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Egzaminy z oferty British Council
potwierdzaj ące znajomo ść języka angielskiego
na poziomie podstawowym

Konferencja

Nauczanie języka obcego w przedszkolu – szanse i wyzwania

Lublin, 21 pa ździernika 2015
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British Council na świecie

Otwarcie w 1934

Działamy z 200 biur 
w 110 krajach

Pracujemy bezpośrednio 
z 12 mln ludzi

Ponad 9 mln osób wzięło 
udział w naszych 
wystawach, targach i 
festiwalach

308 tys. uczniów

przeprowadziliśmy 2,7 mln 
brytyjskich egzaminów

73,3 mln użytkowników 
naszych kanałów cyfrowych

485 mln osób wysłuchało 
naszych audycji radiowych, 
obejrzało nasze programy 
telewizyjne i przeczytało nasze 
publikacje

1934

British Council jest instytucj ą reprezentuj ącą Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie 
współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
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British Council w Polsce

Biura
Warszawa i Kraków

Nauczanie j ęzyka angielskiego
Warszawa, Kraków, Wrocław

Centra egzaminacyjne
14 centrów w całej Polsce, w tym
Lublin

Szkoły z Programu Partnerskigo Addvantage
Ponad 200 szkół w całej Polsce

W internecie
Strony internetowe, Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn
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Czym si ę zajmujemy w Polsce

JĘZYK ANGIELSKI
Promowanie języka angielskiego, podnoszenie jakości 
edukacji językowej, nauczanie języka angielskiego, 
ocena i certyfikacja umiejętności językowych.

EDUKACJA  I SPOŁECZE ŃSTWO
Różnorodne projekty nakierowane na dzielenie się 
dobrymi praktykami Wielkiej Brytanii w zakresie 
edukacji i zagadnień związanych ze społeczeństwem. 
Wspieranie młodych naukowców (FameLab).

KULTURA I SZTUKA
Współpraca z najlepszymi brytyjskimi artystami, 
organizowanie inspirujących wydarzeń z zakresu 
kultury i sztuki. Wspieranie wymiany dobrych praktyk 
pomiędzy polskimi i brytyjskimi artystami. 
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Język angielski – co robimy w Polsce?

• Uczymy ponad 6 tys. uczniów rocznie

• Przeprowadzamy ponad 20 tys. egzaminów rocznie, w tym 
egzaminy Cambridge English (np. FCE), test IELTS i 
brytyjskie egzaminy zawodowe.

• Doradzamy rodzicom, jak mogą wspierać swoje dzieci 
w nauce języka angielskiego.

• We współpracy z partnerami organizujemy projekty językowe.

• Nauczycielom języka angielskiego oferujemy kursy, 
szkolenia, kwalifikacje zawodowe, poradnictwo i materiały 
do wykorzystania na lekcji.

• Zapewniamy nauczycielom i osobom uczącym się dostęp 
do bezpłatnych materiałów online.



Egzaminy z oferty British Council
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Cambridge English: First 
(FCE)

International English 
Language Testing System 
(IELTS) 



Egzaminy z j ęzyka angielskiego

Cambridge English: First 
(FCE)

International English 
Language Testing System 
(IELTS) 
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Porównanie egzaminów (podobie ństwa i ró żnice)

FCE
�Format: Komputerowy 
i papierowy

�4 części:

•Reading and Use of English 
(7 części)

•Writing (2 zadania)

•Listening (2Xsłuchany)

•Speaking (w parach)

Czas trwania: ok. 3h30min

IELTS
�Format: Papierowy

�4 części:

•Reading (4 części)

•Writing (2 zadania)

•Listening (1Xsłuchany)

•Speaking (indywidualnie)

Czas trwania: 3h15min
www.britishcouncil.pl 8
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Reading &
Use of English

1 h 15 min

Writing

1 h 20 min

Listening

30 minut 
+10 min transfer

Speaking

14 minut
(w parach)

Cambridge English: First (FCE) - struktura
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Reading &
Use of English

1 h 15 min

7 części (52 pytań): test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie 
brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, 
przekształcanie zdań, test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie 
brakujących części tekstów podanymi odpowiedziami, 
dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Writing

1 h 20 min

Listening

30 minut 
+10 min transfer

Speaking

14 minut
(w parach)

Cambridge English: First (FCE) - struktura
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Część 1: Test wielokrotnego wyboru

FCE: Reading and Use of English (przykłady)



FCE: Reading and Use of English (przykłady)
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Część 2: uzupełnianie 
brakuj ących wyrazów

Część 3: tworzenie wyrazów



FCE: Reading and Use of English (przykłady)
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Część 4: przekształcanie zda ń



FCE: Reading and Use of English (przykłady)

www.britishcouncil.org 14

Część 5: test wielokrotnego wyboru



FCE: Reading and Use of English (przykłady)
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Część 6: uzupełnianie brakuj ących cz ęści tekstów



FCE: Reading and Use of English (przykłady)
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Część 7: dopasowywanie odpowiedzi do tekstów
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Reading &
Use of English

