
Ucz się 
angielskiego 
i zdobywaj 
międzynarodowe 
certyfikaty
Poznaj nasze egzaminy i testy, 
doskonałe na każdym etapie nauki

Kim jesteśmy

Nazywamy się Cambridge Assessment English.

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Cambridge i pomagamy 
w nauce praktycznego języka oraz w zdobyciu 
międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają 
znajomość angielskiego. 

Dla nas uczenie się języka angielskiego to coś więcej 
niż oceny i egzaminy. To przede wszystkim rozwijanie 
sprawności językowych i nabieranie pewności
w praktycznym posługiwaniu się językiem obcym
w róznych sytuacjach.

Przy odpowiednim wsparciu, nauka języka może być 
fascynującą podróżą. Jesteśmy z Tobą, na każdym etapie 
nauki. 

Nasze egzaminy i testy

Tworzymy międzynarodowe egzaminy i testy dla osób 
uczących się i nauczycieli języka angielskiego:

• Cambridge English Qualifications

• Linguaskill

• IELTS

• Cambridge English Teaching

Nasze certyfikaty są uznawane przez tysiące instytucji 
na całym świecie, a kursy przygotowujące do naszych 
egzaminów pomagają uczyć się praktycznego języka, 
lepiej i bardziej efektywnie.

cambridgeenglish.org/pl/Egzaminy-i-Testy
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Najważniejsze informacje:

• 5.5 milona kandydatów rocznie

• ponad 20 000 instytucji uznaje nasze certyfikaty

• 2800 centrów egzaminacyjnych w 130 krajach

• ponad 50 000 ośrodków przygotowujących

• egzaminy tworzone od 1913 roku

Skontaktuj się z nami

Informacje aktualne na dzień oddania do wydruku - wrzesień 2018.

Cambridge Assessment English, 

Biuro w Polsce

ul. Sienna 86/99

00-815 Warszawa

telefon: 22 425 98 42

email: Poland@CambridgeEnglish.org

cambridgeenglish.org/PL

/CambridgeEnglishPL

/CambridgeEnglishTV

/CambridgeEng

mailto:poland@cambridgeenglish.org
www.cambridgeenglish.org/pl/Egzaminy-i-Testy
www.cambridgeenglish.org/pl/
https://www.facebook.com/CambridgeEnglishpl
https://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv
https://twitter.com/CambridgeEng


Sprawdź swój angielski przed 
rozmową o pracę

Linguaskill jest testem, który umożliwia uczelniom
i instytucjom sprawdzenie poziomu znajomości języka 
angielskiego wśród studentów i pracowników, w prosty 
i wygodny sposób. 

Może być skutecznie wykorzystywany zarówno 
jako szybki test przesiewowy podczas rekrutacji na 
studia lub na stanowisko pracy, jak i przy okresowej 
ewaluacji zawodowej dużej grupy pracowników. Po 
spełnieniu odpowiednich warunków, sesja testowa 
może zostać zorganizowana na terenie danej instytucji 
lub w miejscu pracy. Odpowiedzi są sprawdzane 
automatycznie a wynik jest dostępny zaraz po 
zakończeniu testu, co pozwala na dokładne i efektywne 
ocenienie stopnia znajomości języka.

Linguaskill to łatwe w zastosowaniu i zawawansowane 
technologicznie narzędzie sprawdzające poziom języka 
angielskiego szybko i rzetelnie.

cambridgeenglish.org/pl/Linguaskill

Angielski dopasowany do Twoich 
potrzeb

Cambridge English Qualifications to egzaminy, dzięki 
którym nauczysz się angielskiego lepiej i bardziej 
efektywnie.

W każdym momencie nauki nasze egzaminy pomagają 
wyznaczyć jasny i możliwy do osągnięcia cel językowy. 
Każdemu z egzaminów odpowiada jeden poziom 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(CEFR). Dzięki temu, możesz dokładnie określić swój 
poziom mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze 
słuchu i zaplanować ile chcesz się nauczyć w trakcie kursu. 

Nasze egzaminy są tworzone zgodnie z najnowszymi 
badaniami w dziedzinie efektywnego testowania i 
nauczania języka obcego. Kurs przygotowujący do 
Cambridge English Qualifications doskonale motywuje do 
nauki, niezależnie od tego, jak dobrze już znasz angielski
i z jakich powodów chcesz uczyć się języka. 

Tworzymy Cambridge English Qualifications:

• dla uczniów w wieku szkolnym

• ogólne - dla dorosłych i studentów

• biznesowe - dla pracowników i pracodawców

Myślisz o nauce w wymarzonej szkole lub studiach za 
granicą, a może o dobrej pracy w międzynarodowej firmie? 
Łatwiej osiągniesz swój cel z certyfikatem Cambridge 
English.

cambridgeenglish.org/pl/KwalifikacjeJezykowe

Stała motywacja do dalszej nauki

Z myślą o nauczycielach języka angielskiego pragnących 
stale rozwijać swoje kompetencje zawodowe stworzyliśmy 
kompleksowe kwalifikacje oraz specjalistyczne kursy 
zapewniające szerokie wsparcie metodyczne.

Oferujemy również bezpłatne materiały, które wspierają 
nauczycieli na każdym etapie ich pracy i pomagają
w tworzeniu motywujących oraz inspirująych lekcji, dzięki 
którym uczniowie szybciej i efektywniej uczą się języka.

cambridgeenglish.org/pl/UczenieAngielskiego

Spełniaj marzenia: ucz się, pracuj i 
mieszkaj za granicą

Jesteśmy jednym z twórców IELTS, najbardziej 
popularnego egzaminu uznawanego przy rekrutacji na 
uczelnie wyższe na całym świecie oraz przy ubieganiu się
o legalny pobyt za granicą.

Nasze materiały przygotowujące do IELTS pozwalają 
w sposób praktyczny rozwijać umiejętności językowe 
potrzebne do skutecznego porozumiewania się w języku 
angielskim zarówno na uczelni jak i w codziennych 
sytuacjach.

cambridgeenglish.org/pl/IELTS

Linguaskill
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