
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r. 

Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa 

opolskiego oraz w mieście Opolu, zestawiono w poniższej tabeli: 

 

LP 

 

POWIAT 

 

Przystąpiło 

 

Otrzymało 

dyplom 

 

 

Zdawalność 

        % 

 

Poziom 

kształcenia 

 

Przystąpiło 

 

Otrzymało 

dyplom 

 

Zdawalność 

        % 

 

Najlepszy wynik 

Najsłabszy wynik 

1. brzeski 494 287 59,1 technik 407 233 57,2 t.ekonomista 81,6% 

t.spedytor 0% 

ZSZ 87 54 62,1 mechanik 78,6% 

mal.-tap. 16,7% 

2. głubczycki 150 91 60,7 technik 89 45 50,6 t.rolnik 85,7% 

t.elektryk 0% 

ZSZ 61 46 75,4 k.m.gastr. 100% 

mech.p.sam. 33% 

3. kędzierzyńsko 

-kozielski 

660 409 62,0 technik 538 305 56,7 t.budown. 95% 

t.spedytor 33,3% 

ZSZ 122 104 85,2 k.m.gastr. 100% 

ślusarz 50% 

4. kluczborski 318 201 63,2 technik 230 128 55,6 t.usł.kosm. 87,5% 

t.agrobizn. 11,1% 

ZSZ 88 73 82,9 sprzedawca 100% 

elektryk 0% 

5. krapkowicki 182 147 80,8 technik 97 80 82,5 t.budown. 100% 

t. informatyk 52,9% 

ZSZ 85 67 78,8 ślusarz 100% 

elektryk 0% 

6. namysłowski 228 142 62,3 technik 158 102 64,6 t.logistyk 81,3% 

t.administr. 33,3% 

ZSZ 70 40 57,1 k.m.gastr. 100% 

mech.p.sam. 28,6% 

7. nyski 593 352 59.4 technik 419 224 53,5 t.techn.żywn. 100% 

t.weterynarii 16,7% 

ZSZ 174 128 73,6 k.m.gastr. 100% 

cukiernik 0%  

8. oleski 455 296 65,0 technik 341 202 59,2 t.ekonomista 95,5% 

t.mechanik 3.3% 

ZSZ 114 94 82,4 k.m.gastr. 100% 

k.m.gastr. 12,5% 

9. opolski 168 113 67,3 technik 105 54 51,4 t.agrobiznesu 100% 

t.ekonomista 0% 

ZSZ 63 59 93,6 sprzedawca 100% 

k.m.gastr. 50% 

10. prudnicki 251 195 77,7 technik 143 100 69,9 op.w d.p.społ.100% 

t.agrobiznesu22,2% 

ZSZ 108 95 88,0 k.m.gastr. 100% 

krawiec 0% 

11. strzelecki 358 246 68,7 technik 244 158 64,8 t.ekonomista 83,6% 

t.mechanik 29,4% 

ZSZ 114 88 77,2 k.m.gastr. 100% 

elektryk 33,3% 

12. miasto Opole 1607 1183 73,6 technik 1418 1026 72,4 t.ekonomista 96,6% 

t.elektronik 25% 

ZSZ 189 157 83,1 ślusarz 100% 

m.a.p. i u.p. 0% 

 suma powiat 

suma całość 

3857 

5464 
2479 

3662 
64,3 

67,0 
     

 

 Zastosowane skróty nazw zawodów: k.m.gastr. – kucharz małej gastronomii;  m.a.p.iu.p. – mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych; op.w d.p.społ – opiekun w domu pomocy społecznej; mal.-tap.- malarz-tapeciarz; mech.p.sam. – mechanik pojazdów samochodowych 



W sesji letniej 2010 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przystąpiło po 

raz pierwszy łącznie 5464 absolwentów szkół zawodowych różnego szczebla, z tego dyplom 

otrzymało 3662, co stanowi 67% ogółu zdających. 

Tegoroczni absolwenci zdawali egzamin w 28 zawodach tzw. robotniczych uzyskując 

zdawalność na poziomie 79,4% i w 43 zawodach na poziomie technikum – tu średnia zdawalność 

wyniosła 63,1%. 

