OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA SAL EGZAMINACYJNYCH
DLA SZKÓŁ/INSTYTUCJI NA EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH
PLATYNOWEGO CENTRUM EGZAMINACYJNEGO LANG LTC PL090
EGZAMIN PISEMNY (wersja papierowa):









Sala powinna stanowić osobne pomieszczenie, nie połączone, np. z biblioteką.
Sala powinna być wyposażona w magnetofon odtwarzający CD oraz stoły i krzesła dopasowane do
wzrostu Kandydatów. Przy jednym stole może siedzieć jedna osoba,
odległość między ławkami powinna wynosić min. 1,25m w każdym kierunku.
Sala powinna mieć okna i odpowiednią wentylację.
Sala powinna być oddalona od dużego natężenia hałasu lub odpowiednio izolowana.
W sali nie może być widocznych pomocy z j. angielskiego. Wszelkie plakaty, wydruki, czy gazetki należy
zdjąć lub zakryć.
Na ścianie powinien wisieć działający zegar, który musi widoczny dla zdających egzamin. Zegar
powinien mieć jasno oznaczone godziny oraz trzy wskazówki (godzinną, minutową i sekundową).
W sali powinna być także tablica i kreda (lub arkusz papieru/flipchart i mazak) do zapisywania czasu
trwania egzaminu.

EGZAMIN USTNY






Potrzebne są dwie sale na poczekalnie – jedna dla kandydatów oczekujących na egzamin ustny, druga
dla osób po egzaminie.
Sala egzaminacyjna musi być osobną salą, oddaloną od wszelkich źródeł hałasu.
Sala egzaminacyjna powinna być wyposażona przynajmniej w dwa stoły i pięć krzeseł. Odpowiednie
ustawienie sali na egzamin ustny należy do egzaminatorów.
Sala egzaminacyjna powinna mieć okno. W przypadku jego braku, należy zapewnić odpowiednie
oświetlenie.
W sali egzaminacyjnej nie może być widocznych pomocy z j. angielskiego. Wszelkie plakaty, wydruki,
czy gazetki należy zdjąć lub zakryć.

W dniu sesji sale przydzielone na egzamin powinny zostać udostępnione przedstawicielom Centrum
Egzaminacyjnego Lang LTC minimum godzinę zegarową przed rozpoczęciem pierwszej części egzaminu.
Centrum egzaminacyjne Lang LTC odpowiada za oznaczenie sal i poczekalni zgodne z wymogami Cambridge
English Language Assessment.

WAŻNE! Cambridge English Language Assessment zakazuje korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych w trakcie egzaminu oraz pomiędzy jego poszczególnymi komponentami.
Szkoła/instytucja zapewni w dniu egzaminu miejsce do zdeponowania ww sprzętów. Jednocześnie kandydaci
proszeni są o pozostawienie ww sprzętów w domach. Centrum egzaminacyjne Lang LTC nie ponosi
odpowiedzialności za ww sprzęty.

CENTRUM EGZAMINACYJNE PL 090
egzaminy@lang.com.pl
www.lang.com.pl
facebook.com/LangLtc

Al. Niepodległości 217 lok. 8
02-087 Warszawa

tel. (22) 243 04 56
(22) 243 04 57