1 h 15 min

Writing

1 h 20 min

Część 1 – zadanie obowiązkowe – esej (140-190 słów)
Część 2 – do wyboru artykuł, list/e-mail, sprawozdanie, esej, 
recenzja lub opowiadanie (140-190 słów) 

Listening

30 minut 
+10 min transfer

Speaking

14 minut
(w parach)

Cambridge English: First (FCE)



Cambridge English: First (FCE) – Writing Task 1
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Cambridge English: First (FCE) – Writing Task 2
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Reading &
Use of English

1 h 15 min

Writing

1 h 20 min

Listening

30 minut 
+10 min transfer

Część 1 – test wielokrotnego wyboru
Część 2 – uzupełnianie zdań
Część 3 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do tekstów
Część 4 – test wielokrotnego wyboru        (w sumie 30 pytań)

Speaking

14 minut
(w parach)

Cambridge English: First (FCE)



Cambridge English: First (FCE) – Listening
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Reading &
Use of English

1 h 15 min

Writing

1 h 20 min

Listening

30 minut 
+10 min transfer

Speaking

14 minut
(w parach)

Część 1 – przedstawienie się i krótka rozmowa
Część 2 – indywidualne wypowiedzi (1’ na kandydata), 
omówienie zestawu zdjęć
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą (3’)
Część 4 – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat (4’)

Cambridge English: First (FCE)



FCE: Speaking
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Część 3: rozmowa kandydatów mi ędzy sob ą 
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Reading &
Use of English

1 h 15 min

7 części (52 pytań): test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie 
brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, 
przekształcanie zdań, test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie 
brakujących części tekstów podanymi odpowiedziami, 
dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Writing

1 h 20 min

Część 1 – zadanie obowiązkowe – esej (140-190 słów)
Część 2 – do wyboru artykuł, list/e-mail, sprawozdanie, esej, 
recenzja lub opowiadanie (140-190 słów) 

Listening

30 minut 
+10 min transfer

Część 1 – test wielokrotnego wyboru
Część 2 – uzupełnianie zdań
Część 3 – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do tekstów
Część 4 – test wielokrotnego wyboru        (w sumie 30 pytań)

Speaking

14 minut
(w parach)

Część 1 – przedstawienie się i krótka rozmowa
Część 2 – indywidualne wypowiedzi (1’ na kandydata), 
omówienie zestawu zdjęć
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą (3’)
Część 4 – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat (4’)

Cambridge English: First (FCE)



Ważne pytania: FCE

• Jakie oceny dostanę z FCE?

180–190 punktów � Grade A (C1)
173–179 punktów � Grade B (B2)
160–172 punktów � Grade C (B2)
140–159 punktów � Level B1 (B1)
Mniej niż 140 punktów � Fail

• Ile muszę się przygotowywać do FCE?
ok. 600-650h nauki języka angielskiego

• Czy certyfikat Cambridge English: First (FCE) jest na całe życie?
TAK! ☺

www.britishcouncil.org 25
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Listening
30 min + 
10 min na transfer 
odpowiedzi

Reading
1 h

Writing
1 h

Speaking
11-14 minut
(indywidualnie)

IELTS - struktura
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Listening

30 min
+ 10 min na 
przeniesienie
odpowiedzi

4 części (40 pyta ń): rozmowa 2 osób, monolog, rozmowa 2-4 
osób, monolog. Rodzaje zadań: uzupełnienie zdań, notatek, 
streszczeń, tabeli i diagramów, zaznaczenie miejsc i kierunków 
na mapie, zaznaczenie etapów danego procesu na wykresie, 
udzielenie krótkich odpowiedzi lub pytania wielokrotnego 
wyboru. Ważne: 
tekst odsłuchiwany jest tylko jeden raz
Pojawiają się różne akcenty

Reading
1 h

Writing
1 h

Speaking
11-14 minut

IELTS



IELTS - Listening
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Listening
30 + 10 min

Reading
1 h

3 części (40 pyta ń): 
W całości do przeczytania: 2 000 – 2 200 słów. Każdy tekst jest 
łatwiejszy w początkowej części, następnie stopień trudności 
rośnie.
Rodzaje zadań: uzupełnienie zdań, notatek, tabeli, diagramów 
lub wykresów, udzielenie krótkiej odpowiedzi, pytania 
wielokrotnego wyboru, dopasowanie tytułu akapitu do 
konkretnego ustępu tekstu, zweryfikowanie informacji w tekście  
(True/False/Not Given), wykazanie zrozumienia stanowiska 
autora, jakie zajmuje autor tekstu (Yes/No/Not Given).

Writing
1 h

Speaking
11-14 min

IELTS



IELTS Reading (Academic)
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IELTS Reading (General Training)
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Listening
30 + 10 min

Reading
1 h

Writing
1 h

2 zadania: 1 – 150 słów (20 min.), 2 – 250 słów (40 min )
General Training : zadanie 1 - napisanie listu, będącego 
odpowiedzią na problem określony przez twórców testu; np. 
udzielenie informacji, czy wyjaśnienie danej sytuacji. Zadanie 2 
- zaprezentowania argumentacji na podany temat.

