Analiza wyników potwierdzających kwalifikacje w zawodzie kucharz
w sesji letniej.
Kwalifikacja T.06 Sporządzanie potraw i napojów.
Część pisemna egzaminu miała miejsce 22.06.2015r a część praktyczna u nas 23.06.2015r a
ogólnie od 25.06.2015 do 06.07.2015r.Egzamin przeprowadzono w 103 kwalifikacjach.
W województwie warmińsko- mazurskim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie przystąpiło 9 907 zdających a świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
otrzymało 71,3% tj. 7 061 osób zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części
egzaminu. W 91 kwalifikacjach do
części pisemnej przystąpiło 10 207 osób a zdało ją 8 329 tj. 81,6 %
do części praktycznej przystąpiło 10 198 a zdało 8591 tj. 84,2%.
Na podstawie wskaźnika łatwości należy stwierdzić, że tegoroczne egzaminy zawodowe były
łatwe.
Zdający zdał egzamin zawodowy jeżeli
- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów)
- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100
punktów).
Ogólnie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w województwie warmińskomazurskim otrzymało 71,3 % a w kwalifikacji T.06 Sporządzanie potraw i napojów czyli łącznie w
zawodach kucharz-512 001 i technik żywienia i usług gastronomicznych- 343404 otrzymało 63,8%
spośród ogółu zdających, w naszej szkole 100%.
Cześć pisemną ogólnie zaliczyło 81,6% zdających a w kwalifikacji T.06-63,4% a w naszej szkole
100% z wynikiem 73%.
Część praktyczną ogólnie zaliczyło 84,2%spośród zdających a w kwalifikacji T.06 -98,8% a w
naszej szkole 100% z wynikiem 97%.
W oparciu o wskaźnik łatwości zadań zawodowych w kwalifikacji T.06 należy stwierdzić,że
ogólnie część pisemna egzaminu była umiarkowanie trudna (63,4% ,poprawnie rozwiązano 25
zadań/40)a w naszej szkole łatwa (73%, poprawnie rozwiązano 29 zadań/40).
Natomiast część praktyczna według wskaźnika łatwości była bardzo łatwa ,ogólnie 98,9% a w
naszej szkole 97% .
Analizując zdawalność egzaminów z podziałem na; uczniów, kursantów, eksternów i
absolwentów stwierdza się, że największa zdawalność jest wśród uczniów- 71,3%, wśród
kursantów-71,1% ,wśród eksternów-63,6% a tylko 50% wśród absolwentów.
Analizując zdawalność z podziałem na technika, szkoły zawodowe i policealne, stwierdzono, że
większość zdających to uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych a zdawalność
większa wśród techników-74,9%, wśród ZSZ-71,4% a najniższa wśród szkół policealnych.
Analizę ilościową w odniesieniu do efektów kształcenia ujętych w pytaniach egzaminacyjnych
przedstawia tabela .

