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bądź na miejscu odpowiednio wcześniej – co najmniej 10 minut przed
rozpoczęciem egzaminu
nie zapomnij o zabraniu ze sobą właściwych przyborów – długopisów z
czarnym lub niebieskim tuszem, ołówków HB itp.
sprawdź, czy dostałeś prawidłowy arkusz egzaminacyjny
na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego lub arkusza odpowiedzi
czytelnie wpisz swoje dane
przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i wysłuchaj wszystkich
dodatkowych instrukcji od osoby nadzorującej egzamin
nie zapomnij o przekreśleniu brudnopisu po przepisaniu pracy na czysto
na każdej oddawanej kartce wpisz swoje imię, nazwisko i numer SCN
jeżeli poczujesz się źle, powiedz o tym osobie nadzorującej egzamin
nie wychodź z sali przed końcem egzaminu – salę można opuścić
wcześniej wyłącznie za zgodą osoby nadzorującej egzamin

Zachowanie





nie przepisuj od nikogo ani nie udostępniaj swojej pracy do przepisywania
innym
nie używaj w odpowiedziach obraźliwego lub niepoważnego języka
nie zakłócaj spokoju w sali egzaminacyjnej ani nie przeszkadzaj innym
nie pożyczaj nikomu przyborów

Przedmioty zabronione w sali egzaminacyjnej:
Telefony komórkowe
Cyfrowe urządzenia elektroniczne, np. odtwarzacze MP3
Podręczniki, notatki, rysunki, papier
Piórniki, etui na kalkulatory
Kalkulatory – z wyjątkiem określonych przedmiotów
Słowniki – z wyjątkiem określonych przedmiotów

Wszelki dozwolony sprzęt elektroniczny musi spełniać
wymagania SQA i nie może umożliwiać dostępu do
niedozwolonych danych.

Cześć, jestem SAM. Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania. Przed nami znów
pora egzaminów.
W poradniku wyjaśniamy, czego można
się spodziewać na egzaminach, co
wolno, a czego nie wolno, a także, w
jaki sposób ogłaszane są wyniki i
rozsyłane świadectwa.
Uczniowie, którzy zdawali już egzamin SQA, wiedzą, czego się mogą
spodziewać, ale jeśli jest to Twój pierwszy egzamin tego typu, postaraj się
nie denerwować i jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę. Egzaminy mają
bowiem na celu sprawdzenie nie tylko zdobytej wiedzy, ale i umiejętności
praktycznego jej wykorzystania.
Postaraj się jak najlepiej przygotować do każdego egzaminu. Jeśli dasz z siebie
wszystko przed egzaminami i w ich trakcie, na pewno otrzymasz ocenę, na jaką
zasługujesz.

Powodzenia!

Przed egzaminami
Harmonogram egzaminów
Placówki oświatowe otrzymały oficjalny harmonogram egzaminów na rok 2014
jeszcze w ubiegłym roku. Skróconą wersję harmonogramu zamieszczamy na
końcu broszury.
Pełen harmonogram można obejrzeć na stronie internetowej SQA pod adresem
www.sqa.org.uk/timetable, w części I am a… School Learner.
Z naszej strony internetowej możesz sobie wydrukować własny harmonogram
egzaminów z wybranych przedmiotów.
Uwaga: ponieważ szkoły mogą nieznacznie zmieniać godziny rozpoczęcia
egzaminów, należy poprosić nauczyciela o potwierdzenie terminów. Upewnij się,
że wiesz, jakie egzaminy zdajesz, gdzie się one odbywają i o której godzinie się
rozpoczynają. Przed salą egzaminacyjną powinieneś być co najmniej 10 minut
przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Materiały i przybory
Sprawdź, jakie materiały i przybory powinieneś wziąć ze sobą na egzamin (takie
jak długopisy, ołówki, kalkulator itd.) – możesz się o to zapytać nauczyciela lub
wykładowcę. Przyborów nie wolno podczas egzaminu pożyczać innym
zdającym, ani też samemu pożyczać niczego od innych.
W przypadku egzaminów wymagających wykonania testu wielokrotnego wyboru
(tzw. obiektywnego testu) instrukcje zawierać będą informację dotyczącą tego,
czy do zaznaczania odpowiedzi potrzebny będzie ołówek HB czy długopis. Jeżeli
używać będziesz ołówka, potrzebna może być także gumka do wymazywania
nieprawidłowych odpowiedzi.

Egzaminy praktyczne ze sztuki i wzornictwa (Art and Design)
O terminie egzaminu praktycznego ze sztuki i wzornictwa w danej szkole lub
koledżu informuje nauczyciel przedmiotu.

Numer kandydata (SCN)
Każdy zdający otrzymuje indywidualny numer kandydata SQA (Scottish
Candidate Number, SCN). Numer ten wykorzystywany jest do zapisywania
ocen uzyskanych przez kandydata z poszczególnych egzaminów oraz do
zapisania jego wyniku końcowego. Numer SCN służy nam do rejestrowania
wyników w systemie komputerowym oraz do śledzenia wszelkich
kwalifikacji uzyskanych wcześniej przez danego kandydata, dzięki czemu
świadectwa są zawsze aktualne.
Numer SCN należy prawidłowo i czytelnie zapisać na arkuszu egzaminacyjnym,
dlatego trzeba go znać. SCN można otrzymać od nauczyciela odpowiedzialnego
za egzaminy SQA w danej szkole.
Swój numer należy zapisać na przeznaczonej do tego celu karcie SCN. Kartę
można przynieść ze sobą na egzamin, ale nie wolno na niej zapisywać nic więcej
poza swoim numerem SCN. Zdający muszą znać swój SCN i umieć prawidłowo
go zapisać (można dla przypomnienia mieć przy sobie kartę SCN).