Academic: zadanie 1 – opis treści przedstawionych w formie 
graficznej (diagram, tabela, wykres) oraz wyjaśnienia zawartej 
w niej informacji, objaśnienia przebiegu procesu, itp. Zadanie 2 
- kandydat prezentuje swój punkt widzenia lub przedstawia 
swoją linię argumentacji na zadany temat.

Speaking
11-14 min

IELTS



IELTS Writing Task 1 
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General Training Task 

Your local public library wants to make 

improvements to their services and 

facilities. In order to get ideas from the 

public, they have asked library users to 

send them suggestions in writing.

Write a letter to the librarian. In your 

letter

• describe what you like about the library 

• say what you don't like 

• make suggestions for improvements 

Write at least 150 words.

Academic Task
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Listening
30 + 10 min

Reading
1 h

Writing
1 h

Speaking
11-14 min

Ważne: format: 1 kandydat: 1 egzaminator
Wypowiedź nagrywana
3 części:
1 część (4-5 min): pytania dot. życia prywatnego (miejsca 
zamieszkania, rodziny, zawodu, studiów, zainteresowań, 
planów na przyszłość) 
2 część (3-4 min.): kandydat mówi przez ok. 1-2 minut na 
zadany temat. Przed przystąpieniem do odpowiedzi można 
sporządzić notatki.
3 część (3-4 min.) - kandydat odpowiada na pytania

IELTS



Ważne pytania: IELTS

• Jakie oceny dostanę z IELTS?

IELTS to test diagnostyczny
Każdy otrzymuje certyfikat
Wynik z poszczególnych części i wynik całościowy na skali 0-9

• Czy certyfikat IELTS jest na całe życie?
TAK, w przypadku uznawalności krajowej na potrzeby 
projektów MEN, poszukiwania pracy! ☺
NIE, w przypadku procesów wizowych lub aplikacyjnych na 
studia w języku angielskim (wynik ważny 2 lata)

www.britishcouncil.org 35



Porównanie egzaminów FCE i IELTS

FCE
Terminy egzaminów:

Wersja komputerowa (CB): 
27/11, 05/12 w Warszawie

Wersja papierowa (PB): 
7/11 w Warszawie, 

12/12 w Lublinie i 13 innych 
miastach

IELTS
Terminy egzaminów: 

zawsze czwartki i soboty

co 2 tyg. w Warszawie i 
Krakowie: 24/10, 7/11, 21/11, 
05/12

w Lublinie: 08/10/2015, 
kolejne w 2016
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Porównanie egzaminów

FCE
Rejestracja online:

http://examfinder.britishcounc
il.pl/

PB: 6 tyg. przed egzaminem

CB: 2 tyg. przed egzaminem

IELTS
Rejestracja online:

https://ielts.britishcouncil.org/po
land

PB: na 4 tyg. przed egzaminem
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Koszt egzaminu

FCE
Cena: 610 zł

W cenie:

� Test i jego ocena

� 1 certyfikat

IELTS
Cena: 720 zł

W cenie: 

� Test i jego ocena

� 5 certyfikatów

� Kurs Road to IELTS
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Porównanie egzaminów
Wyniki FCE

� dostępne online 
2 (CB) lub 6 tyg. 
(PB) od daty testu

� Certyfikat: po 
kolejnych 4 tyg.

Wyniki IELTS

� dostępne 13 dnia 
od daty testu 
(online i dyplom 
papierowy)
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FCE czy IELTS?
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Cambridge English: First 
(FCE)

International English 
Language Testing System 
(IELTS) 
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Bezpłatne materiały dla nauczycieli i uczniów

• Dla nauczycieli języka angielskiego

www.teachingenglish.org.uk

• Dla uczniów dorosłych

www.britishcouncil.org/learnenglish

• Przygotowanie do FCE

www.cambridgeenglish.org/exams/first/preparation/

• Road to IELTS

www.roadtoielts.com/testdrive

• Take IELTS with the British Council

www.britishcouncil.org/takeielts



Linki prezentowane podczas konferencji:
• http://cbr.centrum-brytyjskie.lublin.pl/

• http://cbr.centrum-brytyjskie.lublin.pl/pdf/cambridge-english-first-

handbook-2015.pdf

• http://ieltsadvantage.com/

• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/?utm_source=te-

homepage&utm_medium=right-banner&utm_campaign=teachingenglish

• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?utm_source=le-

homepage&utm_medium=right-banner&utm_campaign=learnenglish

• http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/

• http://premierskillsenglish.britishcouncil.org/players

• https://youtu.be/DwNEO3s--Nk
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Dziękuj ę za uwagę!

Elżbieta Stelmach
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Więcej informacji

www www.britishcouncil.pl 

Facebook BritishCouncilPolska

Twitter @plBritish


