Listening. Learning. Leading.

Test of English as a Foreign Language

TOEFL® iBT
®

TOEFL iBT to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w
anglojęzycznym środowisku akademickim, zdawany w całości na komputerze z
®
wykorzystaniem Internetu. Wyniki TOEFL iBT są uznawane przez ponad 8500 instytucji na
całym świecie.

TOEFL® iBT to egzamin sprawdzający poziom zaawansowania wszystkich kompetencji
językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania w kontekście akademickim, przeznaczony
głównie dla osób chcących studiować i pracować za granicą.

Kontekst

Oceniane poziomy
Skala ocen
Czas trwania

B1 – C1 (wg CEF)
0 – 120 punktów
4 godziny (10 min przerwy po drugiej sekcji)
Cztery sekcje egzaminacyjne:

Format

•

Czytanie – 60-80 minut (36-56 pytań)

•

Słuchanie – 60-90 minut (34-51 pytań)

•

Mówienie – 20 minut (6 zadań)

•

Pisanie – 50 minut (2 zadania)

Punktacja: 0 – 30 punktów za każdą sekcję
Zadania egzaminacyjne:

Najważniejsze atuty

Dostępność

Uznawalność

•

Udzielanie odpowiedzi na pytania do mini-wykładów i dialogów, uzupełnianie tekstów
zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu, wyrażanie opinii, udzielanie wypowiedzi
argumentującej opinię zdającego czy wybór jednej z opcji

•

TOEFL® iBT to najbardziej nowoczesny i prestiżowy certyfikat na świecie

•

Przepustka do kariery za granicą - pozwala swobodnie poruszać się po całym świecie,
studiować i prowadzić badania naukowe w dowolnym kraju

•

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

•

Wyniki w wersji elektronicznej są znane w 14 dni roboczych

•

Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku akademickim i zawodowym

•

Na żądanie, zdający otrzymuje Raport Wyników w wersji papierowej

•

Indywidualna rejestracja na stronie www.toefl.org

Ponad 30 sesji rocznie (3 razy w miesiącu)
•

Ponad 8500 uczelni wyższych i agencji rządowych na całym świecie

•

Uznawany przez Służbę Cywilną i Ministerstwo Edukacji Narodowej

•

Podstawa do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego

Kursy i podręczniki przygotowujące do egzaminu TOEFL® iBT
Przygotowanie
Podręczniki i materiały online: www.pl.etsglobal.org/store/index.php
200 USD (płatność kartą kredytową bądź gotówką / przelewem poprzez wykupienie kodu
rejestracyjnego (vouchera), tj. równowartość 200 USD przeliczanych na złotówki według
średniego kursu NBP, szczegóły w biurze ETS)

Cena

Więcej informacji

http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toefl-ibt/ ; www.pl.toefl.eu
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