Imię i nazwisko oraz adres
Aby mieć pewność, że świadectwo otrzymasz w dniu ogłoszenia wyników,
sprawdź, czy szkoła posiada Twoje poprawne i aktualne dane osobowe – imię i
nazwisko, adres oraz numer SCN.
Jeżeli masz konto MySQA, możesz tam sprawdzić swoje dane:
www.mysqa.org.uk. Sprawdź, czy Twoje imię i nazwisko są zapisane w takiej
formie, w jakiej powinny widnieć na świadectwie Scottish Qualifications
Certificate (SQC) oraz czy przechowywany przez szkołę adres to adres, na który
przesłane mają być wyniki.
Jeżeli przed otrzymaniem przez Ciebie świadectwa Twoje dane osobowe ulegną
zmianie, bezzwłocznie powiadom o tym szkołę. Umożliwi to szkole uaktualnienie
danych w systemie, zanim wydrukujemy Twoje świadectwo.

Ochrona danych osobowych
W sprawie przechowywanych danych osobowych najlepiej konsultować się ze
szkołą. Obejmuje to Twoje dane teleadresowe, a także informacje na temat
kursów, na jakie uczęszczasz oraz dotychczasowych wyników.
Ustawa o ochronie danych osobowych z roku 1998 (Data Protection Act 1998)
określa reguły rządzące sposobem wykorzystywania przez SQA danych
osobowych kandydatów. Zanim omówimy z Tobą wszelkie dane osobowe,
poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości. Ponadto, aby możliwe było
omówienie informacji na Twój temat z innymi osobami (włączając Twoich
rodziców lub opiekunów, jeżeli ukończyłeś 12. rok życia) potrzebna będzie Twoja
zgoda. W części Access to Information na naszej stronie internetowej znajdują
się szczegółowe objaśnienia naszych obowiązków związanych z ochroną
danych osobowych: www.sqa.org.uk/accesstoinformation.

Prace przedkładane do oceny (badania, projekty, teczki prac itp.)
Niektóre przedmioty obejmują obowiązkowy sprawdzian ustny lub praktyczny
bądź przedłożenie samodzielnej pracy wykonanej w ciągu roku szkolnego. O
takim wymogu poinformuje Cię nauczyciel lub wykładowca.
Praca przedkładana do oceny musi być pracą własną kandydata. W sierpniu
2013 r. w szkołach i koledżach rozdawano broszurki zatytułowane Your
Coursework, zawierające dokładne objaśnienie zasad przedkładania pracy.
Przed przedłożeniem pracy do oceny należy uważnie zapoznać się z treścią

broszury i, tam, gdzie jest to wymagane, podpisać się na okładce w celu
potwierdzenia, że jest to Twoja własna praca.
Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami należy zwracać się do nauczyciela lub
wykładowcy.

Zwrot prac przedłożonych SQA do
oceny
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Twoje prace przesłane nam przez szkołę lub
koledż do oceny mogą mieć dla Ciebie szczególną wartość. Nagrania czy prace
plastyczne lub pisemne często trudno jest odtworzyć, dlatego oferujemy
kandydatom możliwość ich odzyskania. Można wystąpić do nas z prośbą o zwrot
materiałów przedłożonych do oceny.
Wnioski o zwrot pracy (return request) należy składać do 26 września 2014 r.
Zgłoszenie wniosku po tym terminie pociąga za sobą dodatkową opłatę. Prace
kandydatów, którzy nie zgłoszą prośby o ich zwrot zostaną w bezpieczny sposób
zniszczone.
Arkusze egzaminacyjne nie są objęte określonymi w ustawie o ochronie danych
osobowych wymogami dotyczącymi zwrotu prac, dlatego też nie możemy
rozpatrywać wniosków o ich zwrot.
Więcej informacji na temat tego, jakie materiały możemy odsyłać, ile to kosztuje
oraz jak zgłaszać prośby o zwrot prac znajduje się na stronie:
www.sqa.org.uk/returnofmaterials.

W trakcie egzaminów
Osoby nadzorujące egzaminy
Osoby nadzorujące egzaminy w imieniu SQA to po angielsku invigilators. Ich rola
polega na nadzorowaniu prawidłowego przebiegu egzaminów pisemnych. Twoim
obowiązkiem jest stosowanie się do wszelkich wskazówek i poleceń
otrzymanych od tych osób.
Pomogą Ci one także, jeżeli źle się poczujesz lub jeżeli się zdenerwujesz.

Stoliki
W większości szkół zdającym przydzielony zostaje numer stolika lub miejsca na
każdy egzamin. Poinformuje Cię o tym nauczyciel lub wykładowca. Numer
miejsca lub stolika należy znać przed rozpoczęciem egzaminu.
Jest to szczególnie ważne w przypadku egzaminów obejmujących osobny test
obiektywny, ponieważ na tych egzaminach zdający otrzymują imienne arkusze
odpowiedzi, z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem i numerem SCN zdającego
oraz danymi jego szkoły lub koledżu. Przed rozpoczęciem egzaminu osoba
nadzorująca egzamin poprosi kandydatów o sprawdzenie, czy wszystkie dane są
prawidłowe i czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi do obiektywnego
testu odpowiadają przedmiotowi i poziomowi danego egzaminu. Jeżeli okaże się,
że otrzymałeś niewłaściwy arkusz lub jeżeli jakiekolwiek dane będą
niepoprawne, należy zgłosić to osobie nadzorującej egzamin.

Spóźnienia
W przypadku spóźnienia należy zgłosić się do nauczyciela lub wykładowcy
odpowiedzialnego za egzaminy SQA, który zadecyduje, czy kandydat może
podejść do egzaminu.

