
Informacje praktyczne dotyczące egzaminu 

 

Egzamin SEU Uitzendprofessional jest dostępny w języku polskim. Egzamin ten został przetłumaczony 

przez dwóch tłumaczy przysięgłych posiadających wiedzę i doświadczenie związane z branżą agencji 

tymczasowych. 

W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat pytań egaminacyjnych, zasad i procedur 

związanych z egzaminem. Aby przećwiczyć różnego rodzaju pytania egzaminacyjne kliknij Tutaj. 

Znajdziesz tu pytania próbne w języku polskim 

 

Rozpoczęcie i reguły egzaminu 

 

• Zatroszcz się, aby być obecnym 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

• Zamelduj się w recepcji budynku, w którym odbywa się egzamin.  

• Jeżeli stawisz się za późno, osoba nadzorująca przebieg egzaminu, może nie dopuścić cię do 
egzaminu. Koszty egzaminu nie zostaną Ci wtedy zwrocone.  

• Weź ze sobą wezwanie na egzamin wraz z ważnym dowodem tożsamości.  

• Swoje odpowiedzi zanotuj na arkuszu odpowiedzi. Wpiszesz niepoprawną odpowiedź? 

Przekreśl ją i wpisz za nią tę poprawną.  

• Po zakończeniu egzaminu zgłoś się do osoby nadzorującej przebieg egzaminu. U tej osoby 

oddajesz egzamin, arkusz z odpowiedziami, notatnik, CAO, kalkulator i ankietę.  

• Zabrałeś kogoś na ze sobą na egzamin? Osobie tej niestety nie wolno czekać w budynku w 

którym odbywa się egzamin. 

 

Regulamin miejsca, w którym odbywa się egzamin 

 

Twój egzamin odbywa się w profesjonalnym centrum egzaminacyjnym. Osoby nadzorujące przebieg 

egzaminu nie posiadają wiedzy merytorycznej z zakresu egzaminowanych treści, nadzorują natomiast 

ścisle stosowanie się do regulaminu obowiązującego w miejscu, w którym odbywa się egzamin. Weź 

to pod uwagę. 

• Bez ważnego dokumentu tożsamości (prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty) nie 

zostaniesz dopuszczony do egzaminu. Możliwe że twój dowód tożsamości zostanie, celem 

weryfikacji, zeskanowany specjalym urządzeniem- ID scanner. 

• Przed rozpoczęciem egzaminu podpisujesz listę obecności.  

• Następstwem każdej formy oszustwa będzie zgłoszenie jej w SEU. Popełnienie oszustwa (lub 

próba jego dokonania) może doprowadzić do unieważnienia wyniku egzaminu. 

• Rzeczy osobiste, w tym zegarki i wyłączone urządzenia elektroniczne, należy schować w 

udostępnionej skrytce. 

• Podczas egzaminu jego uczestnikowni nie wolno rozmawiać (śpiewać, nucić, albo w inny 

sposób generować dźwięków). Podczas egzaminu uczestnik musi zachować ciszę. Rozmowy 

uczestników między sobą są również zabronione.  

• Jedzenie i picie podczas egzaminu jest zabronione. 

• Stanowisko, przy ktorym siedzi uczestnik jest puste. Mogą się na nim znajdować jedynie 

dozwolone pomoce, praca egzaminacyjna i arkusz z odpowiedziami. 

https://www.seu.nl/wp-content/uploads/documenten/PL-2022-02-Oefenvragen-SEU-examen-Uitzendprofessional.pdf


• Podczas egzaminu nie wolno korzystać z toalety.  

• Jeżeli uczestnik zostanie uznany winnym popełnienia nieprawidłowości, wtedy SEU może 

zadecydować o unieważnieniu jego pracy egzaminacyjnej.  

