
 
 
 

 

ARKUSZ OBSERWACJI PRZEBIEGU EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

(sesja 2020 r.) 

 
 

Numer sali/miejsce egzaminowania  Miejscowość  

Liczba zdających  Data  

Liczba egzaminatorów  Identyfikator ośrodka egzaminacyjnego       -      
 

Stosowane skróty     

PZE – Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego    sposób zaznaczenia odpowiedzi   

PZN – Przewodniczący Zespołu Nadzorującego 
 

 
 

rezygnacja ze wskazanej odpowiedzi 

ZN – Zespół Nadzorujący przebieg części praktycznej       

 

   Modele: 

Godzina rozpoczęcia obserwacji  
(przybycia do ośrodka): 

 
 

  
ZN bez egzaminatora 

Godzina zakończenia obserwacji  
(wyjścia z ośrodka): 

 
 

  
ZN z egzaminatorem 

 

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. Materiały egzaminacyjne były właściwie zabezpieczone.     

3. 

PZE, w obecności PZN i przedstawiciela zdających otworzył pakiety z materiałami 
egzaminacyjnymi, a następnie przekazał je PZN w liczbie odpowiadającej liczbie 
zdających w danej sali/miejscu egzaminowania. 

  
  

4. 
Podczas odbioru PZN sprawdził na naklejce koperty bezpiecznej datę egzaminu 
i oznaczenie kwalifikacji. 

    

 Godzina przekazania materiałów egzaminacyjnych PZN przez PZE …………………………………………………………………………… 

5. 
Miejsce egzaminowania było urządzone i wyposażone w sposób zapewniający 
samodzielność pracy zdających. 

    

6. 
Przypomniano zdającym o zakazie wnoszenia i używania urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz niedozwolonych materiałów pomocniczych i przyborów. 

    

7. Wszyscy zdający byli ubrani w odzież ochronną.     
8. Zdający wchodzili do sali po okazaniu dowodu tożsamości.     
9. Zdający losowali stanowiska egzaminacyjne.     

10. 
PZN poinformował zdających o przebiegu egzaminu, zasadach zachowania się podczas 
i po zakończeniu egzaminu. 

    

11. 

Instruktaż stanowiskowy obejmował omówienie wyposażenia i stanowiska 
egzaminacyjnego, w tym zwrócono szczególną uwagę na te elementy stanowiska 
egzaminacyjnego, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. 

   
 

12. 

PZN poinformował zdających o obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej 
stronie arkusza, sprawdzenia kompletności arkusza, sposobie oznaczenia arkusza i karty 
oceny. 

  
  

 Godzina rozpoczęcia rozdawania zdającym arkuszy i pozostałych materiałów egzaminacyjnych …………………………………… 

13. 
Równocześnie z rozdaniem arkuszy PZN przekazał egzaminatorowi kopertę z zasadami 
oceniania. 

    

14. Członkowie ZN nadzorowali oznaczanie przez zdających kart oceny i arkuszy.     

15. Niewykorzystane materiały egzaminacyjne PZN zabezpieczył.     

16. 
PZN ogłosił zdającym 10-minutowy czas na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym, 
materiałami i stanowiskiem egzaminacyjnym. 

    

17. 
Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźnieni zdający nie zostali wpuszczeni 
do sali egzaminacyjnej/ miejsca egzaminowania. 

    

 Godzina rozpoczęcia czasu na zapoznanie się zdających z zadaniem, materiałami i stanowiskiem ………………………………… 

18. 
PZN ogłosił i zapisał na tablicy/planszy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy 
przez zdających. 

    

 Godzina rozpoczęcia pracy zdających …………………………………………………………………………………………………………………….. 

19. Zdający zgłaszali wcześniejsze zakończenie pracy przez podniesienie ręki.     

20. 
Na 30 minut przed zakończeniem egzaminu PZN poinformował zdających, ile czasu 
pozostało do zakończenia egzaminu. 

    

Zmiana 800
 900

 1100
 1200

 1300
 1400

 1500
 1600

 1700
 

Nazwa kwalifikacji  

d dk 

w wk 



Lp. Stwierdzenie TAK NIE 

NIE 

DOTY-
CZY 

Uwagi  

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

 

 

Godzina zgłoszenia zakończenia pracy przez pierwszego zdającego …………………………………………………………………………… 
 

Liczba zdających, którzy zgłosili zakończenie pracy przed ogłoszeniem zakończenia egzaminu ……………………………………. 

21. 
Po ogłoszeniu zakończenia egzaminu PZN polecił zdającym pozostanie na stanowiskach 
i w ich obecności sprawdzał kompletność arkuszy i rezultatów wykonania zadania. 

    

22. 
Zdający opuszczali salę/miejsce egzaminowania po uzyskaniu zgody od PZN, 
pozostawiając na stanowisku arkusz egzaminacyjny oraz rezultaty wykonania zadania. 

    

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

23. 
Po wyjściu zdających w sali pozostał PZN i egzaminator, który samodzielnie oceniał 
rezultaty wykonania zadania (dotyczy modelu egzaminu w i wk). 

    

24. 

PZN, w obecności egzaminatora zakleił w bezpiecznej kopercie karty oceny, zasady 
oceniania, arkusze egzaminacyjne oraz przekazał kopertę PZE wraz z dokumentacją 
z egzaminu (dotyczy modelu egzaminu w i wk). 

   
 

25. PZN sporządził protokół przebiegu części praktycznej.     

26. 

PZN, w obecności członka ZN i co najmniej jednego zdającego, zakleił w bezpiecznej 
kopercie arkusze egzaminacyjne zdających wraz z kartami oceny i przekazał kopertę PZE 
wraz z dokumentacją z egzaminu (dotyczy modelu egzaminu d i dk). 

   
 

 Godzina przekazania materiałów egzaminacyjnych PZE przez PZN ………………………………………………………………………… 

27. 
PZE w obecności PZN i członka ZN sprawdził kompletność materiałów przekazanych 
przez PZN. 

    

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

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

29. 
Członkowie ZN w czasie egzaminu udzielali zdającym wyjaśnień dotyczących zadań 
egzaminacyjnych. 

    

30. Członkowie ZN w czasie egzaminu dyskutowali ze zdającymi, zaglądali do ich arkuszy.     

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

    

32. Członkowie ZN natychmiast reagowali na niewłaściwe zachowanie zdających.     

33. 
Egzaminator miał możliwość obserwowania i oceniania przebiegu wykonywania zadania 
przez wszystkich zdających. 

    

34. 
Egzaminator podczas egzaminu lub po egzaminie udostępniał zasady oceniania 
pozostałym osobom przebywającym w sali egzaminacyjnej/miejscu egzaminowania. 

    

35. 
PZN porozumiewał się z egzaminatorem w czasie oceniania przebiegu i rezultatów 
wykonania zadania. 

    

36. 
W czasie egzaminu asystent techniczny był obecny w sali/miejscu egzaminowania tylko 
w sytuacjach wystąpienia problemów technicznych i/lub awarii sprzętu. 

    

37. W czasie egzaminu asystent techniczny porozumiewał się ze zdającymi.     

 Dodatkowe stwierdzenia     

38. 
W widocznym miejscu umieszczono listę zdających w danej sali/miejscu 
przeprowadzania egzaminu. 

  
 
 

 

39. 

Zdający otrzymali kartki identyfikacyjne z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, 
numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - serią i numerem paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), nazwą i oznaczeniem kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie oraz naklejki z numerem PESEL. 

  
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego 

podpis podpis podpis 
 

 


