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First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielsk
iego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na
prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji
językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji
językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych
przy rekrutacji studentów.
Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.
Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego
na poziomie zaawansowanym.
CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu
państwowego z języka angielskiego.
CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji
językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
CAE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek, jak również kwalifikacji językowych przekwalifikujących się
nauczycieli.
CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i insty
tucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.
Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

Zentrale Mittelstufenprüfung
ZMP to świadectwo znajomości języka, która umożliwia rozumienie dość długich ambitnych tekstów
z szerokiego zakresu tematów oraz pojmowanie także znaczeń wyrażonych w podtekście. Posiadacz
certyfikatu potrafi efektywnie i swobodnie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym,
w szkole i na uczelni. Umie formułować jasne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat
złożonych zagadnień, właściwie wykorzystując rozmaite środki służące spójności tekstu.
ZMP cieszy się wysoką popularnością na całym świecie i uznawany jest przez pracodawców za
świadectwo solidnej znajomości języka niemieckiego w zakresie ogólnym. W niektórych kolegiach, wyższych szkołach zawodowych i uniwersytetach w Niemczech certyfikat zwalnia z egzaminu
wstępnego z języka.
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Zertifikat Deutsch
Pozytywny wynik egzaminu Zertifikat Deutsch (ZD) świadczy o solidnych podstawach znajomości
języka potocznego, umożliwiających porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia
codziennego. Dyplom ZD znany jest na całym świecie i stanowi świadectwo, że legitymująca się nim
osoba opanowała najważniejsze struktury gramatyczne i jest w stanie zrozumieć rozmowę na tematy z
życia codziennego i w niej uczestniczyć. Potrafi ona również przedstawić proste fakty w formie ustnej i
pisemnej oraz zrozumieć teksty poświęcone tematyce z życia codziennego.
Kurs przygotowujący do matury
Jest to kurs dla osób pragnących przygotować się do nowej matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kurs obejmuje przygotowanie do matury zarówno ustnej jak i pisemnej.
Słuchacze skupiają się wyłącznie na zadaniach maturalnych, przerabiają zestawy wszystkich
możliwych ćwiczeń i tematów. Pogłębiają swoją wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa, idiomów, itp.
W razie potrzeby mają możliwość skorzystania z fachowych rad naszech lektorów.
Celem kursu przygotowującego do matury pisemnej jest:
•
Ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnej wymaganych na egzaminie maturalnym,
•
Powtórzenie i utrwalenie poznanych struktur gramatycznych, idiomów,
•
Doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
Celem kursu przygotowującego do matury ustnej jest:
•
Poszerzenie zasobu słownictwa
•
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo
poznanych struktur gramatycznych, słownictwa, idiomów (relacjonowanie wydarzeń, uzyski
wanie/udzielanie informacji, argumentowanie opinii własnych, itp.)
Kurs prowadzony jest na następujących poziomach:
•
Podstawowy ustny i pisemny
•
Rozszerzony ustny i pisemny
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