
 

 

ZASADY I REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE ZDAJĄCYCH  
EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS  

1) Kandydat zobligowany jest do okazania aktualnego, oryginalnego dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego jego tożsamość (na przykład paszportu lub dowodu osobistego) przed 

przystąpieniem do każdej części egzaminu. W przypadku osób niepełnoletnich 

nieposiadających ani dowodu osobistego ani paszportu, które podchodzą do egzaminów  

A2 Key, A2 Key for Schools, B2 First, B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency  

oraz egzaminów Business English obowiązkowy jest dokument Candidate ID form. 

2) Kandydat może posiadać na ławce wyłącznie przedmioty niezbędne do uzupełniania testu 

egzaminacyjnego (długopisy, ołówki i gumki) oraz dokument tożsamości. Dopuszczalne  

są również leki. 

3) Kandydat jest zobligowany do nieprzynoszenia na egzamin urządzeń elektronicznych.  

4) Kandydat jest zobligowany do natychmiastowego zakończenia egzaminu w momencie,  

w którym zostanie o tym poinformowany przez egzaminatora. 

5) Kandydat jest zobligowany do pozostania na swoim miejscu i nieopuszczania sali 

egzaminacyjnej do momentu, w którym egzaminator odbierze jego/jej kartę egzaminacyjną  

z kodem, arkusz egzaminacyjny, arkusze z odpowiedziami oraz brudnopis. 

6) Kandydat nie może oszukiwać, spisywać, podawać lub przyjmować czegokolwiek od innych 

oraz porozumiewać się z innymi uczestnikami egzaminu podczas jego trwania. 

7) Kandydat nie może rozmawiać oraz przeszkadzać innym kandydatom podczas trwania 

egzaminu. 

8) 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. 

9) Kandydat nie może korzystać lub podejmować próby korzystania ze słownika. 

10) Kandydat nie może używać korektora w płynie ani taśmowego na żadnym arkuszu 

egzaminacyjnym. 

11) W sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz palenia, jedzenia oraz picia, z wyjątkiem wody  

z plastikowej butelki. 

12) Kandydat nie może opuszczać sali egzaminacyjnej bez pozwolenia egzaminatora. 

13) Kandydat nie może wynosić poza salę egzaminacyjną żadnych arkuszy egzaminacyjnych, karty 

egzaminacyjnej z kodem, arkuszy z odpowiedziami oraz brudnopisu.  

14) Kandydat nie może zachowywać się głośno w pobliżu sali egzaminacyjnej. 


