Listening. Learning. Leading.

Test of general English

TOEIC® Bridge
Międzynarodowy certyfikat z ogólnego języka angielskiego przeznaczony dla osób na
poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Jest to egzamin z
rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, służy jako miernik postępów w nauce oraz
narzędzie audytu językowego.

Kontekst

Egzamin z ogólnego języka angielskiego, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu
się językiem w codziennym życiu, przeznaczony dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, osób pracujących oraz osób wchodzących na rynek pracy
chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.

Oceniane poziomy

A1 – B1 (wg CEF)

Skala ocen

20 – 180 punktów

Czas trwania

60 minut (sesja testowa wraz z częścią administracyjną ok. 90 minut)
Test wyboru, 100 pytań testowych
Część Listening: 50 pytań – 25 minut
•

Format

Fotografie, krótkie dialogi, sytuacje pytanie-odpowiedź

Część Reading: 50 pytań – 35 minut

Najważniejsze atuty

Dostępność

•

Uzupełnianie zdań, praca z tekstami

•

TOEIC Bridge określa poziom zaawansowania, motywuje do dalszego
rozwijania umiejętności

•

Potwierdza posiadane już umiejętności

•

Przyjazny dla uczniów początkujących

•

Egzaminu się nie "oblewa", wynik otrzymuje się w postaci punktów na skali,
odpowiednio do aktualnego poziomu zaawansowania

•

Wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych, nawet w 48h

•

Zdający otrzymuje Raport Wyników oraz Certyfikat

®

•

Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy

•

Wytycza kierunek w dalszej nauce

Sesje na żądanie w ośrodkach egzaminacyjnych dla zorganizowanych grup i firm
Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja
•

Uznawalność

Instytucje akademickie i szkoły językowe – potwierdzenie kompetencji językowych,
zaliczenie lektoratów:
•

Przygotowanie
Cena

m. in. BZ WBK, Coca-Cola, LG, Novartis

m. in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Lubelska, UAM Poznań

Każdy ogólny kurs języka angielskiego
Podręczniki i materiały online: www.pl.etsglobal.org/store/index.php
275 PLN (łącznie z Certyfikatem)

Więcej informacji

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEICBridge
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