
Który z egzaminów Cambridge 
English jest dla Ciebie najlepszy?

Egzamin Cambridge English: First (FCE) jest na poziomie B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego. Certyfikat potwierdza wszystkie cztery umiejętności 
posługiwania się językiem: mówienie, rozumienie ze słuchu, 
pisanie i czytanie. Przygotowując się do egzaminu Cambridge 
English: First nauczysz posługiwać się językiem angielskim 
na co dzień. Przyda Ci się to do dalszej nauki, a w przyszłości 
– do pracy. 

Zdanie egzaminu Cambridge English: Advanced (CAE) 
potwierdza Twoją znajomość angielskiego na poziomie C1 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego. Dzięki certyfikatowi możesz studiować na najlepszych 
uczelniach, m. in. w Wielkiej Brytanii, Australii, a także 
w Skandynawii, Holandii czy w innych krajach europejskich. 
Cambridge English: Advanced pomoże Ci również w znale-
zieniu wymarzonej pracy, bo należy, obok
Cambridge English: First (FCE), do najbardziej cenionych 
przez pracodawców certyfikatów językowych w Polsce i na 
świecie.

Więcej o egzaminach 
znajdziesz na:

 CambridgeEnglish.org/pl/swiatjestciekawszy

Bez angielskiego trudno dzisiaj 
cokolwiek osiągnąć. Przygotowanie 
do egzaminu Cambridge English 
zajęło mi dwa semestry i dało mi 
motywację do nauki. Dzięki egzami-
nowi wiem, jak dobrze znam angiel-
ski. Swoją przyszłość wiążę z branżą 
finansową.

Janek Bednarski, lat 18 

Ucz się z Mattem

Odwiedź naszą stronę internetową 
i skorzystaj z dodatkowych materiałów 
do samodzielnej nauki online, które 
co miesiąc przygotuje dla Ciebie Matt 
wraz ze specjalistami z Uniwersytetu 
Cambridge. Zobacz już teraz, jak 
wygląda nauka z Mattem:

 CambridgeEnglish.org/pl/swiatjestciekawszy

Chcesz dowiedzieć się więcej, skonkatuj się z nami:

 22 425 98 42

 northerneurope@CambridgeEnglish.org

Świat jest ciekawszy
z Cambridge English

Cambridge English Language Assessment jest częścią Uniwersytetu Cambridge, 
która odpowiada za tworzenie międzynarodowych egzaminów z języka 
angielskiego.

facebook.com/CambridgeEnglish

youtube.com/CambridgeEnglishTV

Kilka faktów dotyczących egzaminów 
Cambridge English:

Uznawany przez ponad 20 000 instytucji
na świecie

Certyfikat Cambridge English to przepustka
na 10 000 uczelni na świecie

Odpowiedzią na wymagania dotyczące 
znajomości języka angielskiego przez praco-
dawców są certyfikaty Cambridge English

Każdego roku egzaminy Cambridge English 
zdaje 5 milionów osób na całym świecie



Cambridge English w pracy

Potwierdzona znajomość języka angielskiego na rynku pracy 
jest niezwykle ważna. Pracodawcy cenią certyfikaty
Cambridge English najbardziej spośród wszystkich certyfi-
katów dostępnych na rynku. Cambridge English to również 
najpopularniejsze egzaminy wśród rekruterów – sami zdają 
je najczęściej*.

Wpisanie certyfikatu Cambridge English do CV znacznie 
zwiększa Twoje szanse na przejście do kolejnego etapu 
rekrutacji i wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Podczas rekrutacji na stanowiska specjalistyczne 
i kierownicze zwracamy szczególną uwagę na 
znajomość języka angielskiego. Posiadanie 
certyfikatu Cambridge English: Advanced jest 
dla nas zarówno dowodem wysokich kompeten-
cji językowych, jak i potwierdzeniem umiejętno-
ści osiągnięcia założonego rezultatu.
Sylwia Kruszyńska, specjalistka ds. Rekrutacji i Rozwoju, 

Generali Polska – Generali Finance Sp. z o.o.

