Angielski
dopasowany do
Twoich potrzeb
Testy i egzaminy Cambridge English
dla dorosłych i studentów

Nasze egzaminy
Cambridge English Qualifications dla dorosłych,
młodzieży i studentów:
• A2 Key
• B1 Preliminary
• B2 First
• C1 Advanced
• C2 Proficiency

cambridgeenglish.org/pl/EgzaminyOgolne

*C

Cambridge English Scale

120–139

A2 Key
Wybierany przez osoby, które niedawno
rozpoczęły naukę języka. Jest to poziom
umożliwiający porozumiewanie się po angielsku
w prostych i codziennych sytuacjach.

Najważniejsze informacje
Poziom CEFR

A2

Formuła egzaminu

CB lub PB*

Liczba części egzaminu

3

Reading i Writing

60 min

Listening

30 min
Speaking

8–10 min

Czas trwania egzaminu

98–100 min

*CB: computer-based; PB: paper-based

Polecane podręczniki

Sięgnij po więcej informacji
cambridgeenglish.org/pl/Key

Cambridge English Scale

140–159

B1 Preliminary
Odpowiedni dla osób, które opanowały już
podstawy języka i chcą rozwinąć sprawności
mówienia, czytania i pisania do poziomu średnio
zaawansowanego.

Najważniejsze informacje
Poziom CEFR

Reading

Formuła egzaminu

Writing

Liczba części egzaminu

Listening

4

30 min

Czas trwania egzaminu

Speaking

B1

CB lub PB *

132 min

45 min

45 min

12 min

Polecane podręczniki

Sięgnij po więcej informacji
cambridgeenglish.org/pl/Preliminary

* CB: computer-based (test komputerowy);
PB: paper-based (test tradycyjny)

Cambridge English Scale

160–179

B2 First
Jest dowodem osiągnięcia poziomu języka, który
umożliwia skuteczną komunikację w środowisku
anglojęzycznym.

Najważniejsze informacje
Poziom CEFR

Reading i Use of English

B2

75 min

Formuła egzaminu

Writing

Liczba części egzaminu

Listening

CB lub PB*
4

80 min
40 min

Czas trwania egzaminu

209 min

Speaking

14 min

Polecane podręczniki

Sięgnij po więcej informacji
cambridgeenglish.org/pl/First

Cambridge English Scale

180–199

C1 Advanced
Wprowadza na poziom językowego
zaawansowania pozwalajacego na rozpoczęcie
studiów w języku angielskim.

Najważniejsze informacje
Poziom CEFR

Reading i Use of English

Formuła egzaminu

Writing

CB lub PB *

90 min

Liczba części egzaminu

Listening

C1

4

Czas trwania egzaminu

235 min

90 min

40 min
Speaking

15 min

Polecane podręczniki

Sięgnij po więcej informacji
cambridgeenglish.org/pl/Advanced

Cambridge English Scale

200–229

C2 Proficiency
Potwierdza zdobycie umiejętności językowych
na najwyższym poziomie zaawansowania, który
umożliwia porozumiewanie się w całkowicie
swobodny sposób.

Najważniejsze informacje
Poziom CEFR

Reading i Use of English

Formuła egzaminu

Writing

Liczba części egzaminu

Listening

C2

CB lub PB*
4

90 min

90 min
40 min

Czas trwania egzaminu

236 min

Speaking

16 min

Polecane podręczniki

Sięgnij po więcej informacji
cambridgeenglish.org/pl/Proficiency

For every
learner, every
step of the way

B1 Prelimina
for Schools
A2 Flyers
A1 Movers

Pre A1 Starters

A2 Key
for Schools

C2
Proficiency
C1
Advanced
B2 First
for Schools
B1 Preliminary
for Schools

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 systematyczne rozwijanie sprawności
językowych i nabieranie pewności w praktycznym
posługiwaniu się językiem obcym w różnych sytuacjach.
Przy odpowiednim wsparciu nauka języka może być
fascynującą podróżą. Jesteśmy z Tobą na każdym etapie
edukacji językowej!

