
Korzyści Cambridge English: Young Learners (YLE):

•	 sprawdzenie wszystkich umiejętności językowych, łącznie 
z mówieniem

•	 certyfikat dla każdego zdającego z oceną opisową
•	 przyjazna atmosfera podczas pierwszego kontaktu z poważnym 

egzaminem
•	 zdobycie obiektywnego potwierdzenia faktycznego poziomu 

znajomości języka angielskiego
•	 testowanie w formie zabawy, aktywności dopasowane do wieku

i poziomu dziecka.

Najczęściej zadawane pytania:

•	 Co, jeśli dziecko zachoruje przed egzaminem? 
Opłata egzaminacyjna jest zwracana.

•	 Gdzie zdawane są testy YLE? 
Testy YLE zdawane są zwykle w szkole językowej, do której dziecko 
uczęszcza.

•	 Co, jeśli dziecko nie zda? 
Wszyscy zdający otrzymują certyfikat, bez względu na wynik.

•	 Czy wymagany jest specjalny kurs przygotowawczy? 
Do testu YLE przygotować się można w ramach regularnego kursu 
językowego, przy pomocy zwykłego podręcznika. Polecamy również 
podręczniki w 100% zgodne z zakresem materiału testów YLE, 
np. Fun for, Story Fun, przykładowe testy wydawnictwa Cambridge 
University Press.

Jak przygotować dziecko do certyfikatów YLE?

Przykładowe testy Cambridge English: Young Learners (YLE), dodatkowe 
materiały, kolorowanki, gry, jak również wywiad z psychologiem dziecię-
cym, wszystko to można znaleźć na stronie:

 www.cambridgeenglish.org/pl/rodzice

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z biurem Cambridge English 
w Polsce:

 22 425 98 42
 poland@cambridgeenglish.org

YLE
Odpowiedni 

wiek
Poziom 
CEFR

Całkowity 
czas

Starters
do 10 lat A1 45 minut

Movers
8–12 lat A1+ 65 minut

Flyers
od 10 lat A2 75 minut

 www.cambridgeengl ish.org /pl/rodzice

Terminy sesji YLE dla szkoły są uzgadniane z centrum egzaminacyjnym. 
Od 11 roku życia, dzieci mogą również zdawać egzamin Cambridge English: 
Key for Schools, (poziom CEFR: A2) oraz Cambridge English: Preliminary 
for Schools (poziom CEFR: B1)



Najczęściej zadawane pytania: 

• Według Cambridge English Scale, ile procent zalicza egzamin First, a ile 
Advanced? 
Aby zdać First lub Advanced wystarczy uzyskać 60%. Punktacja Cambridge 
English Scale nie zmienia progu zdawalności. Cambridge English Scale służy 
wyłącznie do dokładniejszego opisu poziomu zaawansowania językowego.

• Czy do zdania First lub Advanced potrzebuję uzyskać minimum 60% 
z każdej części egzaminu? 
Wymagane jest uzyskanie 60% średniej ze wszystkich 4 części egzaminu. 

• 
Jeśli uzyskana średnia z 4 części zawiera się w przedziale 45%–59%, zdający 

• Czym różni się wersja komputerowa od papierowej? 
W wersji komputerowej wszystkie części (za wyjątkiem Speaking) zdawane są 
przy komputerze. Podczas części Listening zdający korzystają ze słuchawek.

• 
W wersji papierowej wyniki dostępne są po ok. 5 tygodniach, w wersji kom-

wersji papierowej to nieco ponad 2 miesiące, w przypadku egzaminu w wersji
komputerowej to 4–5 tygodni.

Jak przygotować się do egzaminów First i Advanced?

Bezpłatne materiały przygotowujące do Cambridge English: First (FCE) 
i do Cambridge English: Advanced (CAE), w tym również przykładowe 
arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie:

 www.cambridgeenglish.org/pl/swiatjestciekawszy

Zarejestruj się na egzamin FCE lub CAE, a otrzymasz dostęp do 
specjalnej strony z wskazówkami przygotowanymi przez Matta!

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z biurem Cambridge English 
w Polsce:

 22 425 98 42

 poland@cambridgeenglish.org

Cambridge 
English:

Poziom 
CEFR

ocena „A”
(od 80%)

Czas 
trwania

Terminy 
sesji

First  B2 
poziom na 

C1
210 minut

przez 
cały rok

Advanced C1
poziom na 

C2
235 minut

przez 
cały rok

 www.cambridgeengl ish .org /pl/swiat jestciekawszy

Korzyści:

• 
na świecie

• efektywna nauka, zorientowana na konkretny cel językowy
• bardzo dobre opanowanie wszystkich umiejętności językowych, 

łącznie z mówieniem
• 

i uzyskanie lepszych zarobków
• możliwość pracy w szkole i w przedszkolu jako nauczyciel 

języka angielskiego
• uznawalność na uczelniach zagranicznych, w tym na wszystkich 

uczelniach brytyjskich
• zwolnienie z lektoratów lub egzaminów na polskich uczelniach
• uznawalność przez instytucje państwowe: Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, Służbę Cywilną, Ministerstwo Edukacji Narodowej.




