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Kandydat zobligowany jest do okazania oryginalnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego
jego tożsamość (na przykład paszportu lub dowodu osobistego) przed przystąpieniem do każdej
części egzaminu
Kandydat może posiadać na ławce wyłącznie przedmioty niezbędne do uzupełniania testu
egzaminacyjnego (długopisy, ołówki i gumki)
Kandydat jest zobligowany do wyłączenia wszelkiego rodzaju alarmów/sygnałów dźwiękowych
zawartych w telefonie komórkowym lub innym sprzęcie elektronicznym będącym jego własnością
oraz do odłożenia ich wraz z innymi rzeczami osobistymi w miejscu wskazanym przez egzaminatora
Kandydat jest zobligowany do natychmiastowego zakończenia egzaminu w momencie, w którym
zostanie o tym poinformowany przez egzaminatora
Kandydat jest zobligowany do pozostania na swoim miejscu i nie opuszczania sali egzaminacyjnej
do momentu, w którym egzaminator odbierze jego/jej kartę egzaminacyjną z kodem, arkusz
egzaminacyjny, arkusze z odpowiedziami oraz brudnopis
Kandydat nie może oszukiwać, spisywać, podawać lub przyjmować czegokolwiek od innych oraz
porozumiewać się z innymi uczestnikami egzaminu podczas jego trwania
Kandydat nie może rozmawiać oraz przeszkadzać innym kandydatom podczas trwania egzaminu.
Kandydat nie może mieć przy sobie w czasie egzaminu (łącznie z przerwami między kolejnymi
częściami) żadnego sprzętu elektronicznego, takiego jak: telefony komórkowe, cyfrowe urządzenia
nagrywające, odtwarzacze MP 3, aparaty fotograficzne i inne
Kandydat nie może korzystać lub podejmować próby korzystania ze słownika (z wyjątkiem
słownika angielsko -angielskiego podczas trwania części egzaminu Skills for Life Reading Entry
1,2,3)
Kandydat nie może używać korektora w płynie ani taśmowego na żadnym arkuszu egzaminacyjnym
W sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz palenia, jedzenia oraz picia, z wyjątkiem wody
w plastikowej butelce
Kandydat nie może opuszczać sali egzaminacyjnej bez pozwolenia egzaminatora
Kandydat nie może wynosić poza salę egzaminacyjną żadnych arkuszy egzaminacyjnych, karty
egzaminacyjnej z kodem, arkuszy z odpowiedziami oraz brudnopisu
Kandydat nie może zachowywać się głośno w pobliżu sali egzaminacyjnej

PORADY I INFORMACJE
Upewnij się, że jesteś na czas





Znaj datę, godzinę rozpoczęcia i miejsce, w którym odbywa się egzamin oraz przybądź wcześniej
przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu
Jeśli spóźniłeś się po odbiór arkuszy egzaminacyjnych, powiadom o tym egzaminatora w niektórych przypadkach możesz nie zostać dopuszczony do egzaminu
Jeśli jesteś przyjęty na egzamin z opóźnieniem, część twojego egzaminu może nie zostać uznana
Jeśli nie wypełniłeś niektórych arkuszy egzaminacyjnych, możesz nie otrzymać oceny

Porady i opieka podczas trwania egzaminu





Słuchaj egzaminatora i wykonuj jego polecenia
Jeśli nie jesteś pewien co powinieneś zrobić, podnieś rękę, żeby zwrócić uwagę egzaminatora podejdzie on do ciebie i udzieli pomocy
Nie wolno ci pytać/prosić o pomoc w zrozumieniu i nie możesz oczekiwać żadnych wyjaśnień
dotyczących pytań znajdujących się na arkuszu egzaminacyjnym
Jeśli nie czujesz się dobrze w dniu egzaminu lub uważasz, że są inne powody, które mogą mieć
negatywny wpływ na wynik twojego egzaminu, natychmiast poinformuj o tym egzaminatora

Informacje dotyczące papierowych arkuszy egzaminacyjnych



Czytaj uważnie i wykonuj polecenia umieszczone na arkuszach egzaminacyjnych oraz na arkuszach
odpowiedzi
Natychmiast poinformuj egzaminatora jeśli:
o twoje dane osobowe umieszczone na arkuszu z odpowiedziami są błędne
o uważasz, że otrzymałeś niewłaściwy arkusz egzaminacyjny
o arkusz egzaminacyjny jest niekompletny lub nieczytelny

Informacje dotyczące arkuszy egzaminacyjnych umieszczonych na ekranie komputera



Czytaj uważnie i wykonuj polecenia umieszczone na ekranie komputera
Poinformuj egzaminatora jeśli:
o twoje dane osobowe umieszczone na ekranie są błędne
o uważasz, że otrzymałeś niewłaściwy test
o pytania na ekranie komputera są niekompletne lub słabo widoczne
o twoje słuchawki nie działają

OSTRZEŻENIE PRZED DYSKWALIFIKACJĄ
Jeśli oszukujesz, stosujesz nieuczciwe praktyki lub/i łamiesz obowiązujące zasady, wówczas zostaniesz
zdyskwalifikowany!

