
 

ARKUSZ OBSERWACJI PRZEBIEGU 

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
 

część pisemna przeprowadzana w formie elektronicznej 

(sesja 2020 r.) 
 

Numer sali  Zmiana  800
 1000

 1200
 1400

  Miejscowość  

Liczba zdających  Data  

Liczba wszystkich osób w zespole nadzorującym   
Identyfikator 
szkoły/placówki/pracodawcy 

      -      
 
 

Stosowane skróty Godzina rozpoczęcia obserwacji  
(przybycia do ośrodka): 

 
PZE – Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego    sposób zaznaczenia odpowiedzi   

PZN – Przewodniczący Zespołu Nadzorującego  
  rezygnacja ze wskazanej odpowiedzi 

Godzina zakończenia obserwacji  
(wyjścia z ośrodka): 

 
ZN – Zespół Nadzorujący przebieg części pisemnej 

 
 

 

Proszę ocenić, czy następujące stwierdzenia w odniesieniu do obserwowanego egzaminu są prawdziwe. 
Mile widziane są wszelkie uwagi dotyczące danego stwierdzenia. 

Lp. Stwierdzenie TAK NIE 
NIE 

DOTY-

CZY 

Uwagi  
(można je rozwinąć na innych stronach, 

podając numer stwierdzenia) 

1. 
Zdający zgłosili się na egzamin co najmniej na 30 minut przed godziną jego 
rozpoczęcia. 

    

2. 
Odległość pomiędzy indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi zdających 
(osobnymi stolikami z komputerami) zapewniała samodzielną pracę zdających. 

    

3. 
Ustawienie komputerów uniemożliwiało innym zdającym dostęp do zawartości 
ekranów ich monitorów. 

    

4. 
Przypomniano zdającym o zakazie wnoszenia i używania w sali urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

    

5. Przypomniano zdającym o możliwości posiadania w sali kalkulatorów.     

6. 
Zdający wchodzili do sali pojedynczo po okazaniu dowodu tożsamości 
oraz losowali numer stanowiska. 

    

7. 
Zdający otrzymali kartki identyfikacyjne z nazwą użytkownika i hasłem 
(przynajmniej formatu A5 – do wykonywania ewentualnych obliczeń). 

    

8. 
PZN poinformował zdających o przebiegu egzaminu oraz o sposobie 
zakończenia egzaminu i uzyskania informacji o liczbie poprawie udzielonych 
odpowiedzi. 

  
  

 Godzina przekazania operatorowi egzaminu hasła do plików z zadaniami egzaminacyjnymi …………………………………… 

9. PZN polecił zdającym sprawdzenie zgodności otrzymanych danych.     

10. 
PZN polecił zdającym zapoznanie się z udostępnioną w systemie lub 
wydrukowaną Instrukcją posługiwania się Informatycznym Systemem 
Zdawania Egzaminów. 

  
  

11. PZN polecił zdającym zalogowanie się do systemu i wybranie egzaminu.     

12. 
Sprawdzono po zalogowaniu się zdających do systemu na każdym stanowisku 
poprawność wyboru przez zdającego egzaminu. 

    

13. 
Indywidualne stanowiska funkcjonowały poprawnie (żaden zdający nie zgłosił 
nieprawidłowości). 

    

14. 
Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźnieni zdający nie zostali 
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 

    

15. 
PZN poinformował zdających, że czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przez 
zdających i informacje o liczbie udzielonych odpowiedzi będą wyświetlały się 
na bieżąco na ekranach ich komputerów. 

  
  

 Godzina rozpoczęcia pracy przez zdających ……………………………………………………………………………………………………… 

16. Zdający zgłaszali wcześniejsze zakończenie pracy przez podniesienie ręki.     

17. 
PZN zezwalał zdającemu na opuszczenie sali po uprzednim potwierdzeniu przez 
operatora, że egzamin dla tego zdającego został zakończony. 

    

 
Godzina zgłoszenia zakończenia pracy przez pierwszego zdającego …………………………………………………………………… 
 
Liczba zdających, którzy zgłosili zakończenie pracy przed ogłoszeniem zakończenia egzaminu ……………………………… 

18. 
W czasie egzaminu PZN przypomniał zdającym o konieczności kontrolowania 
wyświetlającego się na monitorze komputera czasu trwania egzaminu. 

