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TESTY I EGZAMINY 
CAMBRIDGE ENGLISH 
W MOJEJ SZKOLE

Jak to działa?
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We are Cambridge Assessment 

English. Part of the University 

of Cambridge,Cambridge Assessment English

wydział University of Cambridge



Ucz (się) angielskiego 

i zdobywaj 

międzynarodowe 

certyfikaty



Cambridge Assessment English

Univeristy of Cambridge



Czym zajmuje się Cambridge Assessment English?

https://www.youtube.com/watch?v=nh0WAj1-7mo
https://www.youtube.com/watch?v=nh0WAj1-7mo


Około  1.8 miliarda ludzi na  

świecie  posługuje językiem 

angielskim, z czego  dla około 

375 milionów język angielski 

jest językiem ojczystym.

Szacuje się, że do 2050 liczba 

osób porozumiewajaących się 

w języku angielskim wzrośnie 

do 2.5 miliarda.



testy i egzaminy
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Nauka angielskiego, krok po kroku

Cambridge Assessment English

To przede wszystkim systematyczne rozwijanie sprawności językowch i nabieranie 
pewności w praktycznym posługiwaniu się językiem obcym w różnych sytuacjach.

Dla nas uczenie się języka angielskiego to coś więcej niż oceny i egzaminy.

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/qualifications/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/qualifications/


 

 

 

The old examination names 

Pre A1 Starters Starters (YLE Starters) 

A1 Movers Movers (YLE Movers) 

A2 Flyers Flyers (YLE Flyers) 

A2 Key and A2 Key for Schools Key (KET) and Key (KET) for Schools 

B1 Preliminary and B1 Preliminary for 

Schools 

Preliminary (PET) and Preliminary 

(PET) for Schools 

B2 First and B2 First for Schools 
First (FCE) and First (FCE) for 

Schools 

C1 Advanced        Advanced (CAE) 

C2 Proficiency       Proficiency (CPE) 

B1 Business Preliminary       Business Preliminary (BEC) 

B2 Business Vantage       Business Vantage (BEC) 

C1 Business Higher       Business Higher (BEC) 

Nowe nazwy testów i egzaminów Cambridge English po zmianach

Wszystkie razem to Cambridge English Qualifications



Certyfikaty Cambridge English są uznawane przez ponad 20 tysięcy instytucji na świecie

Więcej możliwości z certyfikatem 
Cambridge English

11,000+
wyższe uczelnie

9,000+
pracodawcy

500+
rządy i ministerstwa

cambridgeenglish.org/pl/Uznawalnosc

https://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/


Efektywana nauka angielskiego

Rzetelna i klarowana informacja o osiągniętym poziomie

Każdy egzamin stworzony na 
danym poziom CEFR

Klarowna informacja o poziomie 
językowym dla każdej z 
umiejętności językowych –
czytanie, pisanie, słuchanie, 
mówienie oraz Use of English

Wynik egzaminu – osiągnięty 
poziom podany na certyfikacie

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/cefr/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/cefr/


Egzaminy pomagają zarówno w określeniu 

celów językowych dla szkoły i uczniów, jak 

i w stworzeniu planu ich osiągnięcia.



Cambridge English Qualifications sprawdzają
wszystkie cztery umiejętności językowe

nauka – testownie – informacja o poziomie językowym



nauka angielskiego
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B1   350 - 400

B2   500 - 600

A2   180 - 200

Ilość godzin nauki do każdego 

z poziomów



Pre A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers 

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools 

B2 First for Schools 

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

Dla szkół 

cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/qualifications/schools/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/qualifications/schools/
https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/qualifications/schools/


Dlaczego warto uczyć angielskiego z Cambridge English?

• motywacja do dalszej nauki

• nauka praktycznego języka

• umiejętności jęzkowe 
rozwijane krok po kroku

• systematyczność

• informacja o osiągniętym 
poziomie na każdym etapie nauki

cambridgeenglish.org/pl/UczenieAngielskiego

http://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/
https://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/


and to do so with 

infinite variety.

cambridgeenglish.org/pl/BezplatneMaterialy

Materiały Cambridge 

English do lekcji

https://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/resources-for-teachers/


Schools

Young Learners

Pre A1 Starters A1 Movers A2 Flyers

.

