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I Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w sesji czerwiec/lipiec 2018 do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie uczniowie/słuchacze zdawali w następujących zawodach: 

  

 technik masażysta – kwalifikacja Z.01 – przystąpiło 11 uczniów – zdało egzamin 

100% 

 technik farmaceutyczny – kwalifikacja Z.19 – przystąpiło 24 uczniów– zdało egzamin 

91,67% 

 technik usług kosmetycznych – kwalifikacja A.62 - przystąpiło 17 uczennic – zdało 

egzamin 100% 

 terapeuta zajęciowy – kwalifikacja Z.09 – przystąpiło 6 uczniów – zdało egzamin 

100% 

 technik sterylizacji medycznej – kwalifikacja MS.18 - przystąpiło 11 uczniów – zdało 

egzamin 100% 

 asystentka stomatologiczna – kwalifikacja MS.14 - przystąpiło 15 słuchaczek – zdało 

egzamin 100%. 

 

Średnia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, 

którzy otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wynosi 97,62 %. 

 

W sesji czerwiec/lipiec 2018r. egzamin zdawał również: 

 technik usług kosmetycznych – kwalifikacja AU.61 - przystąpiło 16 uczennic – zdało 

egzamin 93,75% 

Uczennice nadal kontynuują kształcenie w szkole i będą przystępować do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji AU.62. 
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Zdawalność egzaminu pisemnego w szkole wynosi  100%. 

W części praktycznej troje uczniów nie uzyskało wymaganych 75%. 

Zdawalność egzaminu praktycznego w szkole wynosi 97%.  

 

 

Wykres nr 1. Zdawalność egzaminu pisemnego i praktycznego w szkole  

w poszczególnych kwalifikacjach. 

 

 

 

Zdawalność w szkole ogółem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w sesji czerwiec/lipiec 2018 wynosi 97%. 

Zdawalność w szkole ogółem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 97,79%. 
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II Analiza porównawcza zdawalności egzaminu w szkole, w OKE  

i w województwie podkarpackim 

 

 

1. Zdawalność obu etapów egzaminu. 

 

Zarówno w etapie pisemnym, jak i praktycznym nasza szkoła osiągnęła wynik wyższy, niż 

wynik województwa podkarpackiego i wynik OKE w Krakowie. 

 

Wykres nr 2. Porównanie zdawalności obu etapów egzaminu w wybranych 

kwalifikacjach w sesji czerwiec/lipiec 2018. 
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Wynik egzaminu w MSCKZiU w Jaśle w etapie pisemnym jest wyższy od wyniku 

województwa podkarpackiego i wyniku OKE w Krakowie w kwalifikacjach Z.01, Z.19, A.62, 

AU.61,  MS.14, MS.18.  Natomiast wynik w kwalifikacji Z.09 jest równy z wynikiem OKE  

i z wynikiem województwa podkarpackiego (100%).   

 

 

 

 

Wykres nr 3 . Zdawalność egzaminu pisemnego w szkole, w województwie 

podkarpackim i w OKE w wybranych kwalifikacjach (wyniki ogólne). 

 

 

 

 

 

 

Zdawalność egzaminu praktycznego w naszej szkole jest wyższa od województwa 

podkarpackiego i od OKE we wszystkich kwalifikacjach, poza kwalifikacją MS.18, gdzie 

zdawalność jest równa zdawalności w województwie podkarpackim (100%), a wyższa od 

zdawalności w OKE. 
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Wykres nr 4. Zdawalność egzaminu praktycznego w szkole, w województwie 

podkarpackim i w OKE w wybranych kwalifikacjach (wyniki ogólne).  

 

 

 

Zdawalność egzaminu ogółem, czyli ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne 

w naszej szkole jest wyższa niż w województwie podkarpackim i w OKE we wszystkich 

kwalifikacjach. 
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Wykres nr 5. Zdawalność egzaminu ogółem w szkole, w województwie podkarpackim i 

w OKE w wybranych kwalifikacjach.  
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Poniższe 3 wykresy przedstawiają wyniki zdających w rozbiciu na typy deklaracji – 

uczniowie szkół.  