Na sali egzaminacyjnej
Przedmioty, których nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną:
• telefony komórkowe
• urządzenia elektroniczne, w tym urządzenia cyfrowe, odtwarzacze muzyki lub
plików MP3 oraz iPody
• kalkulatory – z wyjątkiem określonych przedmiotów
• słowniki – z wyjątkiem określonych przedmiotów
• piórniki i etui (na kalkulatory itp.)
• podręczniki, notatki, rysunki, papier i wszelkie inne niedozwolone materiały i
przybory.
W przypadku egzaminów, podczas których potrzebne są konkretne lub
dozwolone pomoce, należy zadbać, by spełniały one wymagania określone
przez SQA (wskazówki na ten temat otrzymasz od swojego nauczyciela lub
wykładowcy). Jeżeli są to urządzenia elektroniczne, dostęp do niedozwolonych
danych i wszelkich dodatkowych funkcji, z których podczas egzaminu nie wolno
korzystać, musi być zablokowany.
Jeżeli planujesz korzystać z własnego słownika podczas zadań sprawdzających
umiejętność czytania i pisania w ramach egzaminów z języków nowożytnych,
musi on zostać przed egzaminem sprawdzony. Nauczyciel lub wykładowca
poinformuje Cię, co zrobić, by słownik został sprawdzony.

Arkusze egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne drukowane są na białym papierze, chyba że szkoła
zażąda dla danego kandydata innego koloru (w ramach pomocy studentom o
specjalnych potrzebach, tzw. assessment arrangement).
Sprawdź, czy otrzymałeś właściwy arkusz egzaminacyjny. Jeżeli otrzymasz
niewłaściwy arkusz, powinieneś zgłosić to osobie nadzorującej egzamin.
Następnie uważnie przeczytaj polecenia na pierwszej stronie arkusza
egzaminacyjnego i dokładnie je wykonuj.
Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego należy czytelnie wpisać swoje
dane.
O dodatkowe kartki papieru należy poprosić osobę nadzorującą egzamin. Nie
zapomnij o zapisaniu na każdym dodatkowym arkuszu swojego imienia i
nazwiska, numeru SCN oraz nazwy szkoły, zanim arkusze egzaminacyjne
zostaną zebrane przez osobę nadzorującą egzamin. Wszystkie dodatkowe kartki
należy włożyć do środka arkusza odpowiedzi.

Puste strony w arkuszach egzaminacyjnych
Na pustych stronach bez pytań i poleceń umieszczony jest napis tłustym drukiem
BLANK PAGE. Żadna strona nie powinna być zupełnie pusta.
Pamiętaj, by pracę zakończyć dopiero na stronie, na której widnieje napis END
OF QUESTION PAPER. Na następnych stronach nie ma już więcej pytań, które
trzeba przeczytać bądź na które trzeba odpowiadać. W razie zauważenia
całkowicie pustej strony znajdującej się przed stroną z powyższym napisem
należy zgłosić to osobie nadzorującej egzamin.
Ewentualny dalszy tekst związany jest z wymogami dotyczącymi praw
autorskich, zgodnie z którymi urząd SQA obowiązany jest podać źródła
wszelkich fragmentów tekstu lub ilustracji wykorzystanych w arkuszu
egzaminacyjnym. Nie musisz ich czytać.
W przypadku niektórych przedmiotów do arkusza egzaminacyjnego mogą być
dołączone dodatkowe kartki papieru lub papier milimetrowy, z którego możesz
skorzystać.

Zapisywanie odpowiedzi
Odpowiedzi należy zapisywać czarnym lub niebieskim długopisem (nie
wolno używać długopisów żelowych) i starać się pisać czytelnie. Ołówka
można użyć wyłącznie wtedy, gdy nakazują to instrukcje. Osoby sprawdzające
prace dokładają wszelkich starań, aby pracę przeczytać – w przypadku prac
nieczytelnych stosowane są odpowiednie procedury. Niemniej jednak, za
niewyraźne lub niestaranne pismo, utrudniające osobie sprawdzającej pracę
odczytanie odpowiedzi, mogą być odejmowane punkty. W przypadku niektórych
przedmiotów punkty mogą być także odejmowane za błędy ortograficzne i
interpunkcyjne. Z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami na ten temat należy
zwracać się do nauczyciela lub wykładowcy.
W odpowiedziach nie należy posługiwać się językiem SMS-ów. Nie należy także
używać nieprzyzwoitego, ordynarnego, obraźliwego, dyskryminacyjnego lub
niepoważnego języka.
Na papierze nieliniowanym należy starać się zostawiać centymetrowe odstępy
między linijkami.

Tablice danych
Podczas niektórych egzaminów zdający otrzymują książeczki z tablicami
danych. Dodatkowe karty z danymi umieszczone są też czasem na początku
arkuszy egzaminacyjnych. Nie wolno na nich niczego zapisywać i nie wolno ich
wynosić z sali egzaminacyjnej.

Praca na brudno
Notatki na brudno wolno robić wyłącznie w arkuszu odpowiedzi.
Nieprawidłowe odpowiedzi i notatki na brudno do tych odpowiedzi należy przed
oddaniem arkusza odpowiedzi przekreślić.

Opuszczanie sali egzaminacyjnej
Kandydatowi, który zakończy pracę, osoba nadzorująca egzamin może zezwolić
na opuszczenie sali po pół godzinie (w przypadku egzaminu trwającego ponad
godzinę) lub po dwudziestu minutach (w przypadku egzaminu trwającego do

godziny). Należy pamiętać, że salę można opuścić wcześniej wyłącznie za
zgodą osoby nadzorującej egzamin.
Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej należy zdać osobie nadzorującej
egzamin arkusz egzaminacyjny i arkusz odpowiedzi (bez względu na to, co
zawiera) – w przeciwnym razie można stracić wszystkie punkty za dany
egzamin.

Nieobecność
Kandydaci, którzy z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie mogą
podejść do egzaminu lub jego części powinni możliwie najwcześniej
poinformować o tym szkołę. Jeżeli źle poczujesz się w trakcie egzaminu,
natychmiast zgłoś to osobie nadzorującej egzamin.

Zachowanie podczas egzaminu
Niewłaściwe zachowanie
Wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania oraz postępowanie zakłócające
przebieg egzaminu są zgłaszane do SQA i badane. Niewłaściwe zachowanie
grozi naganą, utratą punktów, dyskwalifikacją z danego przedmiotu lub, w
wyjątkowych sytuacjach, dyskwalifikacją z wszystkich przedmiotów.

