
Angielski 
dostosowany do 
potrzeb uczniów 
Testy i egzaminy Cambridge English



Pre A1 Starters, A1 Movers,  
A2 Flyers  
 
Trzy testy przeznaczone dla najmłodszych uczniów w wieku 
8–12 lat. Serię tworzą motywujące testy sprawdzające 
umiejętności językowe poprzez zabawę, przeznaczone 
specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Każdy  
z testów oparty jest na aktywizujących, zabawnych  
i kolorowych ćwiczeniach językowych.

Sięgnij po więcej informacji 
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cambridgeenglish.org/pl/YoungLearners

Polecane podręczniki

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



Cambridge English Scale

120–139

FOR THE REVISED 
 EXAM

FOR SCHOOLS

A

AUTHENTIC PRACTICE TESTS

WITHOUT ANSWERS

KEY

A2 Key for Schools

Rozwija opanowane wcześniej umiejętności i pomaga 
uczniom w wieku 11–14 lat tworzyć bardziej złożone 
teksty i wypowiedzi. 

Sięgnij po więcej informacji 
cambridgeenglish.org/pl/KeyForSchools

Najważniejsze informacje

A2

CB lub PB*

3

98-100 min

60 min

30 min

8-10 min

Poziom CEFR

Formuła egzaminu

Liczba części egzaminu

Czas trwania egzaminu

Reading i Writing

Listening

Speaking

Polecane podręczniki



FOR SCHOOLS

B

AUTHENTIC PRACTICE TESTS

WITHOUT ANSWERS

FOR THE REVISED 
 EXAM

WITH AUDIO

PRELIMINARY

Cambridge English Scale

140–159

B1 Preliminary for Schools

Zdawany najczęściej przez uczniów w wieku 13–16 
lat. Poszerza opanowany na niższych poziomach 
materiał z zakresu pisania i mówienia o m.in. 
umiejętności wyrażania opinii oraz opisywania 
uczuć.

Sięgnij po więcej informacji 
cambridgeenglish.org/pl/PreliminaryForSchools

Najważniejsze informacje

B1

CB lub PB*

4

132 min 12 min

45 min

45 min

30 min

Poziom CEFR

Formuła egzaminu

Liczba części egzaminu

Czas trawnia egzaminu Speaking

Reading

Writing

Listening

Polecane podręczniki



Cambridge English Scale

160–179

B2 First for Schools

Najpopularniejszy na świecie certyfikat językowy dla 
uczniów w wieku 15–18 lat. Uczy samodzielnej  
i skutecznej komunikacji w języku angielskim, rozwija 
inteligencję i asertywność ucznia.

Sięgnij po więcej informacji 
cambridgeenglish.org/pl/FirstForSchools

Najważniejsze informacje

B2

CB lub PB*

4

209 min 14 min

75 min

80 min

40 min

Poziom CEFR

Formuła egzaminu

Liczba części w egzaminie

Czas trwania egzaminu Speaking

Reading i Use of English

Writing

Listening

Polecane podręczniki



Cambridge English Scale

180–199

C1 Advanced

Jest potwierdzeniem znajomości języka na poziomie 
zaawansowania umożliwiającym rozpoczęcie studiów 
po angielsku. Pozwala płynnie porozumiewać się w 
rozmaitych sytuacjach, na uczelni i w pracy.

Sięgnij po więcej informacji 
cambridgeenglish.org/pl/Advanced

Najważniejsze informacje

C1

CB lub PB*

4

235 min 15 min

90 min

90 min

40 min

poziom CEFR

Formuła egzaminu

Liczba części egzaminu

Czas trwania egzaminu Speaking

Reading i Use of English

Writing

Listening

Polecane podręczniki



Cambridge English Scale

200–229

C2 Proficiency 

To najwyższa kwalifikacja potwierdzająca 
doskonałą, płynną znajomość języka angielskiego, 
która umożliwia porozumiewanie się w całkowicie 
swobodny sposób.

