rozstęp 4. Rozstęp wyników świadczy o dość niewielkim zróżnicowaniu uczniów pod 

względem poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 85,26%. 

Spośród objętych egzaminem 6 słuchaczy uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 9 słuchaczy poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 98%. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 98% 100% 96% 

Egzamin teoretyczny  85,26% 93% 75% 



 8 

Spośród objętych egzaminem 5 słuchaczy uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 3 

słuchaczy otrzymało wynik równy średniej arytmetycznej, a pozostałych 7 słuchaczy poniżej 

średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 4.91.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 1,55. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 85. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 98. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  83%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  100%. 
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III Analiza porównawcza zdawalności egzaminu w MSCKZiU w Jaśle,  

w województwie podkarpackim i w OKE w Krakowie (kraju) – wyniki ogólne.  

 

 

1. Zdawalność części pisemnej i praktycznej egzaminu. 

 

Wykres nr 1. Porównanie zdawalności części pisemnej i praktycznej egzaminu. 
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Kwalifikacje jednoliterowe 

 

Wykres nr 2. Zdawalność egzaminu pisemnego w OKE w Krakowie, w województwie 

podkarpackim  

 i w MSCKZiU w Jaśle  

 
 

 

 

Wykres nr 3. Zdawalność egzaminu praktycznego w OKE w Krakowie, w województwie 

podkarpackim  i w MSCKZiU w Jaśle  
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Kwalifikacje dwuliterowe 

 

Wykres nr 4. Zdawalność egzaminu pisemnego w kraju,  

w województwie podkarpackim  i w MSCKZiU w Jaśle  

 
 

 

Wykres nr 5. Zdawalność egzaminu praktycznego w kraju, w województwie 

podkarpackim  i w MSCKZiU w Jaśle 

 

 

Wynik egzaminu w MSCKZiU w Jaśle w etapie pisemnym oraz praktycznym jest wyższy 

od wyniku województwa podkarpackiego w kwalifikacjach jednoliterowych oraz 

dwuliterowych i wyższy od  wyniku OKE w Krakowie w kwalifikacjach jednoliterowych 

oraz wyższy od wyniku kraju w kwalifikacjach dwuliterowych.  
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Wykres nr 6. Porównanie zdawalności ogółem (ilość osób, które otrzymało 

świadectwo kwalifikacyjne). 

 

 

 

Zdawalność egzaminu w MSCKZiU w Jaśle jest wyższa od zdawalności województwa 

podkarpackiego w kwalifikacjach jednoliterowych i dwuliterowych i wyższa od  wyniku 

OKE w Krakowie w kwalifikacjach jednoliterowych oraz wyższa od zdawalności w kraju 

w kwalifikacjach dwuliterowych. 
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2. Zdawalność w kwalifikacji AU.61. 

Wykres nr 7. Zdawalność egzaminu w MSCKZiU w Jaśle, w województwie 

podkarpackim i w kraju  z uwzględnieniem osób zdających egzamin po raz pierwszy. 
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Zdawalność egzaminu w naszej szkole w kwalifikacji AU.61 jest wyższa niż zdawalność 

egzaminu w tej kwalifikacji w woj. podkarpackim i wyższa niż zdawalność w kraju. 

Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła 85,71%. 

Wykres nr 8. Ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne. 

 

Ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne w kwalifikacji AU.61 w naszej szkole 

jest wyższa niż w woj. podkarpackim i wyższa niż w kraju. 



 14 

3. Zdawalność w kwalifikacji MS.04. 

Wykres nr 9. Zdawalność egzaminu w szkole, w województwie podkarpackim i w kraju 

z uwzględnieniem zdających po raz pierwszy. 

 

Zdawalność egzaminu w naszej szkole w kwalifikacji MS.04 jest wyższa niż zdawalność 

egzaminu w tej kwalifikacji w województwie podkarpackim i wyższa niż zdawalność  

w kraju. Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła 100%. 

 

Wykres nr 10. Ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne. 

 

 

Spośród zdających 2 części egzaminu świadectwa kwalifikacyjne w naszej szkole otrzymało 

100% osób. 
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4.  Zdawalność w kwalifikacji Z.04. 

Wykres nr 11. Zdawalność egzaminu w szkole, w województwie podkarpackim i w OKE 

Kraków z uwzględnieniem kursantów. 

 

Zdawalność egzaminu  w naszej szkole w kwalifikacji Z.04 jest wyższa niż zdawalność 

egzaminu w tej kwalifikacji w województwie podkarpackim i wyższa niż zdawalność w OKE 

Kraków. Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła 100%. 

 

Wykres nr 12. Ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne. 

 

 

Spośród zdających 2 części egzaminu świadectwa kwalifikacyjne w naszej szkole otrzymało 

100% osób. 
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