Przykłady niewłaściwych zachowań:
•

posiadanie niedozwolonych przedmiotów (takich jak notatki, telefony
komórkowe oraz urządzenia elektroniczne, w tym urządzenia cyfrowe,
odtwarzacze muzyki lub plików MP3 oraz iPody)
- używanie kalkulatorów na egzaminach, podczas których korzystanie z
nich jest zabronione
- używanie kalkulatorów z niedozwolonymi funkcjami, np. kalkulatorów z
pakietem obliczeń algebraicznych (CAS) lub z funkcją przechowywania
danych lub tekstu

•

próba zdawania egzaminu za innego kandydata; zdawanie egzaminu przez
inną osobę zamiast kandydata

•

zachowanie zakłócające przebieg egzaminu

•

używanie obraźliwego lub niepoważnego języka w arkuszach odpowiedzi lub
przedłożonej do oceny pracy wykonanej w ciągu roku szkolnego, np.
wulgaryzmów, przekleństw, komentarzy seksistowskich, rasistowskich czy
homofobicznych

•

przepisywanie od innych zdających

•

niesamodzielna praca (collusion) podczas wykonywania zadań
indywidualnych

• plagiat – niepodanie źródeł lub przedłożenie cudzej pracy jako własnej

Własność i prawa autorskie do
materiałów egzaminacyjnych
Materiały egzaminacyjne przedłożone SQA przez kandydata lub przez szkołę w
jego imieniu stają się materialną własnością SQA.
Przez materiały egzaminacyjne rozumie się arkusze odpowiedzi oraz prace
wykonane w ciągu roku lub inne prace przedłożone SQA do oceny.
Ponadto, przedłożenie materiałów SQA stanowi wyrażenie zgody na korzystanie
przez urząd z tych materiałów do celów dydaktycznych lub pokazowych. SQA
nie ujawnia nazwiska ani numeru kandydata ani żadnych innych danych
pozwalających na jego zidentyfikowanie.

Proces oceniania egzaminów
W chwili, w której po zakończeniu egzaminu zdajesz wypełniony arkusz
odpowiedzi osobie nadzorującej egzamin rozpoczyna się proces, który zakończy
się dopiero w sierpniu – a jest to jedynie część procesu, w wyniku którego
uzyskasz oceny końcowe. Po zakończeniu egzaminu arkusze odpowiedzi są
śledzone przez system SQA podczas kolejnych etapów oceny.
Prace egzaminacyjne sprawdzane są przez około 7,5 tys. nauczycieli i
wykładowców w całym kraju, starannie wybranych przez SQA w oparciu o
posiadane przez nich doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie. W ramach
przygotowań do oceny egzaminów wszyscy egzaminatorzy otrzymują szkolenie,
dzięki czemu wszystkie prace ze wszystkich przedmiotów oceniane są w
konsekwentny i sprawiedliwy sposób.
W trakcie procesu oceniania SQA dokonuje kontroli celem zapewnienia
zgodności ze standardami krajowymi. Dla każdego przedmiotu ustalamy liczbę
punktów, jakie należy uzyskać, aby otrzymać ocenę A, B, C lub D.
Dopiero po zakończeniu wszystkich tych procesów dla każdego przedmiotu
możemy połączyć wszystkie uzyskane przez danego kandydata oceny i ustalić
jego końcowy wynik. W zależności od przedmiotu, ocena końcowa może
obejmować oceny za prace wykonane w ciągu roku, przedłożone nam do oceny
przez szkołę lub koledż przed rozpoczęciem egzaminów, a także oceny za
wszelkie elementy kursu oceniane przez SQA bezpośrednio (włączając występy

lub egzaminy ustne, które ocenialiśmy podczas wizyty w szkole kandydata).
Wszystkie te oceny cząstkowe składają się na ocenę końcową.
Po wystawieniu oceny końcowej drukujemy świadectwo, a następnie wysyłamy
je do kandydata, tak, by wszyscy (łącznie 150 tysięcy osób!) otrzymali je tego
samego dnia, we wtorek 5 sierpnia.

Wyniki
Świadectwo Scottish Qualifications Certificate (SQC) kandydaci otrzymają
pocztą w dniu 5 SIERPNIA (WTOREK).
O zmianie adresu zamieszkania należy bezzwłocznie poinformować szkołę.
Pozwoli to zapobiec opóźnieniom w doręczeniu świadectwa.
W przypadku kandydatów planujących kontynuowanie nauki na uniwersytecie
lub w koledżu, wyniki przekażemy do organizacji Universities and Colleges
Admissions Service (UCAS) drogą elektroniczną.
Wyniki przesyłamy także do szkół, co umożliwi nauczycielom zaplanowanie
rozkładu zajęć na nowy rok i pomoc w wyborze kursów i zawodu kandydatom
kontynuującym naukę.
Kandydaci, którzy nie otrzymają świadectwa SQC we WTOREK 5 SIERPNIA
powinni bezzwłocznie skontaktować się ze szkołą. Szkoła udzieli im informacji o
wynikach i skontaktuje się z nami, aby dowiedzieć się, co spowodowało
opóźnienie.

Uznawanie pozytywnych wyników
Osoby podchodzące do egzaminu na poziomie National 5, które nie otrzymały
kwalifikacji (no award) mogą w ramach stosowanego przez nas programu
uznawania pozytywnych wyników (Recognising Positive Achievement) otrzymać
z danego kursu kwalifikacje na poziomie National 4. Na świadectwie kandydata
spełniającego wymogi danego modułu znajdzie się potwierdzenie ukończenia
przez niego kursu na poziomie National 4. Wszelkie pytania dotyczące treści
świadectwa należy zgłaszać swojej placówce oświatowej.

