
Cambridge English 
Qualifications

Dla każdego, na każdym etapie nauki

Testy i egzaminy Cambridge English



Dlaczego nauka angielskiego 
jest taka ważna?



Znajomość angielskiego…

• Pomaga dostać się na wymarzone studia

• Otwiera drzwi do kariery

• Ułatwia podróżownie

• Daje lepsze perspektywy

• Przybliża do świata Internetu

• Wspiera w odkrywaniu literatury, kultury i sztuki



Co to jest
Cambridge Assessment English?



Cambridge Assessment English

Kim jesteśmy

• Częścią University of Cambridge

• Pomagamy milionom ludzi na 
świecie uczyć (się) angielskiego  
i potwierdzać swoje umiejętości 
językowe



Z Cambridge English łatwiej uczyć 

się angielskiego i zdobywać 

międzynarodowe certyfikaty 

językowe



Dlaczego Cambridge English Qualifications?

• Lepsze postępy w nauce języka

• Nauka angielskiego krok po kroku

• Rozwijanie praktycznych umiejętności 
językowych

• Pozytywny wpływ na uczenie się i nauczanie

• Wsparcie dla uczniów i rodziców

• Międzynarodowe certyfikaty językowe



Europejski System Opisu Kształcenia Językowego -
The Common European Framework of Reference 
(CEFR)

• CEFR to międzynarodowy standard opisu umiejętności 
językowych

• Ma sześć poziomów od A1 (podstawowy) do C2 (ekspert)

• Opisuje to, co uczniowie potrafią na każdym poziomie 
zaawansowania

• Obejmuje wszystkie cztery kluczowe umiejętności językowe: 
czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie

• Cambridge Assessment English stale angażuje się w badania 
i rozwój CEFR

• Każda kwalifikacja Cambridge English jest stworzona na 
danym poziomie CEFR i wyraźnie wskazując zakres 
wymaganych umiejętności językowych



ProficiencyC2

AdvancedC1

First for SchoolsB2

Preliminary for SchoolsB1

Key for SchoolsA2

FlyersA2

StartersPre A1

MoversA1

Cambridge English Qualifications



W jaki sposób Cambridge English 
Qualifications mogą przydać się 
w codziennym życiu?



Cambridge Assessment English

Największy na świecie zakres kwalifikacji z języka angielskiego 
dla uczniów i nauczycieli

ponad

60 milionów
egzaminów, do 
których kandydaci 
przystąpili do tej 
pory 

ponad

50,000 
szkół korzystających 
z naszch testów 
i egzaminów

ponad

20 milionów
użytkowników 
online

5.5 miliona
kwalifikacji, do którch 
przystępują 
kandydaci każdego 
roku

certyfikaty uznawane 
przez ponad

20,000 
organizacji

ponad 130 krajów, w których 

można przystąpić to testu lub 
egzaminu Cambridge English



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 

porozumiewających się w języku 

angielskim wzrośnie do 2.5 miliarda.



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/


Cambridge English Qualifications sprawdzają
wszystkie cztery umiejętności językowe

nauka – testowanie – informacja o poziomie językowym



Egzaminy pomagają zarówno 

w określeniu celów 

językowych, jak i w stworzeniu 

planu ich osiągnięcia



Cambridge English 
Qualifications

• Testy dla najmłodszych

• Dla uczniów szkół podstawowych klas starszych

• Dla młodzieży, studentów i dorosłych

• Egzaminy biznesowe



Schools

Testy dla najmłodszych

Poniżej A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers

cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

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


Testy dla najmłodszych
Poniżej A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers

Zostały stworzone aby motywować najmłodszych 
uczniów i budować ich pewność siebie krok po kroku : 

• testują bawiąc

• zadania są dostosowane 
do wieku i poziomu dziecka

• motywują do nauki

• wyniki jasno pokazują postępy w nauce

• sprawdzają mówienie, rozumienie ze słuchu, 
czytanie i pisanie

• każde dziecko otrzymuje certyfikat



Ile trwają poszczególne testy dla najmłodszych

Starters Movers Flyers

Słuchanie 20 min 25 min 25 min

Pisanie

i Czytanie
20 min 30 min 40 min

Mówienie 3–5 min 5–7 min 7–9 min



Poniżej A1 Starters

“Wygląda świetnie, 

sprawia, że chcesz wziąć 

udział w teście.”

