
Akademia Językowa English Time – 

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne 

Pearson English International Certificate 

(PTE General), Young Learners (PTE YL) 

Centre 
Szkoła English Time uzyskała tytuł autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego 

PEARSON PTE. Nasze Centrum posiada status otwarty, co oznacza, że możemy 

organizować i przeprowadzać egzaminy PTE nie tylko dla naszych uczniów, ale także dla 

kandydatów zewnętrznych: osób prywatnych, firm i instytucji, uczelni wyższych, szkół 

państwowych, prywatnych i językowych. Posiadamy autoryzację do przeprowadzania 

egzaminów w Białymstoku. 

 

Certyfikaty Pearson English International 

Certificate dla młodzieży i dorosłych 
Egzaminy Pearson English International Certificate (PTE General) skierowane są do osób, 

dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other 

Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki. 

Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym 

poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które 

mają miejsce każdego dnia. 

• PTE Level A1 (elementary – A1) 

• PTE Level 1 (pre-intermediate – A2) 

• PTE Level 2 (intermediate – B1) 

• PTE Level 3 (upper-intermediate – B2) 

• PTE Level 4 (advanced – C1) 

• PTE Level 5 (proficient – C2) 

Certyfikaty Pearson English International Certificate uznawane są przez firmy, 

uczelnie oraz instytucje rządowe w Polsce i na całym świecie. 

W Polsce egzaminy Pearson (PTE General): 

• zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka 

obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. 

(Dz.U. 204, poz. 1200) 

• uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji 

językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka 

angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku 



• uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka 

angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 

218, poz. 1695) 

 

UWAGA!!! Już od 2020 roku, aby uczyć języka angielskiego w przedszkolu, trzeba 

wykazać się znajomością języka na poziomie B2. Jednym z egzaminów 

akredytowanych przez MEN potwierdzającym znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2 jest Pearson Test of English (PTE General), poziom 3 z ocenami pass, merit 

lub distinction (Rozporządzenie MEN z 20 czerwca 2013 r). 

 

    

Sesje egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych 
Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu Pearson English International Certificate (PTE 

General) 3 razy w roku w następujących miesiącach: 

• maj 

• czerwiec 

• grudzień 

Więcej informacji o egzaminach znajdziesz tutaj: https://bit.ly/3wiOOS8 

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w egzaminie, skontaktuj się z nami mailowo 

szkola@englishtime.com.pl lub telefonicznie: 697 541 808 

  

Certyfikaty Pearson English International 

Certificate Young Learners (PTE YL) dla dzieci 

w wieku 8-13 lat 
Pearson International Certificate Young Learners to pierwszy egzamin językowy dla 

najmłodszych, który jest przyjazny dziecku, opiera się na rzeczywistej komunikacji i wspiera 

motywację do dalszej nauki. 

Dzieci już od najmłodszych lat uczą się języka angielskiego. Przyjazny uczniowi egzamin 

Pearson International Certificate Young Learners zapewnia poczucie sukcesu i motywuje do 

dalszej nauki już na wczesnym etapie edukacji. 

Egzaminy Pearson Young Learners: 

• przeznaczone są dla dzieci w wieku 8 – 13 lat, 

• sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, 

https://bit.ly/3wiOOS8
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• bardziej koncentrują się na komunikowaniu się niż na gramatyce, 

• weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności 

językowych, 

• podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu 

codziennym, 

• pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się 

językiem angielskim, 

• zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką 

języka angielskiego. 

 

Pearson English International Certificate Young Learners jest dostępny na czterech 

poziomach, a każdy z nich składa się z części ustnej i pisemnej. 

• First Words (A1) 

• Springboard (A1) 

• Quickmarch (A1/A2) 

• Breakthrough (A2) 

 

Sesje egzaminacyjne Pearson Young Learners 
Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu PTE Young Learners 3 razy w roku: 

• maj 

• sierpień 

• grudzień 

 

Terminy egzaminów Pearson dla Young  Learners: do ustalenia w AJ English Time. 

  

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w egzaminie, skontaktuj się z nami mailowo 

szkola@englishtime.com.pl lub telefonicznie: 697 541 808 

 

 

Więcej informacji o egzaminach PTE Young Learners znajdziesz tutaj: https://bit.ly/3jNNX9x 

 

  

 

  

mailto:szkola@englishtime.com.pl
https://bit.ly/3jNNX9x

