EGZAMINY JĘZYKOWE W CZTERNASTCE
Certyfikaty Cambridge English (FCE, CAE)
Test z języka angielskiego IELTS
Czym charakteryzują się egzaminy językowe?
Egzaminy Cambridge English są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły,
uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach
anglojęzycznych. Zdany egzamin Cambridge English daje Ci honorowany na całym świecie
certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady
Europy (CEFR):

Egzamin Cambridge English: First jest znany także pod nazwą First Certificate in
English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by
pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.
Poziom zaawansowania językowego: Upper intermediate (Średnio zaawansowany) = B2

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in
Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od
profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich.
Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1
IELTS (International English Language Testing System) to popularny na całym świecie
test języka angielskiego, do którego co roku przystępuje ponad 2 miliony kandydatów.
IELTS uznawany jest przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym najbardziej
renomowane organizacje i uczelnie w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych,
Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie. Daje bardzo wiarygodną ocenę umiejętności
językowych- dzięki 9-cio stopniowej skali ocen nadaje się dla osób na każdym poziomie
zaawansowania językowego

Dlaczego warto zdawać egzaminy Cambridge English, IELTS?
First Certificate in English (FCE)
 Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
(zwalnia z lektoratów z języka angielskiego na studiach licencjackich, magisterskich i
doktoranckich)
 Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard
Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie
z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany
międzyuczelnianej
 W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka
angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
 Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka
angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
 Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości
języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Certificate in Advanced English (CAE)
 Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie,
pracodawców i instytucje rządowe
 Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard
Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie
z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany
międzyuczelnianej
 W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka
angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
 Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji
językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania
stopnia dyplomatycznego
 Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie
kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 Cambridge English: Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucji na całym
świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe. Egzamin ten
przydatny jest:
- w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
- w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
- w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
- w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
- w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

International English Language Testing System (IELTS)
 Jest honorowany przez ponad 9 000 instytucji edukacyjnych, rządowych, pozarządowych i
zawodowych w przeszło 140 krajach na całym świecie:
- niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii
- ponad 3 000 uczelni w USA w tym prestiżowe uniwersytety Ivy League
- władze Australii oraz Nowej Zelandii w celach imigracyjnych
- polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej- jako udokumentowanie kwalifikacji
językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
- Polska Służba Cywilna- jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii- Home Office- jako poświadczenie
poziomu języka angielskiego, wymagane u osób ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie
 Ocenia cztery kompetencje językowe angielskiego międzynarodowego
 Jest oferowany w dwóch modułach: Academin i General Training, w zależności od potrzeb
kandydata
 Daje bardzo wiarygodną ocenę umiejętności językowych- dzięki 9-cio stopniowej skali ocen
nadaje się dla osób na każdym poziomie zaawansowania językowego


Jak wyglądają poszczególne egzaminy?
Cambridge English: First (FCE)
Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz reading (Czytanie ze
zrozumieniem), use
of
English (Test
gramatyczno-leksykalny), writing (Pisanie)
i listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz
ją w parze z innym kandydatem w obecności egzaminatorów.
Reading + Use of English
Writing
Listening
Speaking

- 1 godz. 15 min
- 1 godz. 20 min
- 40 min
- 14 min

Cambridge English: Advanced (CAE)
Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz reading (czytanie ze
zrozumieniem), use
of
English (Test
gramatyczno-leksykalny), writing (Pisanie)
i listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz
ją w parze z innym kandydatem w obecności egzaminatorów.
Reading + Use of English
Writing
Listening
Speaking

- 1 godz. 30 min
- 1 godz. 30 min
- 40 min
- 15 min

Aby zdać egzamin FCE lub CAE należy uzyskać 80% z każdego komponentu. Jeśli ostateczny
wynik zdającego z całego testu wynosi:
- 80-85% zdający otrzymuje ocenę C
- 85-90% zdający otrzymuje ocenę B (faktyczny poziom B2)
- powyżej 90% zdający otrzymuje ocenę A (na egzaminie FCE jeśli wynik przekracza 95%
zdający może mieć zaznaczone na certyfikacie, iż faktyczny poziom jej/jego znajomości języka
angielskiego jest na poziomie C1)
IELTS (International English Language Testing System)
Egzamin IELTS składa się z czterech części – listening (słuchanie), reading (czytanie),
writing (pisanie) i speaking (mówienie).
Testy, które rozwiązujemy, oceniane są w skali od 1 do 9 punktów. Średnia punktów pomaga
określić poziom znajomości języka angielskiego, jaki reprezentujemy.
Warto zauważyć, iż na egzaminie IELTS nie pojawia się część gramatyczna – znajomość
gramatyki jest weryfikowana podczas wyżej podanych części egzaminu.
Listening
Reading
Writing
Speaking

- 30 min
- 60 min
- 60 min
- 11-14 min

Czy pomożemy Wam w rzetelnym przygotowaniu do egzaminu? ............…..Pomożemy !
Jako nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole bardzo chętnie pomożemy wszystkim
uczniom naszego liceum, którzy podejmą się wyzwania, jakim jest przygotowanie do
egzaminu językowego. Same egzaminy różnią się od egzaminów gimnazjalnych czy
maturalnych, dlatego też konieczne jest poznanie struktury wybranego egzaminu, typów
zadań oraz oswojenie się formą części ustnej. Udostępnimy Wam materiały dydaktyczne,
przestawimy najlepsze pozycje wydawnicze z przykładowymi testami, będziemy na bieżąco
udzielać Wam wskazówek koniecznych do zdania egzaminu na jak najwyższym poziomie.
Specjalnie dla Was zorganizowane zostaną cotygodniowe, dodatkowe zajęcia, na których
poznacie strukturę wybranego egzaminu, obejrzycie filmiki z prezencjami części ustnej,
rozwiążecie przykładowe testy, będziecie wykonywać symulacje ustnej części egzaminu oraz
ćwiczyć umiejętności językowe, które będą wymagały udoskonalania oraz typy zadań, które
okażą się najbardziej wymagające. Postaramy się również, abyście mieli szansę wzięcia
udział w próbnych sesjach egzaminacyjnych w szczecińskim oddziale Instytutu British
Council.
Jeśli w danej sesji egzaminacyjnej zgłosi się powyżej 20 kandydatów, wówczas egzamin
odbywa się na terenie naszej szkoły, tylko dla naszych uczniów.
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