PRZEBIEG EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1. Uczestnicy egzaminu zobowiązani są posiadać dowód osobisty oraz ołówek
do wypełniania formularza odpowiedzi.
2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy wyłączyć telefony komórkowe.
3. Uczestnicy wchodzą na salę egzaminacyjną w kolejności alfabetycznej, legitymując się
dowodem osobistym, podpisują listę obecności oraz zajmują miejsce przy stoliku
wskazane przez członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE).
4. Przewodniczący PKE omawia przebieg egzaminu, wyjaśnia wątpliwości.
5. Dwie osoby spośród zdających sprawdzają nienaruszalność kopert zawierających
dokumentację egzaminacyjną.
6. Każda osoba zdająca otrzymuje test i formularz odpowiedzi.
7. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy:
 przepisać kod znajdujący się na formularzu odpowiedzi na wizytówkę CKPPiP leżącą
na stoliku (kod jest niezbędny do odczytania wyniku egzaminu zamieszczonego
na stronie internetowej Centrum).
8. Przeczytać instrukcję rozwiązywania testu:
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO


Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień
z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.



Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut.



Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.



Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.



Zaliczenie testu
tj. 126 punktów.



Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

następuje

po

uzyskaniu

70%

prawidłowych

odpowiedzi

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
 Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród
4 proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie ołówkiem
(zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu
Formularza odpowiedzi do testu).

 Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź
błędna.
 Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i wyraźnie
zaznaczyć wybraną odpowiedź.
 Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.
9.

Moment faktycznego rozpoczęcia egzaminu jest ogłoszony przez przewodniczącego
komisji i odnotowany na tablicy. Od tego momentu liczy się czas trwania egzaminu.

10.

Test powinien być rozwiązany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami,
a także korzystanie z niedozwolonych materiałów skutkuje dyskwalifikacją osoby
egzaminowanej.

11.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, przewodniczący Komisji
ogłasza koniec egzaminu.

12.

Osoby zdające oddają test i formularz odpowiedzi przedstawicielom Komisji
i opuszczają salę.

Ponadto uczestnik egzaminu państwowego zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem Egzaminu Państwowego zamieszczonym na stronie internetowej
Centrum.