Pomoc i porady po ogłoszeniu wyników
W przypadku trudności ze zrozumieniem świadectwa lub w przypadku
nieprawidłowych lub brakujących informacji należy bezzwłocznie skontaktować
się ze swoją placówką oświatową, która skontaktuje się z nami, jeżeli będzie to
konieczne.
W dniach od 5 sierpnia (wtorek) do 8 sierpnia (piątek) czynna będzie specjalna
infolinia, SQA’s Candidate Advice Line, pod którą będą udzielane porady i
wyjaśnienia dotyczące formatu i treści świadectwa. Numer infolinii można
znaleźć w piśmie załączonym do świadectwa.

Ogólne zapytania w ciągu roku można kierować do naszego centrum
informacyjnego (Customer Contact Centre) pod numer 0345 279 1000 lub na
adres poczty elektronicznej customer@sqa.org.uk.

Jak otrzymać wyniki wcześniej?
MySQA to serwis internetowy umożliwiający bezpieczny dostęp do
indywidualnych wyników egzaminów.
Nie musisz czekać na wyniki wysyłane pocztą! Jeżeli zarejestrujesz się w
serwisie MySQA do 8 lipca (wtorek) i aktywujesz konto do 16 lipca (środa),
otrzymasz wyniki pocztą elektroniczną lub w formie SMS-a w dniu 5 SIERPNIA
(WTOREK) - nawet jeżeli będziesz przebywać poza domem. Nie będziesz
musiał czekać na wyniki ani prosić kogoś o otwarcie koperty z wynikami!
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.mysqa.info.
Pamiętaj – z kursów na poziomie National 4 możesz otrzymać wyłącznie ocenę
pozytywną (pass) lub negatywną (fail) – nie są z nich przyznawane oceny
ogólne. O uzyskanych przez Ciebie wynikach poinformuje Cię
najprawdopodobniej nauczyciel jeszcze przed rozpoczęciem ferii letnich, a
otrzymany SMS lub e-mail stanowić będzie jedynie potwierdzenie wyniku.
Wysłanie wiadomości SMS lub e-mail do wszystkich osób zarejestrowanych w
serwisie MySQA to nie lada zadanie. Istnieje możliwość, że wiadomość z
wynikami otrzymasz bardzo wcześnie rano 5 sierpnia – jest to spowodowane
faktem, iż wyniki publikujemy partiami, a o czasie ich doręczenia decyduje
dostawca usług internetowych lub telefonii komórkowej odbiorcy.

Usługi poegzaminacyjne
Usługi poegzaminacyjne (Results Services) mają na celu pomoc kandydatom,
którzy nie mogli podejść do egzaminu, znaleźli się w wyjątkowej sytuacji lub
wobec których wyników egzaminacyjnych szkoła lub koledż ma zastrzeżenia.
Usługi poegzaminacyjne składają się z dwóch elementów:
• procesu uwzględniania okoliczności wyjątkowych (Exceptional
Circumstances Consideration Service)
• procesu weryfikacji wyników (Post-results Service).

Uwzględnianie okoliczności wyjątkowych
Usługa ta dostępna jest przed ogłoszeniem wyników. Ma ona na celu pomoc
osobom, które nie mogły podejść do egzaminu lub osobom, które do egzaminu
podeszły, ale które ze względu na okoliczności wyjątkowe uzyskały wynik
poniżej swoich możliwości. Okoliczności wyjątkowe obejmują utratę bliskiej
osoby oraz poważne choroby. Mniej poważne dolegliwości nie będą stanowić
podstawy do orzeczenia okoliczności wyjątkowych.

Proces weryfikacji wyników
Usługa ta dostępna jest po otrzymaniu świadectw przez kandydatów.
Placówka mająca zastrzeżenia wobec wyników uzyskanych przez danego
kandydata może wystąpić o zweryfikowanie jego oceny od strony formalnej
oraz/lub merytorycznej.
Weryfikacja oceny od strony formalnej
Proces ten polega na sprawdzeniu przez personel SQA, czy wszystkie części
arkusza egzaminacyjnego zostały ocenione, czy punkty przyznane za
poszczególne odpowiedzi zostały prawidłowo podliczone oraz czy do systemu
komputerowego SQA wprowadzono prawidłowy wynik lub ocenę całkowitą.
Weryfikacja oceny od strony merytorycznej
Podczas pierwszego etapu tego procesu dokonywana jest weryfikacja oceny od
strony formalnej (w sposób opisany powyżej). Następnie starszy rangą
egzaminator SQA dokonuje weryfikacji przyznanej danemu kandydatowi oceny
zewnętrznej od strony merytorycznej. Ma to na celu sprawdzenie, czy praca
została oceniona zgodnie ze standardami krajowymi.

Wnioski do SQA o uwzględnienie okoliczności wyjątkowych lub o weryfikację
wyników mogą składać wyłącznie placówki oświatowe. SQA nie przyjmuje
wniosków bezpośrednio od kandydatów, rodziców ani innych osób trzecich.
Na naszej stronie internetowej dostępny jest przewodnik dla kandydatów i
rodziców, dotyczący usług poegzaminacyjnych. Zawiera on wyjaśnienie
charakteru tych usług, tego, komu one przysługują, sposobu rozpatrywania
wniosków oraz inne użyteczne informacje. Przewodnik dostępny jest pod
adresem www.sqa.org.uk/resultsservices.

Skrócony harmonogram na rok 2014
Ponieważ szkoły mogą nieznacznie zmieniać godziny rozpoczęcia egzaminów,
należy poprosić nauczyciela o potwierdzenie terminów.

Timetable builder – narzędzie do tworzenia harmonogramów
Na naszej stronie internetowej lub w telefonie komórkowym możesz utworzyć
swój indywidualny harmonogram sesji egzaminacyjnej. Utworzony harmonogram
można przeglądać, przy terminach egzaminów wpisywać notatki, przesyłać
harmonogram pocztą elektroniczną do siebie lub kolegi, a nawet wpisywać go do
innych kalendarzy za pomocą aplikacji iCal. Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na stronie www.sqa.org.uk/timetable.