Kandydatka, Meksyk



A1 Movers

“Cieszę się, że test zawiera 

zdjęcia, pomagają, gdy nie 

rozumiesz.”

Kandydat, Turcja



Starters - Listening



Starters 

Reading and Writing



Formuła części ustnej testów dla najmłodszych

Wyszkoleni egzaminatorzy zapewniają rzetelną ocenę

Egzaminatorzy są przygotowani do przeprowadzania testów dla 
namłodszcyh

Celem testów jest pokazanie, co dziecko już potrafi powiedzieć 
po angielsku raczej niż wskazywanie, czego jeszcze nie potrafi



Cambridge English Qualifications

Dla szkół

B1 Preliminary 

for Schools

B2 First 

for Schools

C1 Advanced C2 ProficiencyA2 Key 

for Schools

B1A2 B2 C1 C2

cambridgeenglish.org/pl/Szkoly

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


A2 Key for Schools 
B1 Preliminary for Schools  
B2 First for Schools 
C1 Advanced
C2 Proficiency

• Pomagają uczniom w doskonaleniu języka 
angielskiego krok po kroku i potwierdzaniu swoich 
umiejętności językowych

• Rozwijają prawdziwe umiejętności komunikacyjne, 
które można wykorzystać do codziennego życia, 
podróży, nauki i pracy

• Tematy i zadania koncentrują się na 
zainteresowaniach i doświadczeniach uczniów w 
wieku szkolnym 

• Posiadają szeroką gama materiałów dostępnych dla 
uczniów i rodziców



A2 Key

B1 Preliminary

B2 First 

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

Dla studentów i dorosłych

cambridgeenglish.org/pl/EgzaminyOgolne

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


• Angielski dopasowany do potrzeb kandydata

• Nauka języka krok po kroku

• Rozwijanie praktycznych umiejętności 
językowych

• Międzynarodowe certyfikaty językowe

• Studia za granicą

• Praca w wymarzonej firmie

Dla studentów i dorosłych

cambridgeenglish.org/pl/EgzaminyOgolne

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


Speaking

Część ustna B2 First

Przewodnik po części ustnej B2 First

https://www.facebook.com/CambridgeEnglishpl/posts/1980141668709559?__tn__=-R


Wsparcie dla uczniów i rodziców



wspólna nauka 
angielskiego

Strefa Digital 
Cambridge English

ćwiczenia dla 
najmłodszych

wskazówki i porady 
dla rodziców

cambridgeenglish.org/pl/WspolnaNaukaAngielskiego

Dla rodziców i dzieci

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


and to do so with 

infinite variety.

cambridgeenglish.org/pl/BezplatneMaterialy

Bezpłatne materiały 

Cambridge English 

https://www.cambridgeenglish.org/pl/bezplatnematerialy


Wyniki testów i egzaminów
- co oznaczają?



Testy dla najmłodszych

Poniżej A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

wszystkie dzieci 

otrzymują certyfikaty

motywacja do nauki

nagradzanie osiągnięć

budowanie pewności siebie



Wyniki egzaminu – co to oznacza

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



A2 Key for Schools
B1 Preliminary for Schools
B2 First for Schools

CertyfikatStatement of results

A2 Key

B1 Preliminary

B2 Fist

C1 Advanced

C2 Proficiency

Wyniki



Polecane strony
dla rodziców i uczniów



Write & Improve

→ Poprawianie tekstów pisanych

→ Wklejasz tekst i otrzymujesz info o błędach

writeandimprove.com

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


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/


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/


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/


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/


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/


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/


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.

Więcej niż testy i egzaminy -

Cambridge English Qualifications



Skontakuj się z nami:

cambridgeenglish.org/pl/centra

poland@cambridgeenglish.org

Znajdz najbliższe centrum egzaminacyjne 

i zapytaj o testy i egzaminy Cambridge English:

cambridgeenglish.org/Kontakt

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