Pre

A1
A1 A2

15 15 13

Ilości bezpłatnych materiałów do każdego z poziomów



Schools

B1 Preliminary 

for Schools

B2 First for 

Schools

.

C1 Advanced C2 Proficiency

.

A2 Key for 

Schools

B1A2 B2 C1 C2

31

31 38
43 26

Ilości bezpłatnych materiałów do każdego z poziomów



General and higher education

A2 Key B1 Preliminary B2 First C1 Advanced C2 Proficiency

.

B1A2 B2 C1 C2

26 28 40 43 26

Ilości bezpłatnych materiałów do każdego z poziomów



Business

B1 Business 

Preliminary

.

B2 Business 

Vantage

.

C1 Business 

Higher

B1 B2 C1

22 1918

Ilości bezpłatnych materiałów do każdego z poziomów



Wystarczy kliknąć i pobrać

Użyć do lekcji

Przekazać uczniom i rodzicom

Cambridge English stale rozwija i tworzy bezpłatne materiały do lekcji

cambridgeenglish.org/pl/BezplatneMaterialy

https://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/resources-for-teachers/


wspólna nauka 
angielskiego

Strefa Digital 
Cambridge English

ćwiczenia dla 
najmłodszych

wskazówki i porady 
dla rodziców

Dla rodziców i dzieci

cambridgeenglish.org/pl/WspolnaNaukaAngielskiego

https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/


Strefa Digital Cambridge English

Gry i aplikacje

Doskonałe do nauki i rozwijania praktycznych umiejętności językowych

Quiz Your English Cambridge English FC

Monkey Puzzles

Funland

cambridgeenglish.org/learning-English/games-social

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/


Szkoła
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Testy i egzaminy Cambridge English

w którą stronę kręci się planeta szkoła?

co znajduję się na szkolnej orbicie

• rodzaje kursów

• ilość godzin

• grupy wiekowe i poziomy zaawansowania



Cambridge English w mojej szkole

Lokalna mapa szkół

jak moja szkoła daje się zauważyć

• przygotowania do międzynarodowych testów 
i egzaminów w mojej szkole



Ucz (się ) angielskiego z Cambridge English

Nauka poprzez przygotownia

• jak wielu uczniów zostaje na kolejne lata

nauka praktycznego języka



Cele z Cambridge English

klarownie określona ścieżka działania

jasno zdefiniowany cel działania

• przygotownia do egzaminów i nauka 
angielskiego

• zdobycie międzynarodowego certyfikatu 
językowego



Certyfikaty Cambridge English

dowód znajomości języka

co jeszcze oprócz nauki na kursie

• czy szkoła pokazuje jak wykorzystać 
znajomość języka

• pomoc w uzyskaniu międzynarodowego 
i rozpoznawalnego na całym świecie 
certyfikatu językowego



Testy i egzaminy Cambridge English w szkole

Globalne wspiera Lokalne

Jak wzmocnić markę swojej szkoły?

• Czy szkoła uzyskała na ten rok szkolny logo i/lub 
certyfikat dla Preparation Centre?

Status Preparation Centre



Uczenie angielskiego z Cambridge English

• uczenie angielskiego • poprzez przygotowania do testów i egzaminów Cambridge English

Jak to działa? Jak uczyć angielskiego z Cambridge English?

http://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/teaching-english/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/


Write & Improve

→ Poprawianie tekstów pisanych

→ Wklejasz tekst i otrzymujesz info o błędach

writeandimprove.com

https://writeandimprove.com/
https://writeandimprove.com/
https://writeandimprove.com/


The Digital Teacher

→ Rozwój zawodowy nauczyciela

→ uczenie z wykorzystaniem najnowszych technologii

thedigitalteacher.com

https://thedigitalteacher.com/
https://thedigitalteacher.com/
https://thedigitalteacher.com/


PenFriends

→ Moja szkoła częścią międzynarodowej społeczności

→ Uczniowie praktycznie wykorzystują znajomość angielskiego

penfriends.cambridgeenglish.org

https://penfriends.cambridgeenglish.org/
https://penfriends.cambridgeenglish.org/
https://penfriends.cambridgeenglish.org/


