Listening. Learning. Leading.

Test of English as a Foreign Language
TOEFL® Junior
Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół
językowych, gimnazjalistów i licealistów, dla osób na poziomach od początkowego do
średnio-zaawansowanego, miernik biegłości językowej i postępów w nauce.

Certyfikat z języka angielskiego, właściwy dla środowiska nauczania młodzieży w
kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień
biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i
codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują
wykorzystywać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach oraz
gimnazjach, a także uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu
®
TOEFL iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Kontekst

Oceniane poziomy

A2 – B2 (wg CEF)

Skala ocen

600 – 900 punktów

Czas trwania

110 minut (sesja testowa 2,5 godziny)
Test wyboru, 126 pytań testowych
Listening comprehension: 42 pytania, 35-40 minut


Format

Różnorodne zwroty, pytania, rozmowy i monologi
Language Form and Meaning: 42 pytania, 25 minut



Gramatyka i słownictwo w kontekście
Reading: 42 pytania, 50 minut



Różnorodne fragmenty tekstów



TOEFL Junior określa poziom biegłości językowej, motywuje do dalszego rozwijania
umiejętności



Test zawsze się ’zdaje’ – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali

Najważniejsze atuty 

Dostępność

®

Wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych



Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu
umiejętności językowych



Cenny dodatek do portfolio uczniów
Sesje na żądanie w ośrodkach egzaminacyjnych dla zorganizowanych grup i firm

Uznawalność

Szkoły językowe, gimnazjum, liceum – potwierdzenie kompetencji językowych,
klasyfikacja do grup zajęciowych

Przygotowanie

Każdy kurs z ogólnego języka angielskiego z elementami typowymi dla szkolnych
programów nauczania w języku angielskim z elementami Content and Language
Integrated Learning

Cena

300 PLN

Więcej informacji

http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toefl-junior/
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