
Egzamin 
International 

Certificate

 Wspiera kandydatów na studia krajowe i zagraniczne dzięki szerokiej
uznawalności certyfikatu wśród uczelni w Polsce i na świecie

 Pomaga zdać egzamin z lektoratu na uczelni

 Zwiększa szanse na udział w międzynarodowych programach wymiany
studenckiej, np. Erasmus

 Zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego
języka obcego

 Potwierdza umiejętności językowe niezbędne w karierze edukacyjnej,
zawodowej lub naukowej

 Pozwala rozszerzyć wachlarz kwalifikacji zawodowych

 Zapewnia certyfikat sygnowany przez Edexcel Limited, największy
brytyjski organ przyznający kwalifikacje akademickie i zawodowe, oraz
akredytowany przez niezależną organizację Ofqual

Pearson English 
International 
Certificate

International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka 
angielskiego uznawany przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe 
na całym świecie. Egzamin kładzie szczególny nacisk na ocenę praktycznych 
umiejętności komunikacyjnych i dostarcza zdającemu rzetelnej informacji zwrotnej 
na temat jego poziomu językowego.
Egzamin oparty jest na naturalnych sytuacjach i pozwala zaprezentować 
umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia 
codziennego.

Twoja przepustka 
do edukacji i kariery!



STRUKTURA EGZAMINU JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 

Przed podejściem do testu warto skorzystać ze 
sprawdzonych materiałów oraz ocenić swój poziom 
przygotowania za pomocą testów poprzednich lat oraz 
praktycznego Readiness Test. 

TERMINY SESJI

Sesje egzaminacyjne International Certificate odbywają 
się siedem razy w roku: w lutym, marcu, maju, 
czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dodatkowe informacje o egzaminie, wskazówki dla 
zdających, przykładowe testy oraz listę centrów 
egzaminacyjnych w Polsce znajdziesz na  
pearson.pl/international-certificate.

Egzamin International Certificate składa się 
z dwóch części:
 pisemnej, sprawdzającej rozumienie ze słuchu,

rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania,
 ustnej, sprawdzającej umiejętność poprawnego

komunikowania się.
Dostępność egzaminu na 6 poziomach zaawansowania 
umożliwia zdającemu wybór testu dopasowanego  
do stopnia zaawansowania językowego.

International 
Certificate

Poziom  
zaawansowania CEFR Czas trwania  

egzaminu

A1 Podstawowy A1
1 godz. 15 min. 
+ część ustna

3,5 min.

1
Średnio 

zaawansowany 
niższy

A2
1 godz. 35 min. 
+ część ustna

3,5 min.

2 Średnio 
zaawansowany

B1
1 godz. 35 min. 
+ część ustna

5,5 min.

3
Średnio 

zaawansowany 
wyższy

B2
2 godz. 

+ część ustna
5,5 min.

4 Zaawansowany C1
2 godz. 30 min. 
+ część ustna

6 min.

5 Biegły C2
2 godz. 55 min. 
+ część ustna

6 min.

Nasze rekomendacje

Practice Tests Plus 
PTE General 
- kompletne testy przykładowe
z przewodnikiem i praktycznymi
wskazówkami, które zaznajamiają
z typami zadań i zapewniają
gruntowny trening egzaminacyjny

Readiness Test 
- wygodny i szybki test online, który
określa gotowość kandydata na
podejście do egzaminu, identyfikuje
obszary wymagające dalszej pracy
i sugeruje dalsze kroki

Roadmap 
- nowoczesny i elastyczny kurs
języka ogólnego, który zapewnia
wszechstronny rozwój praktycznych
umiejętności testowanych na
egzaminie

Warm Up app 
- bezpłatna aplikacja na urządzenia
mobilne z dodatkowymi ćwiczeniami
na wszystkie umiejętności językowe
sprawdzane na egzaminie

http://pearson.pl/international-certificate.