Practice Makes Perfect

→ wsparcie metodyczne

→ Teacher Tips – Lesson Plans – Extra Support

practicemakesperfect.cambridge.org

http://practicemakesperfect.cambridge.org/
http://practicemakesperfect.cambridge.org/
https://practicemakesperfect.cambridge.org/


Weekly

→ Planner lekcji

→ Wybierasz egzamin, liczbę tygodni i godzin

weekly.cambridgeenglish.org

https://weekly.cambridgeenglish.org/
https://weekly.cambridgeenglish.org/
https://weekly.cambridgeenglish.org/


Ucz się z Mattem

→ Wskazówki i porady eksperta

→ Zajęcia w klasie, lekcje indywidualne i zadania domowe

cambridgeenglish.org/pl/UczSieZMattem

http://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-students/learn-with-matt/
http://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-students/learn-with-matt/
https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-students/learn-with-matt/


Więcej niż egzamin

→ Nauka angielskiego z Cambridge English

→ Rozwijanie umiejętności językowych poprzez przygotowania 

do Cambridge English Qualifications

cambridgeenglish.org/pl/AngielskiZCambridgeEnglish

https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-candidates/


Dla rodziców

→ Wspólna nauka angielskiego

→ Sprawdź z dzieckiem, ile potrafi po angielsku

Newsletter dla rodziców, Blog dla rodziców

cambridgeenglish.org/pl/Rodzice

https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-parents/


Dla nastolatków

→ Świat jest ciekawszy

→ z certyfikatem Cambridge English – jak i gdzie przygotować się do egzaminu

cambridgeenglish.org/pl/SwiatJestCiekawszy

https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-students/


Przed egzaminem

→ Jak przygotować się do egzaminu Cambridge English?

→ B2 First lub C1 Advanced

cambridgeenglish.org/pl/PrzedEgzaminem

https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/information-for-students/resources/


O wiele więcej niż egzamin

→ Dlaczego warto uzyskać certyfikat Cambridge English?

→ Jak zapisać się na egzamin Cambridge English?

cambridgeenglish.org/pl/WiecejNizEgzamin

https://www.cambridgeenglish.org/pl/cmp/more-than-exam/


Ćwiczenia dla dzieci

→ Wspólna nauka angielskiego

→ Gry, piosenki i ćwiczenia

cambridgeenglish.org/pl/Dzieci

https://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/


Sprawdz swój poziom angielskiego

→ Bezpłatne testy poziomujące Online

→ Dla uczniów, dorosłych, najmłodszych i biznesowe

cambridgeenglish.org/pl/TestyOnline

https://www.cambridgeenglish.org/pl/test-your-english/


W poszukiwaniu inspiracji

→ Dołącz do naszej lokalnej społeczności

→ Lokalna strona Facebook Cambridge English Poland

facebook/CambridgeEnglishPL

https://www.facebook.com/CambridgeEnglishpl


That’s why we’re 

with you every 

step of the way.

O wiele więcej niż szkoła -

Szkoła Cambridge English



Cambridge English w szkole



Cambridge English w mojej szkole - jak to działa?

1
Cambridge English

4
planeta szkoła

2
testy i egzaminy

5
plan działania

3
nauka angielskiego

6
wyróżnienie marki szkoły



to campuses,Uczniowie 

kontynuują naukę 

na kolejnych 

kursach



Sesje zamknięte w szkole 

Kursy i egzaminy w tym samym miejscu



Uczniowie szkoły zdobywają 

rozpoznawalne na całym 

świecie certyfikaty językowe



Ceremonie rozdania 

certyfikatów Cambridge English 

– zwiększanie wiarygodności 

marki szkoły 



Z certyfikatem Cambridge English 

moi uczniowie mogą osiągnąć 

więcej

Cambridge English –

o wiele więcej niż 

testy i egzaminy



szkołanauka angielskiegotesty i egzaminyCambridge English
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Pytania



Schools

cambridgeenglish.org/pl/Kontakt

Skontaktuj się z nami

poland@cambridgeenglish.org

Napisz do nas:

https://www.cambridgeenglish.org/pl/about-us/contact/

