
Egzamin 
International 

Certificate  
Young Learners

 Testuje wszystkie sprawności językowe: 
słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

 Koncentruje się na umiejętności 
komunikowania się, sprawdzając przy 
okazji znajomość gramatyki  
i słownictwa. 

 Opiera się na sytuacjach, z którymi 
dzieci spotykają się w życiu codziennym.

 Zachęca do nauki języka angielskiego, 
skutecznie przełamując obawę przed 
testami.

Pearson English 
International 
Certificate 
Young Learners

International Certificate Young Learners (PTE Young Learners) to 
międzynarodowy egzamin językowy, zaprojektowany, by obiektywnie oceniać 
umiejętności językowe dzieci i motywować je do dalszej nauki.
Angażująca i bezstresowa formuła testu sprawia, że dzieci zapamiętują swój 
pierwszy poważny egzamin językowy jako pozytywne doświadczenie.
Zdający otrzymują wynik w postaci certyfikatu i raportu, którzy dostarcza 
rodzicom i nauczycielom informacji o stopniu opanowania przez dziecko 
poszczególnych sprawności językowych.

Testowanie i zabawa
w jednym!



TERMINY SESJI

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

WIĘCEJ INFORMACJI

Listę centrów egzaminacyjnych International Certificate 
Young Learners oraz przykładowe testy znajdziesz na  
pearson.pl/international-certificate-yl.

Poziom 
International 

Certificate 
Young Learners

Rekomendowany 
wiek kandydata

Liczba godzin 
potrzebnych  

do przygotowania

Czas trwania egzaminu 
(część pisemna + część ustna)

Poziom 
CEFR

Firstwords 6-8 lat 220 1 godz. + 20 min. <A1

Springboard 8-10 lat 330 1 godz. + 20 min. A1

Quickmarch 10-12 lat 440 1 godz. + 20 min. A1/A2

Breakthrough 11-13 lat 550 1 godz. 15 min. + 20 min. A2

 części pisemnej, która zawiera ocenę rozumienia ze słuchu, tekstu czytanego i umiejętności pisania,

 części ustnej w formie angażującej gry planszowej i krótkich wypowiedzi na wybrany temat.

Z JAKICH CZĘŚCI SKŁADA SIĘ EGZAMIN INTERNATIONAL CERTIFICATE YOUNG LEARNERS?

 PRAKTYCZNY – dopasowany do możliwości 
poznawczych dzieci i skoncentrowany na 
wzmacnianiu umiejętności komunikacji

 MIĘDZYNARODOWY – wynik egzaminu 
potwierdzony jest certyfikatem wydanym przez 
Edexcel, największą instytucję egzaminacyjną  
w Wielkiej Brytanii

 PRZYJAZNY – przeprowadzany w formie 
zabawy, naturalnie angażuje dzieci do 
wykonywania zadań egzaminacyjnych

 MOTYWUJĄCY – potwierdzający 
samodzielność językową i stopień opanowania 
wszystkich sprawności

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ INTERNATIONAL CERTIFICATE YOUNG LEARNERS?

POLECANE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

 siedem poziomów 
zaawansowania 
(Starter - poziom 6)

 skuteczny rozwój 
językowy dzieci do 
poziomu A2 CEFR

 nauczanie 
międzyprzedmiotowe 
i rozwój umiejętności 
XXI wieku

 siedem poziomów 
zaawansowania  
(Starter - poziom 6)

 materiał na 5 i więcej 
godzin w tygodniu

 umiejętności przyszłości, 
CLIL i komunikacja

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

