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EGZAMIN KONKURSOWY 
10 października 2020 

Pouczenie: 

1.	 Praca jest kodowana. Kandydat umieszcza numer wylosowanego kodu w prawym 
górnym rogu na pierwszym arkuszu testu oraz dodatkowo na karcie odpowiedzi. 

2.	 Każdy kandydat otrzymuje materiał obejmujący: 

pouczenie (1 arkusz) 
test zawierający 100 pytań (kolejno ponumerowanych arkuszy od 1 do 16) 
kartę odpowiedzi (1 arkusz) 

3.	 Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy otrzymany materiał 

zawiera wszystkie arkusze wskazane w pkt. 2 i czy są one czytelne. W przypadku braku 
jakiegokolwiek arkusza, względnie, gdy arkusz jest nieczyteiny, należy ten fakt zgłosić 

Zespołowi Egzaminacyjnemu. 
4.	 Test składa się ze 100 pytań. Na każde pytanie sformułowano trzy propozycje 

odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa . 

5.	 Kandydat zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 
6.	 Odpowiedzi należy zaznaczyć przez umieszczenie we właściwym polu karty odpowiedz i 

znaku "X" nie wykraczając poza krawedzie pola. Za każdą prawidłową odpowiedź 

kandydat uzyskuje 1 punkt. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi lub brak 
zaznaczenie jakiejkolwiek odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź nieprawidłowa na 
określone pytanie. Dopuszcza się korekty odpowiedzi w miejscu wskazanym na karcie 
odpowiedzi (tabela korekt). 

7.	 Egzamin konkursowy trwa 180 minut. 
8.	 Nie jest dopuszczalne korzystanie z niedozwolonych pomocy oraz porozumiewanie się w
 

trakcie egzaminu. Kandydat, który nie stosuje się do powyższych zasad zostanie usunięty
 

z sali z wynikiem negatywnym egzaminu.
 
9.	 Osoby, które chcą skorzystać z toalety sygnalizują tę potrzebę poprzez podniesienie ręki.
 

Należy złożyć w Zespole Egzaminacyjnym egzemplarz otrzymanej pracy. Na pracy zostaje
 
odnotowana godzina wyjścia i przyjścia. Kandydat opuszcza salę w towarzystwie jednego
 
z członków Zespołu Egzaminacyjnego i zachowuje zasady wskazane w Zasadach
 
przeprowadzania egzaminu (zakłada maseczke i przed powrotem na sale dezynfekuje
 
rece).
 

10. Osoba, która zakończyła pracę sygnalizuje ten fakt poprzez podniesienie ręki i składa 

pracę członkowi Zespołu Egzaminacyjnego. 




