 

 

Wykres nr 6 . Zdawalność egzaminu pisemnego w szkole, w województwie 

podkarpackim i w OKE w wybranych kwalifikacjach 
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Wykres nr 7. Zdawalność egzaminu praktycznego w szkole, w województwie 

podkarpackim i w OKE w wybranych kwalifikacjach 
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Wykres nr 8. Zdawalność egzaminu ogółem w szkole, w województwie podkarpackim i 

w OKE w wybranych kwalifikacjach.  
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III  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 

poszczególnych zawodów 

 

1. Kierunek technik usług kosmetycznych  

Kwalifikacja AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy  

Do egzaminu przystąpiło 16 uczennic, co stanowi 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Świadectwo otrzymało 15 uczennic.  

Egzamin praktyczny zdało 93,75% słuchaczek przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 100% słuchaczek przystępujących do egzaminu.   

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 95%, a najniższy 70%, co daje rozstęp  

25. 

Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy  62%, co daje rozstęp 

38.  

Rozstęp wyników świadczy o dużym zróżnicowaniu uczniów pod względem poziomu 

osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 84,63%. 

Spośród objętych egzaminem 11 uczennic uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 5 uczennic poniżej średniej arytmetycznej. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 90,75% 100% 62% 

Egzamin teoretyczny 84,63% 95% 70% 
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Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 90,75%. 

Spośród objętych egzaminem 11 uczennic uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 5 uczennic poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 7,31.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 8,98. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 87%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 93%. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  90%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  92%. 
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2. Kierunek: technik usług kosmetycznych 

Kwalifikacja: A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. 

Do egzaminu przystąpiło 17 uczennic, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Dyplom otrzymały 17 uczennic, tj. 100%  przystępujących do egzaminu.  

Z części praktycznej egzaminu wynik 100% uzyskało 9 uczennic (53% zdających). 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy 90%, co daje rozstęp  

10. 

Rozstęp wyników świadczy o dość niewielkim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy  90%, co daje rozstęp 

10.  

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 96,76%. 

Spośród objętych egzaminem 16 uczennic uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 1 

uczennica poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 98,65%. 

Spośród objętych egzaminem 9 uczennic uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 8 uczennic poniżej średniej arytmetycznej. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 98,65% 100% 95% 

Egzamin teoretyczny  96,76% 100% 90% 
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Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 2,48.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 1.47. 

Mediana  

Część pisemna: 

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

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 100%. 

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  100%. 

 

3. Kierunek: Asystentka stomatologiczna 

Kwalifikacja MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości 

do pracy. 

Do egzaminu przystąpiło 15 słuchaczek, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Dyplom otrzymało 15 słuchaczek, tj 100%  przystępujących do egzaminu.  

Egzamin praktyczny zdało 15 słuchaczek, tj. 100%  przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 15 słuchaczek, tj. 100% przystępujących do egzaminu.  

Z części praktycznej 4 słuchaczki uzyskały wynik 100%. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 
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Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 87%, a najniższy 62%, co daje rozstęp  

25. 

Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu słuchaczy pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy  90%, co daje rozstęp 

10.  

Rozstęp wyników świadczy o dość niewielkim zróżnicowaniu słuchaczy pod 

względem poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 75,26%. 

Spośród objętych egzaminem 13 słuchaczek uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

2 słuchaczki poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 96,93%. 

Spośród objętych egzaminem 9 słuchaczek uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 6 słuchaczek poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 8,19.  

 

Część praktyczna: 

Egzamin praktyczny 96,93% 100% 90% 

Egzamin teoretyczny 75,26% 87% 62% 
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Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 2,91 . 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 82%. 

 

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  85%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  98%. 

 

4. Kierunek: technik masażysta 

Kwalifikacja Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu 

Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Dyplom otrzymało 11 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu.  

Egzamin praktyczny zdało 11 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 11 uczniów, tj. 100% przystępujących do egzaminu.  

Z części praktycznej 1 uczeń uzyskał wynik 100%. 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 88%, a najniższy 68%, co daje rozstęp  

20. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 90,45% 100% 82% 

Egzamin teoretyczny 80,55% 88% 68% 
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Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy  82%, co daje rozstęp 

18.  

Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 80,55%. 

Spośród objętych egzaminem 6 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 5 

uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 90,45%. 

Spośród objętych egzaminem 4 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 7 uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 5,99.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 5,35. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 83%. 

 

Część praktyczna: 
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Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 90%. 

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  90%. 

