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Do etapu pisemnego przystąpiło 139 zdających, z czego zdało 82%, natomiast do etapu
praktycznego 102 z czego zdało 86%.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie otrzymało 76% zdających.
Do egzaminu zawodowego przystąpiło 72 absolwentów posiadających status młodocianego.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tej grupie uzyskało 59 (82%) zdających.
Do egzaminu przystąpili również absolwenci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 15
upośledzonych w stopniu lekkim, co stanowi 11% wszystkich zdających egzamin w tym
zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tej grupie uzyskało 4 (40%)
zdających (uczniowie, którzy mają wyniki z obu etapów).
Liczba zdających
Średnia łatwość zadań w teście/czynności w
zadaniach praktycznych
Średni wynik
Mediana
Modalna
Najwyższy wynik
Najniższy wynik
Rozstęp
Odchylenie standardowe

część I etapu pisemnego
139

etap praktyczny
102

0,60

0,81

30,22
31
33
50
14
36
5,82

22,68
23
22
28
13,67
14,33
3,3

Tabela. Podstawowe dane statystyczne wyników egzaminu

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO
Statystyczny zdający poprawnie rozwiązał ok. 60% zadań testowych w części I etapu
pisemnego egzaminu, za co otrzymał średnio 30,22 (Tabela). Ze względu na próg zaliczenia
wynoszący dla części I etapu 25 punktów, 119 zdających zaliczyło etap pisemny, najwyższy
wynik uzyskany w tej części to 50 punktów – 2 zdających..
Średnią łatwość zadań reprezentujących poszczególne umiejętności standardu wymagań
egzaminacyjnych dla zawodu rzeźnik wędliniarz w I części etapu pisemnego ilustruje wykres

Łatwości zadań w poszczególnych umiejętnościach standardu wymagań
egzaminacyjnych
rzeźnik-wędliniarz

1.1

stosować pojęcia, określenia, znaki i typowe
sformułowania stosowane w procesach

1.2

rozpoznawać cechy ras i typów użytkowych zwierząt
rzeźnych;

1.3

rozróżniać pojęcia stosowane w branży spożywczej z
uwzględnieniem przetwórstwa mięsa;

1.4

rozpoznawać maszyny i urządzenia do rozbioru i
wykrawania mięsa, produkcji konserw, tłuszczów

1.5

rozróżniać kryteria klasyfikacji przedubojowej żywca i
poubojowej mięsa.

2.1

klasyfikować i określać rodzaje mięsa i przetworów
mięsnych;

2.2

dobierać maszyny, urządzenia i sprzęt do linii uboju i
obróbki poubojowej zwierząt rzeźnych oraz do rozbioru

2.3

dobierać maszyny i urządzenia do procesów
technologicznych przetwórstwa mięsa;

2.4

określać kolejność czynności przy dokonywaniu
rozbioru mięsa;

2.5

rozróżniać przemiany zachodzące w mięsie i jego
przetworach podczas zabiegów utrwalających;

2.6

ustalać parametry i warunki pracy urządzeń
wykorzystywanych w procesach technologicznych

2.7

dobierać metody utrwalania wyrobów i przetworów
mięsnych;

2.8

dobierać sposoby i nowoczesne techniki pakowania
wyrobów wędliniarskich;

2.9

szacować zapotrzebowanie na surowce, przyprawy i
materiały pomocnicze na podstawie norm i receptur;

2.10

określać procentowy udział elementów zasadniczych w
tuszach zwierząt rzeźnych.

3.1

wskazywać zagrożenia przy obsłudze maszyn i
urządzeń mechanicznych, obróbce termicznej,

3.2

dobierać środki ochrony osobistej do prac związanych
z produkcją i przetwórstwem mięsa;

3.3

wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu podczas wykonywania prac

3.4

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

wskazywać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania
przepisów sanitarnych.

.
Wykres. Średnia łatwość umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego dla zawodu
rzeźnik-wędliniarz

ETAP PRAKTYCZNY
W zawodzie rzeźnik-wędliniarz zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne
z zakresu jednego z dwóch tematów:
1.
.Wykonanie określonych prac związanych z rozbiorem półtusz zwierzęcych.
2.
Wykonanie prac związanych z wytwarzaniem określonych przetworów mięsnych.

Do etapu praktycznego przystąpiło 102 zdających, z czego zaliczyło 88. Statystyczny
zdający wykonał ok. 81% czynności zgodnie z ustalonymi dla zadań praktycznych kryteriami
i uzyskał średnio 22,68 punktów, przy progu zaliczenia 21 punktów.

