
 

Informacje dla kandydatów
Poniższe informacje zawierają istotne zasady obowiązujące w dniu egzaminu.
Proszę uważnie się z nimi zapoznać. W razie wątpliwości należy zwrócić się do nauczyciela lub prowadzącego.

 NALEŻY...

Przy każdym arkuszu egzaminacyjnym należy okazać ważny, 
aktualny oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszport 
lub dowód tożsamości wydany przez urząd państwowy), w przeciwnym 
wypadku kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Na biurku należy trzymać wyłącznie przedmioty niezbędne do 
ukończenia egzaminu (długopisy, ołówki i gumki).

Należy zakończyć pisanie natychmiast po otrzymaniu takiego polecenia.

Przed wstaniem z miejsca należy poczekać, aż prowadzący zbierze 
login kandydata lub arkusz pytań, arkusz(e) odpowiedzi i brudnopis.

 ZABRANIA SIĘ...

Nie wolno trzymać w sali egzaminacyjnej jakichkolwiek urządzeń 
elektronicznych (m.in. telefonów komórkowych, cyfrowych rejestratorów 
dźwięku, smartwatchy, aparatów fotograficznych) ani korzystać z nich 
podczas przerw w trakcie egzaminu.

Na biurku ani przy sobie nie wolno trzymać jakichkolwiek materiałów, 
które mogłyby pomóc przy egzaminie, w przeciwnym wypadku 
kandydatowi grozi dyskwalifikacja.

Zabrania się oszukiwania, ściągania oraz podawania czegokolwiek 
innemu kandydatowi i przyjmowania czegokolwiek od innego kandydata.

Podczas egzaminu zabrania się rozmawiania, a także sygnalizowania 
czegokolwiek lub przeszkadzania innym kandydatom.

Zabrania się korzystania oraz podejmowania prób skorzystania 
ze słownika.

Zabrania się stosowania długopisów wymazywalnych oraz korektorów 
w płynie lub w taśmie na jakichkolwiek materiałach egzaminacyjnych.

Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania żywności i napojów 
w sali egzaminacyjnej, z wyjątkiem wody w przezroczystych butelkach 
plastikowych.

Zabrania się opuszczania sali egzaminacyjnej z jakiejkolwiek przyczyny 
bez uprzedniej zgody prowadzącego.

Zabrania się wynoszenia z sali egzaminacyjnej jakichkolwiek 
arkuszy pytań, arkuszy odpowiedzi, loginów kandydatów oraz 
brudnopisów.

Zabrania się hałasowania w pobliżu sali egzaminacyjnej.

Wskazówki i informacje
Należy stawić się na egzamin punktualnie
• Należy znać datę, godzinę i miejsce egzaminu i przybyć na egzamin 

sporo przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia.
• Spóźnienie się na którąkolwiek z części egzaminu należy zgłosić 

prowadzącemu. W niektórych przypadkach kandydat może zostać 
dopuszczony do egzaminu. Należy zapoznać się z polityką centrum 
egzaminacyjnego dotyczącą spóźnień.

• Dopuszczenie do egzaminu po spóźnionym przybyciu może skutkować 
nieprzyjęciem części pracy. Obowiązujące zasady objaśni centrum 
egzaminacyjne.

• Opuszczenie którejkolwiek części egzaminu może skutkować 
nieotrzymaniem wyniku.

Wskazówki i pomoc w trakcie egzaminu
• Należy słuchać prowadzącego i stosować się do instrukcji.
• W przypadku wątpliwości co do dalszych kroków należy podnieść rękę. 

Prowadzący podejdzie i udzieli pomocy.
• Nie wolno prosić o objaśnienia do pytań; objaśnienia takie nie zostaną 

udzielone.
• Jeżeli w dniu egzaminu kandydat nie czuje się dobrze lub obawia się, 

że wyniki jego pracy mogą ucierpieć z innego powodu, powinien 
niezwłocznie zgłosić to prowadzącemu. W stosownych przypadkach 
centrum egzaminacyjne zgłosi ten fakt do Cambridge Assessment 
English, aby można go było uwzględnić podczas oceny prac.

Dotyczy testów w wersji papierowej
• Należy uważnie przeczytać instrukcje wskazane na arkuszu pytań 

i arkuszu odpowiedzi i stosować się do nich.
• Należy natychmiast poinformować prowadzącego, jeżeli:

o dane osobowe na arkuszu odpowiedzi są nieprawidłowe
o kandydat przypuszcza, że mógł otrzymać niewłaściwy arkusz
o arkusz pytań jest niekompletny lub źle wydrukowany
o są problemy za słyszalnością podczas części Listening.

Dotyczy testów w wersji komputerowej
• Należy uważnie przeczytać instrukcje wskazane na ekranie i stosować się 

do nich.
• Należy natychmiast poinformować prowadzącego, jeżeli:

o dane osobowe na ekranie są nieprawidłowe
o kandydat przypuszcza, że mógł otrzymać niewłaściwy test
o pytania na ekranie są niekompletne lub niewyraźnie wyświetlone
o słuchawki nie działają.

POWYŻSZE INFORMACJE NALEŻY WYWIESIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU PRZED SALĄ EGZAMINACYJNĄ (A NIE WEWNĄTRZ).

Stosować w przypadku wszystkich egzaminów Cambridge English Qualifications (z wyjątkiem Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers) oraz egzaminu 
TKT i egzaminu Delta Moduł 1 w ramach Cambridge English Teaching.

Ostrzeżenie o dyskwali&kacji
Ściąganie, stosowanie nieuczciwych praktyk lub naruszanie zasad może prowadzić do dyskwalifikacji.


