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Test of English for International Communication™  
TOEIC® Listening & Reading   

 
Od ponad 30 lat najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w międzynarodowym 
środowisku pracy, ponad 6 milionów kandydatów rocznie, narzędzie audytu językowego 
uznawane przez ponad 10 000 organizacji. 

 
 

Kontekst 

Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, sprawdza stopień biegłości w 

posługiwaniu się językiem w praktyce zarówno w pracy, życiu prywatnym, jak i podróży. 

Przeznaczony głównie dla osób dorosłych czynnych zawodowo i poszukujących pracy oraz 

dla osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje 

językowe. 

Oceniane poziomy A1 – C1 (wg CEF)  

Skala ocen 10 – 990 punktów  

Czas trwania 120 minut (sesja testowa wraz z częścią administracyjną ok. 150 minut) 

Format 

Test wyboru, 200 pytań testowych 

Część Listening: 100 pytań – 45 minut 

• Fotografie, krótkie dialogi, wypowiedzi związane z pracą i życiem prywatnym 

Część Reading: 100 pytań – 75 minut 

• Uzupełnianie zdań, praca z tekstami, łączenie faktów i informacji 

Najważniejsze atuty 

• Najczęściej zdawany egzamin językowy w środowisku pracy na świecie 

• TOEIC® Listening & Reading określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu 

• Nie wymaga zadeklarowania poziomu przed przystąpieniem do testu 

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

• Wyniki są znane maksymalnie w 10 dni roboczych 

• Zdający otrzymuje Raport Wyników oraz Certyfikat 

• Cenny dodatek do CV, wyróżnik na rynku pracy 

Dostępność 
• Sesje otwarte w ośrodkach w całej Polsce, minimum 1 raz w miesiącu 

• Sesje na żądanie dla zorganizowanych grup i firm 

Uznawalno ść 

Firmy i korporacje – rekrutacja, audyt językowy, szkolenia, selekcja: 

• Ponad 10 000 pracodawców, m.in. BZ WBK, Coca-Cola, LG, Novartis 

• Służba Cywilna – potwierdzenie poziomu B2 w postępowaniu kwalifikacyjnym  

• Piloci wycieczek i przewodnicy – potwierdzenie kompetencji językowych 

• Podstawa do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka 

obcego 

Zaliczenie lektoratów na uczelniach: 

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

Przygotowanie 
Każdy kurs języka angielskiego z elementami Office / Business English 

Podręczniki i materiały online: www.pl.etsglobal.org/store/index.php  

Cena 

355 PLN + 20 PLN (Certyfikat) – osoby pracujące 

300 PLN + 20 PLN (Certyfikat) – studenci i osoby poszukujące pracy 

Cena jednostkowa dla zorganizowanych grup – do negocjacji 

Więcej informacji http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/  

 
 