Najlepszy wynik osiągnięty został w zawodach: 

ZSZ – opiekun medyczny    100% zdawalności  

Technikum – opiekun domu pomocy społecznej    100% zdawalności 

Najsłabszy wynik uzyskano w zawodach: 

ZSZ – krawiec  0% zdawalności  

          mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  0% zdawalności  

Technikum – technik weterynarii  16,7% 

                        technik organizacji reklamy 25% 

 

Najwięcej zdających zanotowano  w zawodach: 

 

na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 

sprzedawca:    498 absolwentów – zdawalność 87,3% 

kucharz małej gastronomii:   188 absolwentów – zdawalność 87,8% 

ślusarz:   119 absolwentów – zdawalność 84,0% 

mechanik pojazdów samochodowych:   119 absolwentów – zdawalność 63,9%  

na poziomie technikum 

technik ekonomista:    484 absolwentów – zdawalność 75,4% 

technik informatyk:      398 absolwentów – zdawalność 62,6% 

technik mechanik:         396 absolwentów – zdawalność 50,5% 

technik budownictwa:   236 absolwentów – zdawalność 75,4% 

 



Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu zawodowego w mieście Opolu – 1607 tj. 29,4% 

oraz w powiatach: 

 kędzierzyńsko-kozielskim – 660 tj. 12,1% 

 nyskim – 593 tj. 10,8% 

 brzeskim – 494 tj. 9,0% 

Najmniejszą liczbę osób przystępujących do egzaminu zanotowano w powiatach: 

 głubczyckim – 150 tj. 2,7% 

 opolskim – 168 tj. 3,1% 

 krapkowickim – 182 tj. 3.3%    

Najwyższą zdawalność osiągnięto w powiecie: 

krapkowickim – 80,8%  

prudnickim – 77,7% 

oraz w mieście Opolu – 73,6% 

Najsłabiej wypadły powiaty: 

brzeski – gdzie 59,1% absolwentów zdało egzamin 

nyski – gdzie 59,4%  absolwentów zdało egzamin 

głubczycki – gdzie 60,7%  absolwentów zdało egzamin 

 

Jeśli wziąć pod uwagę zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

z podziałem na poziom kształcenia, to wyniki wskazują, iż na poziomie technika najlepszą 

zdawalność osiągnęły powiaty: krapkowicki 82,5%, miasto Opole 72,4%, prudnicki 69,9%; zaś na 

poziomie zasadniczej szkoły zawodowej powiaty: opolski 93,6%, prudnicki 88,0%, kędzierzyńsko-

kozielski 85,2%.  

 

Najsłabszą zdawalność uzyskano: 

na poziomie technikum – w powiecie głubczyckim 50,6% 

na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – w powiecie namysłowskim 57,1%  

 



W województwie opolskim, w poszczególnych powiatach, absolwenci składali egzamin w 

następującej liczbie zawodów: 

                                 

 

LP 

 

POWIAT 

 

TECHNIKUM 

 

ZSZ 
 

1. brzeski 16 11 

2. głubczycki 7 12 

3. kędzierzyńsko 

-kozielski 

24 10 

4. kluczborski 14 13 

5. krapkowicki 5 10 

6. namysłowski 8 7 

7. nyski 23 12 

8. oleski 16 10 

9. opolski 7 7 

10. prudnicki 8 8 

11. strzelecki 7 12 

12. miasto Opole 33 13 

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najszerszą ofertę edukacyjną ma stolica województwa, bo aż 

33 zawody na poziomie technikum i 13 zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – 

łącznie 46 zawodów. Następnymi, znaczącymi ośrodkami kształcenia zawodowego są powiaty 

nyski – łącznie 36 zawodów i kędzierzyńsko-kozielski – gdzie zdawano egzamin w 34 zawodach. 

Powiatami zrównoważonymi są powiaty opolski i prudnicki gdzie kształcenie zawodowe 

prowadzi się w takiej samej liczbie zawodów na poziomie technika jak i w zawodach robotniczych. 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na lepszą zdawalność egzaminu w zasadniczych 

szkołach zawodach  –  79,4% i nieco słabszą – 63,1% w technikach i szkołach policealnych.  



Ogólny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskany w województwie 

opolskim, na poziomie 67,0%, uznać należy za niezły, ale wskazujący na to, że wiele jeszcze należy 

w tym zakresie zrobić. 

Formuła egzaminu zawodowego stawia bardzo wysokie wymagania absolwentom szkół 

zawodowych dlatego proces kształcenia w tych placówkach winien być tak zorganizowany, aby 

każdy uczeń mógł uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.            
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