Aplikacja MyStudyPlan
Aplikacja MyStudyPlan pozwala utworzyć indywidualny plan powtórek na
urządzeniach takich jak iPod Touch, iPad lub iPhone. Ta niezwykle przydatna
aplikacja umożliwia importowanie harmonogramu egzaminów, wpisywanie
dostępnego czasu wolnego i wykorzystywanie tych informacji do tworzenia planu
powtórek przed egzaminami.
Więcej informacji na temat tej aplikacji znajdziesz na stronie:
www.sqa.org.uk/studyplan.

Na kolejnych siedmiu stronach znajdują się harmonogramy następujących
sesji egzaminacyjnych:
• poziom National 5 – strona 22
• poziom Intermediate 1 – strona 23
• poziom Intermediate 2 – strona 24
• poziom Higher – strona 26
• poziom Advanced Higher – strona 28

Poziom National 5
Przedmiot

Data

Accounting (księgowość)
Art and Design (sztuka i wzornictwo)
Biology (biologia)
Business Management (zarządzanie w biznesie)
Cantonese (język kantoński)
Chemistry (chemia)
Classical Studies (kultura starożytna)
Computing Science (informatyka)
Cruinn-eòlas (geografia – gaelicki jako język wykładowy)
Design & Manufacture (wzornictwo i produkcja)
Drama (edukacja teatralna)
Eachdraidh (historia – gaelicki jako język wykładowy)
Economics (ekonomia)
Engineering Science (inżynieria)
English (język angielski)
English for Speakers of Other Languages (angielski dla cudzoziemców)
Environmental Science (ochrona środowiska)
French (język francuski)
Gaelic (Learners) (język gaelicki)
Gàidhlig (gaelicki jako język ojczysty)
Geography (geografia)
German (język niemiecki)
Graphic Communication (komunikacja graficzna)
History (historia)
Home Economics: (gospodarstwo domowe): Health and Food
Technology (zdrowie i technologia żywienia):
Italian (język włoski)
Latin (łacina)
Lifeskills Mathematics (podstawy matematyki w życiu codziennym)
Mandarin Simplified (język mandaryński uproszczony)
Mandarin Traditional (język mandaryński tradycyjny)
Matamataig (matematyka – gaelicki jako język wykładowy)
Matamataig Fad-bheatha (podstawy matematyki w życiu codziennym
– gaelicki jako język wykładowy)
Mathematics (matematyka)
Media
Modern Studies (nauki współczesne)
Music (muzyka)
Music Technology (technologia muzyki)
Nuadh-eòlas (nauki współczesne – gaelicki jako język wykładowy)
Philosophy (filozofia)
Physics (fizyka)
Psychology (psychologia)
Religious, Moral and Philosophical Studies (religia, etyka i filozofia)
Sociology (socjologia)
Spanish (język hiszpański)
Urdu

wtorek 29 kwietnia
piątek 30 maja
piątek 16 maja
poniedziałek 19 maja
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 12 maja
piątek 9 maja
piątek 23 maja
czwartek 29 maja
wtorek 27 maja
czwartek 15 maja
środa 7 maja
środa 28 maja
czwartek 15 maja
środa 30 kwietnia
wtorek 27 maja
piątek 6 czerwca
środa 14 maja
wtorek 27 maja
wtorek 20 maja
czwartek 29 maja
wtorek 20 maja
czwartek 8 maja
środa 7 maja
piątek 2 maja
czwartek 8 maja
piątek 23 maja
piątek 9 maja
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
wtorek 6 maja
piątek 9 maja
wtorek 6 maja
środa 21 maja
wtorek 29 kwietnia
piątek 2 maja
piątek 2 maja
wtorek 29 kwietnia
czwartek 5 czerwca
czwartek 22 maja
wtorek 3 czerwca
poniedziałek 26 maja
środa 4 czerwca
piątek 30 maja
środa 28 maja

POZIOM INTERMEDIATE 1
Przedmiot

Data

Accounting (księgowość)
Administration (administracja)
Biology (biologia)
Business Management (zarządzanie w biznesie)
Cantonese (język kantoński)
Care (opieka)
Chemistry (chemia)
Classical Greek (greka starożytna)
Classical Studies (kultura starożytna)
Computing Studies (informatyka)
Drama (edukacja teatralna)
English (język angielski)
French (język francuski)
Gaelic (Learners) (język gaelicki)
Gàidhlig (gaelicki jako język ojczysty)
Geography (geografia)
Geology (geologia)
German (język niemiecki)
Graphic Communication (komunikacja graficzna)
History (historia)
Italian (język włoski)
Latin (łacina)
Managing Environmental Resources (zarządzanie
zasobami środowiskowymi)
Mandarin Simplified (język mandaryński uproszczony)
Mandarin Traditional (język mandaryński tradycyjny)
Mathematics (matematyka)
Media Studies (media)
Modern Studies (nauki współczesne)
Music (muzyka)
Physical Education (WF)
Physics (fizyka)
Psychology (psychologia)
Religious, Moral and Philosophical Studies (religia,
etyka i filozofia)
Russian (język rosyjski)
Spanish (język hiszpański)
Travel and Tourism (turystyka)

wtorek 29 kwietnia
piątek 9 maja
piątek 16 maja
poniedziałek 19 maja
poniedziałek 2 czerwca
czwartek 5 czerwca
poniedziałek 12 maja
poniedziałek 19 maja
piątek 9 maja
piątek 23 maja
czwartek 15 maja
środa 30 kwietnia
środa 14 maja
wtorek 27 maja
wtorek 20 maja
czwartek 29 maja
środa 21 maja
wtorek 20 maja
czwartek 8 maja
środa 7 maja
czwartek 8 maja
piątek 23 maja
piątek 6 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
wtorek 6 maja
środa 21 maja
wtorek 29 kwietnia
wtorek 13 maja
poniedziałek 2 czerwca
czwartek 22 maja
wtorek 3 czerwca
poniedziałek 26 maja
środa 21 maja
piątek 30 maja
środa 28 maja