• Jeżeli, według osoby nadzorującej przebieg egzaminu, uczestnik dopuścił się złamania 

regulaminu, albo w jakiś inny sposób zachowywał nieniezgonie z zasadami, wtedy może on, 

w trybie natychmiastowym, zostać wyłączony z dalszego uczestnictwa w egzaminie.  

Pomoce 

• Zostaną udostępnione papierowe wersje CAO ABU i NBBU  w języku polskim 
• Artykuły piśmiennicze i prosty kalkulator są obecne w miejscu egzaminu 

• Notanik jest obecny w miejscu egzaminu i po jego zakończeniu musi zostać oddany.  
• Używanie telefonów, tabletów smartfonów i innych elektronicznych nośników danych jest 

zabronione. Na miejscu dostępne są skrytki. 
• Posiadanie bransoletek, zegarkó i smartwachty jest podczas egzaminu zabronione. Na 

miejscu dostępne są skrytki. 

• W każdym miejscu, w którym przeprowadzany jest egzamin,  dostępne są słuchawki. 
Używanie własnych, jest niedozwolone. 

Czas trwania egzaminu 

 

• Egzamin trwa 120 minut 

• Jeżeli w związku z dysleksją lub medycznymi wskazaniami konieczne jest przedłużenie czasu 
egzaminu, skontaktuj się jeszcze przed rezerwacją egzaminu z sekretariatem. 

Wynik egzaminu 

 

• Swój wynik otrzmasz mailem  trzy tygodnie po egzaminie. 

 

Wyjaśnienia dotyczące pytań egzaminacyjnych 

Egzamin sprawdza  tak posiadaną wiedzę, jak i umiejętność zastosowania tej wiedzy oraz 
wyszukiwania informacji. Właśnie dlatego egzamin ten składa sie z pytań różnego rodzaju; a 
ponieważ chcemy dostarczyć Ci jak najwięcej informacji, abyś mógł prawidłowo odpowiedzieć na 
pytanie, niektóre pytania zawierają dużo treści i opisów.  

 



Rodzaje pytań egzaminacyjnych 

Wielokrotnego wyboru : więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna. Każda poprawna odpowieź 
powinna zostać zaznaczona. Przy pytaniu jest napisane, że jest kilka poprawnych odpowiedzi. Nie jest 
napisane natomiast o jakiej liczbie poprawnych odpowiedzi mowa.  

W przypadku pytań w których należy uzupełnić tekst, odpowiedź wpisuje się w wolne pole. W takim 
pytniu może występować jedno lub więcej pól do wypełnienia. Odpowiedź może zostać wpisana w 
języku niderlandzkim, angielskim lub polskim. 

Zatroszcz się ot, aby Twoja odpowiedź była wpisana czytelnie. 

Pytania numeryczne: tu prosi się o wpisanie liczby.  

Pytanie obrazowe: pytanie dotyczy zamieszczonego zdjecia/obrazka, np.: odcinka wypłaty 
pracownika tymczasowego. 

Pytania wymagające wyszukania informacji: te pytania sprawdzają Twoją umiejętność wyszukiwania 
informacji. Opisana sytuacja wymaga udzielenia odpowiedzi. Aby udzielić odpowiedzi będziesz musiał 
poszukać informacji w CAO i odpowiednio zastosować do podanej sytuacji. CAO będzie udostępnione 
podczas. 

Pytania teoretyczne i pytania praktyczne 
 
Podczas egzaminu sprawdzamy nie tylko posiadaną wiedzę, ale również umiejętność zastosowania 
tej wiedzy oraz wyszukiwania informacji. 70% pytań egzaminacyjnych wymaga umiejętności 
zastosowania wiedzy ponieważ jest to bardzo ważne w praktyce. 

Regularnie otrzymujemy pytania o różnicę pomiędzy pytaniami egzaminacyjnymi SEU dotyczącymi 
wiedzy, pojęć i o zastosowanie wiedzy.  

W celu przybliżenia tej różnicy, poniżej podane zostały definicje tych pytań.  