 

5. Kierunek: technik farmaceutyczny  

Kwalifikacja: Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz 

prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 

Do egzaminu przystąpiło 24 uczniów, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Dyplom otrzymało 22 uczniów, tj. 91,67%  przystępujących do egzaminu.  

Egzamin praktyczny zdało 22 uczniów, tj. 91,67%  przystępujących do egzaminu. 

Egzamin pisemny zdało 24 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu. 

Z części praktycznej egzaminu wynik 100% uzyskało 14 uczniów (58% zdających). 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 98%, a najniższy 50%, co daje rozstęp  

48. 

Rozstęp wyników świadczy o bardzo dużym zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy  65%, co daje rozstęp 

35.  

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 92,83% 100% 65% 

Egzamin teoretyczny 86,58% 98% 50% 



 19 

Rozstęp wyników świadczy o znacznym zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części praktycznej egzaminu. 

 

Średnia arytmetyczna wyników testu 

Część pisemna: 

Średnia arytmetyczna dla części pisemnej wynosi 86,58%. 

Spośród objętych egzaminem 19 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 5 

uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 92,83%. 

Spośród objętych egzaminem 16 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 8 uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 11,43.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 10.08. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 90%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 100%. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  95%. 
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Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  100%. 

 

6. Kierunek: Terapeuta zajęciowy  

Kwalifikacja: Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 

 

Do egzaminu przystąpiło 6 uczniów, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Dyplom otrzymało 6 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu.  

Egzamin praktyczny zdało 6 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 6 uczniów, tj. 100% przystępujących do egzaminu.  

Z części praktycznej 1 osoba uzyskała wynik 100%. 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 85%, a najniższy 73%, co daje rozstęp  

12. 

Rozstęp wyników świadczy o średnim zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 100%, a najniższy  90%, co daje rozstęp 

10.  

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 79,83%. 

Spośród objętych egzaminem 4 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 2 

uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 94% 100% 90% 

Egzamin teoretyczny 79,83% 85% 73% 
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Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 94%. 

Spośród objętych egzaminem 3 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej lub 

równy, pozostałych 3 uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 3,8.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 1,87. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 80%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 93,5%. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  80%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  94%. 
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7. Kierunek: Technik sterylizacji medycznej 

Kwalifikacja: MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 

 

Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów, tj. 100% zgłoszonych do egzaminu.  

Dyplom otrzymało 11 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu.  

Egzamin praktyczny zdało 11 uczniów, tj. 100%  przystępujących do egzaminu. 

Egzamin teoretyczny zdało 11 uczniów, tj. 100% przystępujących do egzaminu.  

Z części praktycznej egzaminu wynik 100% uzyskało 9 słuchaczy (81,82% zdających). 

 

Rozstęp wyników   

Część pisemna: 

Najwyższy uzyskany wynik w teście wynosi 82%, a najniższy 62%, co daje rozstęp  

20. 

Rozstęp wyników świadczy o znacznym zróżnicowaniu uczniów pod względem 

poziomu osiągnięć edukacyjnych z zakresu części pisemnej egzaminu. 

 

Część praktyczna: 

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

4.  

Rozstęp wyników świadczy o 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 71,36%. 

Spośród objętych egzaminem 4 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 7 

uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

 Średni wynik Wynik najwyższy Wynik najniższy 

Egzamin praktyczny 99,36% 100% 96% 

Egzamin teoretyczny 71,36% 82% 62% 
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Część praktyczna: 

Średnia arytmetyczna dla części praktycznej wynosi 99,36%. 

Spośród objętych egzaminem 9 uczniów uzyskało wynik powyżej średniej arytmetycznej, 

pozostałych 2 uczniów poniżej średniej arytmetycznej. 

 

Odchylenie standardowe 

Część pisemna: 

Odchylenie standardowe, czyli średnie odchylenie od średniej arytmetycznej 

przyjmuje wartość 5,51.  

 

Część praktyczna: 

Odchylenie standardowe przyjmuje wartość 1,36. 

Mediana  

Część pisemna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 70%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik środkowy zbioru uczniów ułożonego w porządku malejącym wynosi 100%. 

Modalna 

Część pisemna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  70%. 

 

Część praktyczna: 

Wynik najczęściej występujący w badanej grupie uczniów, czyli wynik najbardziej 

typowy wynosi  100%. 
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