POZIOM INTERMEDIATE 2
Przedmiot

Data

Accounting (księgowość)
Administration (administracja)
Art and Design (sztuka i wzornictwo)
Biology (biologia)
Biotechnology (biotechnologia)
Business Management (zarządzanie w biznesie)
Cantonese (język kantoński)
Care (opieka)
Chemistry (chemia)
Classical Greek (greka starożytna)
Classical Studies (kultura starożytna)
Computing (informatyka)
Drama (edukacja teatralna)
Economics (ekonomia)
Electronic and Electrical Fundamentals (podstawy
elektrotechniki i elektryki)
English (język angielski)
English for Speakers of Other Languages (angielski
dla cudzoziemców)
French (język francuski)
Gaelic (Learners) (język gaelicki)
Gàidhlig (gaelicki jako język ojczysty)
Geography (geografia)
Geology (geologia)
German (język niemiecki)
Graphic Communication (komunikacja graficzna)
History (historia)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Fashion and
Textile Technology (moda i technika włókiennicza)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Health and Food
Technology (zdrowie i technologia żywienia)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Lifestyle and
Consumer Technology (technologia użytkowa)
Hospitality (hotelarstwo): Professional Cookery (gastronomia)
Information Systems (systemy informacyjne)
Italian (język włoski)
Latin (łacina)
Managing Environmental Resources (zarządzanie zasobami
środowiskowymi)
Mandarin Simplified (język mandaryński uproszczony)
Mandarin Traditional (język mandaryński tradycyjny)
Mathematics (matematyka)
Media Studies (media)
Modern Studies (nauki współczesne)
Music (muzyka)
Philosophy (filozofia)
Physical Education (WF)
Physics (fizyka)

wtorek 29 kwietnia
piątek 9 maja
piątek 30 maja
piątek 16 maja
czwartek 29 maja
poniedziałek 19 maja
poniedziałek 2 czerwca
czwartek 5 czerwca
poniedziałek 12 maja
poniedziałek 19 maja
piątek 9 maja
piątek 23 maja
czwartek 15 maja
środa 28 maja
środa 4 czerwca
środa 30 kwietnia
wtorek 27 maja
środa 14 maja
wtorek 27 maja
wtorek 20 maja
czwartek 29 maja
środa 21 maja
wtorek 20 maja
czwartek 8 maja
środa 7 maja
piątek 2 maja
piątek 2 maja
piątek 2 maja
środa 4 czerwca
piątek 2 maja
czwartek 8 maja
piątek 23 maja
piątek 6 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
wtorek 6 maja
środa 21 maja
wtorek 29 kwietnia
wtorek 13 maja
czwartek 5 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
czwartek 22 maja

Product Design (wzornictwo użytkowe)
Psychology (psychologia)
Religious, Moral and Philosophical Studies (religia, etyka i
filozofia)
Russian (język rosyjski)
Sociology (socjologia)
Spanish (język hiszpański)
Technological Studies (technika)
Travel and Tourism (turystyka)

wtorek 27 maja
wtorek 3 czerwca
poniedziałek 26 maja
środa 21 maja
środa 4 czerwca
piątek 30 maja
czwartek 15 maja
środa 28 maja

POZIOM HIGHER
Przedmiot

Data

Accounting (księgowość)
Administration (administracja)
Architectural Technology (architektura)
Art and Design (sztuka i wzornictwo)
Biology (biologia)
Biology (Revised) (biologia, wersja poprawiona)
Biotechnology (biotechnologia)
Building Construction (budownictwo)
Business Management (zarządzanie w biznesie)
Cantonese (język kantoński)
Care (opieka)
Chemistry (chemia)
Chemistry (Revised) (chemia, wersja poprawiona)
Classical Greek (greka starożytna)
Classical Studies (kultura starożytna)
Computing (informatyka)
Drama (edukacja teatralna)
Early Education and Childcare (wczesna edukacja i opieka
nad dziećmi)
Economics (ekonomia)
English (język angielski)
English for Speakers of Other Languages (angielski dla
cudzoziemców)
Fabrication and Welding Engineering (techniki wytwarzania –
spawalnictwo)
French (język francuski)
Gaelic (Learners) (język gaelicki)
Gàidhlig (gaelicki jako język ojczysty)
Geography (geografia)
Geology (geologia)
German (język niemiecki)
Graphic Communication (komunikacja graficzna)
History (historia)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Fashion and
Textile Technology (moda i technika włókiennicza)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Health and
Food Technology (zdrowie i technologia żywienia)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Lifestyle and
Consumer Technology (technologia użytkowa)
Hospitality (hotelarstwo): Professional Cookery (gastronomia)
Human Biology (biologia człowieka)
Human Biology (Revised) (biologia człowieka, wersja
poprawiona)
Information Systems (systemy informacyjne)
Italian (język włoski)
Latin (łacina)
Managing Environmental Resources (zarządzanie zasobami

wtorek 29 kwietnia
piątek 9 maja
wtorek 3 czerwca
piątek 30 maja
piątek 16 maja
piątek 16 maja
czwartek 29 maja
piątek 6 czerwca
poniedziałek 19 maja
poniedziałek 2 czerwca
czwartek 5 czerwca
poniedziałek 12 maja
poniedziałek 12 maja
poniedziałek 19 maja
piątek 9 maja
piątek 23 maja
czwartek 15 maja
piątek 6 czerwca
środa 28 maja
czwartek 1 maja
wtorek 27 maja
środa 4 czerwca
środa 14 maja
wtorek 27 maja
wtorek 20 maja
czwartek 29 maja
środa 21 maja
wtorek 20 maja
czwartek 8 maja
środa 7 maja
piątek 2 maja
piątek 2 maja
piątek 2 maja
środa 4 czerwca
piątek 16 maja
piątek 16 maja
piątek 2 maja
czwartek 8 maja
piątek 23 maja