 

Pytania teoretyczne (z wiedzy) 
Pytanie teoretyczne skupia się na zapamiętaniu i powtórzeniu  informacji. Chodzi tu o definicje i 

pojęcia (Co oznacza WAADI?) jak i o szczegółową wiedze (np.: z CAO) 

W tych pytaniach mogą występować następujące czasowniki: 

• Rozpoznać 

• Wyliczyć 

• Zdefiniować 

• Opisać 

• Podać 

• Wskazać 

• wymienić/nazwać 



Pytania, które wymagają zastosowania wiedzy 
W przypadku tych pytań, w oparciu o swoją wiedzę i na podstawie opisanej sytuacji, musisz poszukać 

rozwiązania problemu. 

W tych pytaniach mogą występować następujące słowa opisujące działanie (czasowniki) 

• Przygotować plan 

• Zaproponować rozwiązanie 

• Wykazać/udowodnić że 

• Pokazać w jaki sposób należy użyć wiedzy w pewnej sytuacji 

• Konkretne przypadki dopasowac do abstrakcyjnych definicji 

• Rozwiązać zadanie lub wykonać wyliczenie 

 

Pytania o pojęcia 
Uczestnik jest w stanie opisać własnymi słowami, streścić, wyjaśnić i wytłumaczyć wcześniej zdobytą 

wiedzę i znajomość usawodawstwa. 
W tych pytaniach mogą występować następujące słowa opisujące działanie (czasowniki) 

• Wyjaśnić 
• Zrozumieć 

• Podać informacje na temat 

• Wytłumaczyć coś 

 

Poprawny zapis odpowiedzi przy pytaniach numerycznych 

• Zaokrąglij swoją odpowiedź do dwóch miejsc po przecinku. Na przykład: € 16,356 to € 16,36, 
a € 18,653 to € 18,65. Wyjątkiem od tego jest zapis stawki minimalnej (WML), ta mósi być 
zawsze zaokrąglona w górę. Przykład: € 15,631 to € 15,64. 

 

Egzamin versus pytania próbne na naszej stronie 
 
Na naszej stronie internetowej znajdziesz pytania próbne w języku polskim. Zostały one tam 
umieszczone po to, abyś mógł zapoznać się z rodzajem i ze sposobem zadawania pytań. Istnieje 
możliwość, że (jeszcze) nie wszystkie formy pytań, które pojawiają się na egzaminie zostały ujęte w 
teście próbnym. 

 

Używanie załączników CAO 
 
Może sę zdarzyć, że znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie będzie wymagało sprawdzenia CAO. 
To czy szukanie informacji w CAO jest konieczne zależy od osób egzaminowanych, ponieważ różnią 
się one między sobą posiadaną wiedzą, (praktyką) i wiedzą branżową.  

Pytania te odpowiadają sposobowi, w który teraźniejsza generacja uczestników przetwarza 
informacje. Nie odnoszą się one bowiem do posiadanej wiedzy, a do umiejętnści prawidłowej 
interpretacji i zastosowania informacji z CAO. 



 

Podliczenie wyniku 

• Każde prawidłowo odpowiedziane pytanie jest warte maksymalnie 1 punkt. 

• Przy pytaniach, w których należy uzupełnić tekst więcej niż jeden raz i pytaniach 
wielokrotnego wyboru stosujemy częściową punktację. Oznacza to, że otrzymujesz punkty, 
nawet jeśli wybierzesz/podasz 2 z 3 prawidłowych odpowiedzi. 

• W przypadku pytań wielokrotnego wyboru za każdą niepoprawną odpowiedź odejmowane są 
punkty. W tego rodzaju pytaniach możesz uzyskać wynik od 0 do 1 punkta.  

• Zdałeś egzamin jeżeli uzyskałeś co najmniej 42,25 punkta (65%) (innymi słowy ocenę 5,5) 

 

 

 

 


