Informacja dla Kandydatów
Niniejsza informacja zawiera ważne zasady i regulacje obowiązujące w dniu egzaminu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.
W przypadku niezrozumienia jakiejś kwestii, prosimy zapytać swojego nauczyciela lub osobę nadzorującą egzamin.
UWAGA: Jeśli nie będą Państwo przestrzegać niniejszych zasad i regulacji, mogą Państwo zostać ZDYSKWALIFIKOWANI.

NALEŻY ...

NIE WOLNO ...

Przybyć wystarczającą wcześniej przed godziną
rozpoczęcia egzaminu.
Przedstawić oryginalny i ważny dokument tożsamości
ze swoim zdjęciem (na przykład paszport lub dokument
tożsamości wydany przez rząd) przed każdą częścią
egzaminu.

Mieć przy sobie w sali egzaminacyjnej zegarków ani
żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów
komórkowych, rejestratorów dźwięku, akcesoriów
zawierających zaawansowane technologicznie gadżety,
odtwarzaczy muzyki/wideo, kamer itp.), ani uzyskiwać
dostępu do tych przedmiotów w czasie przerw w dniu
egzaminu.

Mieć na swojej ławce tylko to, co konieczne do egzaminu
(długopisy, ołówki, gumki i dokument tożsamości).

Mieć przy sobie na ławce materiałów, które mogłyby
Państwu pomóc.

Słuchać osoby nadzorującej i spełniać jej instrukcje.

Oszukiwać, ściągać lub dawać cokolwiek innemu
kandydatowi bądź brać cokolwiek od innego kandydata.

Przeczytać uważnie wszystkie pisemne instrukcje
i je wypełnić.
Podnieść rękę, jeśli:
• Państwa dane osobowe na arkuszu na odpowiedzi
lub na monitorze są niepoprawne
• sądzą Państwo, że jest to niewłaściwy egzamin
• pytania są niekompletne, brak niektórych pytań
lub ich jakość utrudnia ich odczytanie

Rozmawiać z innymi kandydatami, próbować się
z nimi porozumieć lub przeszkadzać im podczas
egzaminu.
Korzystać ze słownika.
Korzystać z wymazywalnego długopisu i korektora
w płynie lub w taśmie podczas pisania na materiałach
egzaminacyjnych.

• Państwa słuchawki nie działają lub nie słyszą
Państwo nagrania

Palić, jeść, ani pić w sali egzaminacyjnej,
z wyjątkiem picia wody, która musi być
w przezroczystej plastikowej butelce.

• nie są Państwo pewni, co należy robić (z wykluczeniem
próśb o wyjaśnienie pytań egzaminacyjnych).

Opuścić sali egzaminacyjnej z jakiegokolwiek
powodu bez pozwolenia osoby nadzorującej.

Zgłosić osobie nadzorującej, jeśli poczują się
Państwo niedobrze.

Wynosić arkuszy egzaminacyjnych, arkuszy
na odpowiedzi, loginów kandydatów lub dodatkowych
kartek papieru poza salę egzaminacyjną.

Natychmiast przestać pisać, gdy wydanie zostanie
taka instrukcja.

Opuścić swojego miejsca do czasu, gdy zostaną
Państwo o to poproszeni.
Hałasować w pobliżu sali egzaminacyjnej.

NINIEJSZA INFORMACJA MUSI BYĆ UMIESZCZONA W WIDOCZNYM FORMACIE I MIEJSCU PRZED SALAMI
EGZAMINACYJNYMI (NIE W NICH)
Niniejszy dokument należy udostępnić wszystkim kandydatom do egzaminów Cambridge English Qualifications (zwyjątkiem Starters,
Movers i Flyers), TKT i Delta Moduł 1 z Cambridge English Teaching

Ostrzeżenie o dyskwalifikacji
Jeśli będą Państwo oszukiwać, stosować jakiekolwiek nieuczciwe praktyki lub łamać zasady, mogą Państwo zostać zdyskwalifikowani.
Dokument obowiązujący od stycznia 2022