środowiskowymi)
Mandarin Simplified (język mandaryński uproszczony)
Mandarin Traditional (język mandaryński tradycyjny)
Matamataig (matematyka – gaelicki jako język wykładowy)
Mathematics (matematyka)
Mechatronics (mechatronika)
Media Studies (media)
Modern Studies (nauki współczesne)
Music (muzyka)
Philosophy (filozofia)
Physical Education (WF)
Physics (fizyka)
Physics (Revised) (fizyka, wersja poprawiona)
Politics (polityka)
Product Design (wzornictwo użytkowe)
Psychology (psychologia)
Religious, Moral and Philosophical Studies (religia, etyka i
filozofia)
Russian (język rosyjski)
Sociology (socjologia)
Spanish (język hiszpański)
Technological Studies (technika)
Travel and Tourism (turystyka)
Urdu

piątek 6 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
wtorek 6 maja
wtorek 6 maja
środa 4 czerwca
środa 21 maja
wtorek 29 kwietnia
wtorek 13 maja
czwartek 5 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
czwartek 22 maja
czwartek 22 maja
czwartek 5 czerwca
wtorek 27 maja
wtorek 3 czerwca
poniedziałek 26 maja
środa 21 maja
środa 4 czerwca
piątek 30 maja
czwartek 15 maja
środa 28 maja
środa 28 maja

POZIOM ADVANCED HIGHER
Przedmiot

Data

Accounting (księgowość)
Applied Mathematics (matematyka stosowana)
Biology (biologia)
Biology (Revised) (biologia, wersja poprawiona)
Business Management (zarządzanie w biznesie)
Cantonese (język kantoński)
Chemistry (chemia)
Chemistry (Revised) (chemia, wersja poprawiona)
Classical Greek (greka starożytna)
Classical Studies (kultura starożytna)
Computing (informatyka)
Drama (edukacja teatralna)
Economics (ekonomia)
English (język angielski)
French (język francuski)
Gaelic (Learners) (język gaelicki)
Gàidhlig (gaelicki jako język ojczysty)
Geography (geografia)
German (język niemiecki)
Graphic Communication (komunikacja graficzna)
History (historia)
Home Economics (gospodarstwo domowe): Health and Food
Technology (zdrowie i technologia żywienia)
Information Systems (systemy informacyjne)
Italian (język włoski)
Latin (łacina)
Mandarin Simplified (język mandaryński uproszczony)
Mandarin Traditional (język mandaryński tradycyjny)
Mathematics (matematyka)
Modern Studies (nauki współczesne)
Music (muzyka)
Physics (fizyka)
Physics (Revised) (fizyka, wersja poprawiona)
Product Design (wzornictwo użytkowe)
Religious, Moral and Philosophical Studies (religia, etyka i
filozofia)
Spanish (język hiszpański)
Technological Studies (technika)

wtorek 29 kwietnia
czwartek 8 maja
piątek 16 maja
piątek 16 maja
poniedziałek 19 maja
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 12 maja
poniedziałek 12 maja
poniedziałek 19 maja
piątek 9 maja
piątek 23 maja
czwartek 15 maja
środa 28 maja
czwartek 1 maja
środa 14 maja
wtorek 27 maja
wtorek 20 maja
czwartek 29 maja
wtorek 20 maja
czwartek 8 maja
środa 7 maja
piątek 2 maja
piątek 2 maja
czwartek 8 maja
piątek 23 maja
poniedziałek 2 czerwca
poniedziałek 2 czerwca
wtorek 6 maja
wtorek 29 kwietnia
wtorek 13 maja
czwartek 22 maja
czwartek 22 maja
wtorek 27 maja
poniedziałek 26 maja
piątek 30 maja
czwartek 15 maja

Arkusze egzaminacyjne z
poprzednich lat
HODDER GIBSON
Dobrym sposobem przygotowywania się do egzaminów jest wykorzystywanie
autentycznych pytań egzaminacyjnych z ostatnich lat. Po przerobieniu tych pytań
nabierzesz pewności siebie i będziesz świetnie przygotowany do egzaminu.
Arkusze egzaminacyjne SQA z poprzednich lat oraz związane z nimi instrukcje
dla osób sprawdzających można pobrać ze strony internetowej SQA. W tym roku
oficjalne arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz przykładowe odpowiedzi
zostaną ponadto opublikowane przez wydawnictwo Hodder Gibson. Zawierają
one odpowiedzi sprawdzone przez starszych rangą egzaminatorów, porady
dotyczące technik nauki oraz wskazówki od egzaminatorów.
Oficjalne arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat wraz z odpowiedziami
dostępne są dla poziomów Intermediate 1 i 2, Higher oraz Advanced Higher.
Ponieważ kwalifikacje na poziomie National 5 to kwalifikacje nowe i arkusze z
poprzednich lat do tego poziomu nie są jeszcze dostępne, przygotowano
przykładowe pytania egzaminacyjne SQA. Wydawnictwo Hodder Gibson
opublikowało je wraz z własnymi przykładowymi pytaniami i odpowiedziami.
Bliższe informacje na temat dostępnych publikacji znajdują się na stronie
wydawnictwa pod adresem www.hoddereducation.co.uk

Karta do zapisywania numeru SCN
Każdy zdający otrzymuje indywidualny numer kandydata (Scottish Candidate
Number, SCN). Numer ten zapisuje się na arkuszach egzaminacyjnych,
dlatego trzeba go znać.
Swój numer SCN należy znać i umieć poprawnie go użyć. O numer należy wystąpić do swojego
ośrodka; można go sobie zapisać na karcie SCN. Kartę tę można mieć ze sobą na egzaminach.

Wszystkim zdającym podchodzącym do egzaminów na
poziomach National, Intermediate, Higher oraz Advanced
Higher życzymy powodzenia. Sumienna praca i
zaangażowanie z pewnością pomogą uzyskać dobre wyniki.
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