cambridgeenglish.org/pl/KwalifikacjeJezykowe

Angielski dopasowany do Twoich
potrzeb
Cambridge English Qualifications to egzaminy, które
wspierają skuteczną naukę języka angielskiego.
Pomagają wyznaczyć jasny i możliwy do osiągnięcia
cel na poszczególnych etapach edukacji językowej.
Każdemu z testów i egzaminów odpowiada jeden
poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (CEFR), co pozwala dokładnie określić
stopień zaawansowania Twoich umiejętności mówienia,
pisania, czytania i słuchania w języku angielskim.
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 ile masz lat, jak dobrze
znasz już angielski i z jakich powodów chcesz uczyć się
języka.
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/EgzaminyOgolne

Dlaczego Cambridge English
Qualifications?
Uznawane na całym świecie

Cambridge English Qualifications uznawane są przez
tysiące uczelni i pracodawców na całym świecie za
rzetelne potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
Jeśli chcesz dobrze nauczyć się angielskiego
i potwierdzić swoją znajomość języka na odpowiednim
poziomie, uzyskaj jeden z naszych powszechnie
rozpoznawalnych certyfikatów.

Nauka praktycznego angielskiego

Cambridge English Qualifications tworzone są z myślą
o nauczaniu praktycznego języka. Nasze materiały
opierają się na autentycznych sytuacjach językowych,
dzięki czemu już podczas kursu przygotowującego
do egzaminu uczysz się języka, który możesz
natychmiast wykorzystać do skutecznej komunikacji
po angielsku poza szkołą.

Rozwijanie umiejętności językowych

Część ustna egzaminu zdawana jest oddzielnie i polega
na rozmowie z egzaminatorem oraz na konwersacji
z drugim zdającym, co w naturalny sposób sprawdza
nie tylko umiejętność mówienia, ale również
komunikowania się w języku obcym. Przygotowanie
do naszych egzaminów wyposaża w skuteczne
narzędzia do posługiwania się praktycznym językiem
angielskim w mowie i w piśmie.

Materiały ćwiczeniowe

Oferujemy szeroki wybór podręczników i materiałów
pomocniczych, które zapewniają odpowiednie
przygotowanie do wybranego egzaminu we wszystkich
sprawnościach językowych.

cambridgeenglish.org/pl/UczenieAngielskiego
Cambridge English Qualifications podają wiarygodną ocenę znajomości
angielskiego, zgodnie z Europejskim Systemem Oceny Kwalifikacji Językowych
(CEFR), powyżej i poniżej poziomu docelowego. Wyniki testów i egzaminów
Cambridge English są również raportowane poprzez Cambridge English Scale,
która zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat osiągniętego poziomu
poszczególnych sprawności językowych. Nasze testy dla najmłodszych
uczniów: Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers raportują osiągnięcia
napoziomie docelowym i poniżej poziomu danego testu.
Sięgnij po więcej informacji:

cambridgeenglish.org/pl/CEFR

Najważniejsze informacje:
• 5.5 miliona kandydatów rocznie
• ponad 25 000 instytucji uznaje nasze certyfikaty
• 2800 centrów egzaminacyjnych w 130 krajach
• ponad 50 000 ośrodków przygotowujących
• egzaminy tworzone od 1913 roku
Cambridge English Qualifications są dostępne dla dzieci,
nastolatków, studentów oraz dorosłych, w języku ogólnym
i biznesowym.

Skontaktuj się z autoryzowanym centrum
egzaminacyjnym:
cambridgeenglish.org/pl/centra

cambridgeenglish.org/PL
/CambridgeEnglishPL
/CambridgeEnglishTV
/CambridgeEng
/CambridgeEnglish
Cambridge Assessment English
Biuro w Polsce
tel. 22 425 98 42
poland@cambridgeenglish.org
Informacje aktualne na dzień oddania do wydruku - marzec 2020

