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Zdawanie egzaminu CIA online – często zadawane 
pytania. 

 

Czy miejsce, w którym chcę zdawać egzamin jest odpowiednie? 

Podczas rejestrowania / logowania się na egzamin, egzaminowany 
zostanie poproszony o zrobienie zdjęć miejsca, w którym będzie zdawał 
egzamin. Zdjęcia te zostaną sprawdzone przez osobę nadzorującą 
egzamin (proctor). Należy upewnić się, że biurko / stół, na którym stoi 
komputer jest czyste, tj. nie ma na nim żadnych książek, notatników, 
notatek, karteczek, papierów, ołówków, długopisów itp. 

Inne monitory i komputery muszą być wyłączone i odłączone od prądu. 
Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się np. flipchard, tablica lub inna 
zapisana powierzchnia, osoba egzaminowana zostanie poproszona  
o pokazanie tych powierzchni. Jeżeli pomieszczenie nie zostanie 
zatwierdzone jako miejsce egzaminu, nie będzie możliwości podejścia 
do egzaminu. 

Więcej informacji w poniższym linku. 

To learn more, visit the Pearson VUE Online Proctoring page. 

 

Jaki rodzaj dokumentu należy przygotować i przedstawić? 

Należy przygotować i przedstawić ważny i oficjalny dokument 
tożsamości. Nazwisko na dokumencie musi odpowiadać danym w 
systemie CCMS oraz w mailu potwierdzającym zapis na egzamin. 

Więcej informacji w poniższym linku. 

To learn more, visit the Pearson VUE Online Proctoring page. 

Dokumenty, które są akceptowane to: dowód osobisty, prawo jazdy, 
paszport. Najlepiej, żeby prezentowany dokument był tym samym 
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dokumentem, którego skan został wysłany w momencie składania 
aplikacji. 

 

Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących zdawania egzaminów 
online? 

Wszelkie informacje są dostępne w poniższym linku (po angielsku). 

Pearson VUE Online Proctoring page. 

 

Przez jaki okres będą dostępne egzaminy online? 

Egzaminy online będą dostępne przez 3 miesiące (ten okres może ulec 
zmianie). 

 

Jakie są wymagania systemowe podczas zdawania egzaminu 
online? 

W poniższym linku znajduje się informacja w jaki sposób przeprowadzić 
test systemu przed egzaminem. 

Pearson VUE online proctoring page  

 

Czy można jeść, pić lub robić przerwy podczas egzaminu? 

Egzamin nie przewiduje przerw; podczas egzaminu nie można robić 
żadnych przerw. Jeżeli osoba egzaminowana odejdzie od komputera, 
osoba nadzorująca zakończy sesję egzaminacyjną i nie będzie 
możliwości kontynuowania egzaminu. Podczas egzaminu można mieć 
wodę  
w przezroczystym naczyniu (butelce, bez etykiet, szklance), jednak 
jedzenie, palenie papierosa czy żucie gumy jest zabronione. 
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Mam ustalony egzamin w wersji online ale chciałbym go odwołać  
i zmienić na egzamin e centrum egzaminacyjnym. Jak to zrobić? 

Aby zmienić sposób zdawania egzaminu należy zalogować się w 
systemie CCMS, przejść do „Manage My Program”. Po lewej stronie pod 
napisem „TEST” należy kliknąć „Manage Appointment” a następnie 
postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie aby 
anulować egzamin online i ustalić termin w centrum egzaminacyjnym 

 

Co w sytuacji, jeżeli mój komputer nie spełnia wymagań systemu do 
zdawania online? 

Wtedy należy ustalić termin egzaminu w centrum egzaminacyjnym. 

 

Kiedy otrzymam wyniki egzaminu? 

Wyniki egzaminu zostaną przesłane mailem m/w w ciągu 24 godzin po 
zakończeniu egzaminu. 

 


