T TOEIC LISTENING & READING
C E RT Y F I K A

Wyróżnij się
na międzynarodowym rynku pracy
Podnieś wartość swojego CV dzięki wynikom TOEIC®
Konkurencja na rynku pracy stale rośnie. Już prawie wszyscy znają język angielski lub
aktywnie się go uczą. CV kandydata, gdzie wpisane jest: ‘język angielski-dobry’ już nie wystarcza.
Wyróżniające się CV to np.: ‘język angielski-certyﬁkat TOEIC®, 785 punktów, poziom B2’.
Certyﬁkat TOEIC® (Test of English for International Communication™) to najczęściej
zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. Co roku przystępuje do niego
ponad 6 milionów kandydatów, którzy określają i potwierdzają swój poziom wiedzy
tym międzynarodowym certyﬁkatem.

Certyﬁkat TOEIC® pozwoli Ci wyjść na prowadzenie
Jeśli poszukujesz pracy, chcesz awansować czy też pewnym krokiem
wejść na rynek pracy, oto jak TOEIC® może Ci pomóc:
• znalezienie dobrej pracy - dodaj wynik TOEIC® do swojego CV,
pokaż przyszłemu pracodawcy jak wiele umiesz
• awans zawodowy - odpowiednia znajomość języka angielskiego ułatwi Ci awans
lub pozwoli uczestniczyć w projektach zagranicznych
• zaliczenie egzaminu z lektoratu - na wielu uczelniach certyﬁkat TOEIC®
z odpowiednim wynikiem jest równoważny z zaliczeniem egzaminu z lektoratu
• motywacja - TOEIC® wytycza kierunek, potwierdza zdobytą na kursie wiedzę

Od ponad 30 lat certyﬁkat TOEIC® Listening & Reading jest wiodącym
narzędziem oceny w środowisku pracy. Obecnie TOEIC® uznaje
i stosuje ponad 10000 ﬁrm, instytucji rządowych i akademickich na całym świecie.
W Polsce są to między innymi: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A.,
Hochland Polska Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o.,
PPG Polifarb Cieszyn S.A., Schenker Sp. z o.o., Vattenfall Heat Poland S.A., Warbud S.A.
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Egzamin TOEIC ®
– najbardziej przyjazny dla kandydata
Egzamin TOEIC® Listening & Reading mierzy jak sprawnie poradzisz sobie
w autentycznych sytuacjach w miejscu pracy i codziennym życiu

TOEIC Listening & Reading
Oceniane poziomy

A1 do C1 wg Poziomów Rady Europy (CEF)

Skala ocen

Skala 10-990 punktów; 5-495 punktów za każdą z mierzonych umiejętności

Czas trwania

2 godziny (sesja testowa 2,5 godziny)

Format

Test wyboru, 200 pytań testowych
Część Listening: 100 pytań – 45 minut
Fotograﬁe, krótkie dialogi, rozmowy, wypowiedzi, praca i życie prywatne
Część Reading: 100 pytań – 75 minut
Uzupełnianie zdań, praca z tekstami, łączenie faktów i informacji

Dostępność

Sesje otwarte w ośrodkach w całej Polsce, minimum raz w miesiącu oraz na żądanie dla zorganizowanych grup i ﬁrm

Przygotuj się na sukces
Najważniejsze to przede wszystkim uczyć się języka angielskiego.
Osoby zainteresowane egzaminem mogą wykorzystać różne materiały przygotowujące:
• podręczniki np.: Tactics for TOEIC® Listening & Reading,

Complete Guide to the TOEIC Test
• testy online

Odwiedź nasz sklep online: www.pl.etsglobal.org/store/

Zdobądź certyﬁkat, który da Ci przewagę na globalnym rynku pracy
TOEIC® Listening & Reading można zdać w regularnych sesjach w całej Polsce.
TOEIC® jest także dostępny na żądanie.

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z najbliższym akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS.
Odwiedź stronę www.etsglobal.org lub wyślij e-mail na adres: contact-pl@etsglobal.org
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