Wybrane firmy, które honorują certyfikaty Cambridge English:

*Badanie zrealizowane zostało w Polsce na zlecenie Cambridge English Language Assessment 
w lipcu 2014 r. przez instytut Millward Brown.

Korzyści z przygotowania 
do egzaminu

Najpopularniejszym sposobem przygotowania do egzaminu 
Cambridge English jest kurs w szkole językowej. Taką  
metodę nauki deklaruje ponad 60% kandydatów z Polski. 
Do egzaminu możesz również przygotować się na zaję-
ciach w swojej szkole. Rozwiąż nasz darmowy test, który 
wstępnie określi Twój poziom. Dzięki temu łatwiej wybie-
rzesz odpowiedni dla siebie egzamin.

 CambridgeEnglish.org/pl/swiatjestciekawszy

Kilka miesięcy systematycznej pracy, przy odpowiednim 
poziomie znajomości języka, powinno wystarczyć, żeby 
zdać egzamin Cambridge English. W trakcie kursu rozbu-
dowujesz swoje słownictwo i uczysz się płynnie mówić. 
Staraj się posługiwać angielskim jak najczęściej – nie tylko 
na zajęciach. Przekonaj się, że świat jest ciekawszy  
z Cambridge English! 

Przygotowując się do egzaminu 
nie tylko poprawiłam swoje 
słownictwo, ale też nauczyłam się 
płynnie mówić. 

Bianka Lewandowska, lat 15

Przepustka w dorosłość

Pewnie od wielu lat uczysz się języka angielskiego. Może 
nawet jest to jeden z Twoich ulubionych przedmiotów 
w szkole albo na zajęciach dodatkowych, ale czy wiesz,
że zdanie egzaminu Cambridge English: First (FCE) lub 
Cambridge English: Advanced (CAE) może wpłynąć na 
Twoją przyszłość? Egzaminy Cambridge English to Twoja 
przepustka w dorosłość!

Młodzi ludzie uczący się języka angielskiego są postrzegani 
jako ambitni, wytrwali i niezwykle pracowici. Może jeszcze 
masz czas na podjęcie decyzji, co będziesz robić w przyszło-
ści, ale z certyfikatem Cambridge English będziesz mieć więcej 
możliwości. Świat jest ciekawszy z Cambridge English!

Egzaminy Cambridge English oparte są na 
życiowych tematach. Przygotowując uczniów, 
kładziemy nacisk na przydatne umiejętności 
językowe. Po zdanym egzaminie uczniowie 
otrzymują rozpoznawalny w świecie certyfikat, 
który na rynku pracy potwierdza znajomość
języka angielskiego.

Agnieszka Pęcik, nauczycielka języka angielskiego 

"

61% 
pracodawców 
będzie uważało Cię 
za bardziej atrak-
cyjnego kandydata

"

Do czego może Ci się przydać certyfikat 
Cambridge English?

często zwalnia z egzaminu
zaliczeniowego lub lektoratu
na studiach

zwiększa szanse 
na znalezienie dobrej pracy 
w Polsce i za granicą 

pomaga w osiągnięciu 
sukcesu zawodowego

może pomóc 
w uzyskaniu większych
zarobków

umożliwia przyjęcie 
na dobrą uczelnię

zapewnia poczucie 
zadowolenia z siebie

Na czym polega kurs przygotowujący 
do egzaminu Cambridge English?

ma strukturę nastawioną 
na osiągnięcie celu

rozwija wszystkie umiejętności językowe: 
mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie

sprawia, że uczysz się szybciej

kładzie nacisk na komunikację

pomoże Ci nabrać pewności siebie

79%
pracodawców 
najbardziej ceni 
certyfikaty 
Cambridge English

16% 
o tyle mogą być 
wyższe Twoje 
zarobki