Sięgnij po więcej informacji 
cambridgeenglish.org/pl/Proficiency

Najważniejsze informacje

C2

CB lub PB*

4

236 min 16 min

90 min

90 min

40 min

Poziom CEFR

Formuła egzaminu

Liczba części egzaminu

Czas trwania egzaminu Speaking

Reading i Use of English

Writing

Listening

Polecane podręczniki



C2 
Proficiency

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. 
Cambridge English Qualifications wspierają nauczanie 
języka angielskiego na każdym etapie edukacji!

Angielski dopasowany do potrzeb 
uczniów
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 umiejętności mówienia, 
pisania, czytania i słuchania w języku angielskim. 
Testy i egzaminy Cambridge English 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 uczniowie mają lat i jak dobrze 
znają już angielski. Z certyfikatem Cambridge English 
uczniowie łatwiej osiągają swoje cele.

cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

cambridgeenglish.org/pl/KwalifikacjeJezykowe



Dlaczego Cambridge English 
Qualifications? 
 
Efektywna nauka 
Testy i egzaminy Cambridge English pomagają 
zarówno w jasnym określeniu celów językowych, jak 
i w stworzeniu planu ich osiągnięcia. Szczegółowa 
skala kompetencji językowych (Cambridge English 
Scale) precyzyjnie określa poziom, na jakim uczeń się 
znajduje. Egzaminy są ściśle skorelowane z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), dzięki 
czemu nauczyciel dokładnie wie, jak wysoko należy 
zawiesić poprzeczkę.

Praktyczny angielski 
Zadania egzaminacyjne oparte są na praktycznym, 
używanym na co dzień języku, dlatego też już 
samo przygotowanie do egzaminu w szkole lub na 
kursie językowym uczy, jak w naturalny sposób 
skutecznie komunikować się po angielsku w mediach 
społecznościowych, w pracy czy na wakacjach. 
 
 
Uznawane na całym świecie 
Cambridge English Qualifications otwierają drzwi do 
najlepszych uczelni i pomagają w zdobyciu dobrej pracy 
na całym świecie. Pracodawcy chętniej zapraszają na 
rozmowę kwalifikacyjną kandydatów posiadających 
certyfikat Cambridge English. 
 
Materiały dla nauczycieli 
Oferujemy bezpłatne materiały pomocnicze do 
lekcji, które pomagają nauczycielom w tworzeniu 
motywujących i inspirujących zajęć. Dzięki temu 
uczniowie uczą się języka szybciej i bardziej efektywnie.

95%  
 

cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

cambridgeenglish.org/pl/UczenieAngielskiego

nauczycieli i dyrektorów szkół 
potwierdza, że podczas 

przygotowań do Cambridge 
English Qualifications 
uczniowie poprawiają 

znajomość języka 
angielskiego *



B1 Preliminary 
for Schools

A1 Movers

A2 Flyers
A2 Key

for Schools

A1 Movers

Pre A1 Starters

Dla każdego, 
na każdym  
etapie nauki



C2 
Proficiency

C1 
Advanced

B2 First 
for Schools

B1 Preliminary 
for Schools



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:

Informacje aktualne na dzień oddania do wydruku - marzec 2020

*Badanie Cambridge English Qualifications Schools Survey, w którym zapytaliśmy nauczycieli  
i osoby prowadzące szkoły o ich opinie na temat wpływu testów i egzaminów Cambridge English 
na naukę i nauczanie. Otrzymaliśmy łącznie 5 789 odpowiedzi ze 109 krajów.

/CambridgeEnglishPL

/CambridgeEnglishTV

/CambridgeEng

/CambridgeEnglish

Cambridge Assessment English 
Biuro w Polsce 
tel. 22 425 98 42 
poland@cambridgeenglish.org

cambridgeenglish.org/pl

cambridgeenglish.org/pl/centra