    

19. 
PZN ogłosił zakończenie egzaminu po uzyskaniu informacji od operatora 
o zakończeniu egzaminu dla wszystkich zdających. 

    

20. 
Członkowie ZN sprawdzali w obecności zdających poprawność zakończenia 
egzaminu. 

    

21. 
Zdający pozostali na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolili 
im na opuszczenie sali. 

    



 

Lp. Stwierdzenie TAK NIE 

NIE 

DOTY-
CZY 

Uwagi  

(można je rozwinąć na innych stronach, 
podając numer stwierdzenia) 

 
 
Godzina zakończenia pracy przez ostatniego zdającego ……………………………………………………………………………………… 
 

22. 

Członkowie ZN, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających, 
byli obecni przy nagrywaniu na płytę DVD zarchiwizowanego Wirtualnego 
Serwera Egzaminacyjnego i na nośnik USB zaszyfrowanego pliku z wynikami 
egzaminu. 

  
  

23. 
PZN, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających sprawdził 
jakość zapisu, opisał płytę DVD, umieścił ją w kopercie, zakleił i opisał kopertę. 

    

24. 
PZN sporządził protokół przebiegu części pisemnej / podpisał wydruk 
sprawozdania z egzaminu. 

    

25. PZN przekazał materiały PZE.     

 Godzina przekazania materiałów egzaminacyjnych PZE przez przewodniczącego ZN …………………………………………… 

26. 
PZE sprawdził kompletność dokumentacji egzaminacyjnej z danej sali 
w obecności PZN. 

    

 
 

Proszę ocenić w odniesieniu do całego egzaminu, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe: 

27. Zdający wykonywali zadania samodzielnie, nie zakłócali sobie nawzajem pracy.     

28. 
Członkowie ZN udzielali zdającym wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych. 

    

29. Członkowie ZN dyskutowali ze zdającymi.     

30. 
Członkowie ZN zaglądali do prac zdających widocznych na ekranach monitorów 
ich komputerów. 

    

31. 
Członkowie ZN w czasie trwania egzaminu przebywali cały czas w sali 
egzaminacyjnej. 

    

32. Członkowie ZN natychmiast reagowali na niewłaściwe zachowanie zdających.     

 
 

Dodatkowe stwierdzenia 

33. 
Przed wejściem do sali (w widocznym miejscu) umieszczono listę zdających 
w danej sali. 

    

34. 

W sali egzaminacyjnej przygotowano: 
a) rezerwowe stanowisko egzaminacyjne,     

b) stanowisko zarządzania egzaminem dla operatora egzaminu.     

35. 

Przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli  
zdających, odebrał od Przewodniczącego ZE: 

a) karty identyfikacyjne z wydrukowanymi: imieniem, nazwiskiem, numerem 
PESEL, oznaczeniem i nazwą kwalifikacji, nazwą użytkownika i hasłem 
dla poszczególnych zdających, 

   
 

b) nośnik USB (do nagrania zaszyfrowanych wyników uczniów),     
c) płytę DVD (do nagrania zarchiwizowanego Wirtualnego Serwera 

Egzaminacyjnego). 
    

36. 

Zdający: 
a) otrzymali karty identyfikacyjne z wydrukowanymi: imieniem, nazwiskiem, 

numerem PESEL, oznaczeniem i nazwą kwalifikacji, nazwą użytkownika 
i hasłem, 

   
 

b) potwierdzili podpisem odbiór danych do logowania.     

37. 
Podczas trwania egzaminu operator był cały czas obecny w sali 
egzaminacyjnej. 

    

 

Miejsce na uwagi i refleksje o przebiegu egzaminu, opisanie zdarzeń nieprzewidzianych lub uzupełnienie uwag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli egzamin zdawały osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, proszę opisać sposób dostosowania warunków egzaminu. 

 
 
 
 
  

.......................................................... 

imię i nazwisko Obserwatora 

 
 

……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko Przewodniczącego ZN 

 
 

........................................................... 

imię i nazwisko Przewodniczącego ZE 

 

podpis podpis podpis 

 


