
Egzamin na certyfikat z języka angielskiego KET, PET i FCE w  

Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w Szczecinie   

   

 Międzynarodowe egzaminy Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET) oraz First 

Certificate in English (FCE) są rozpoznawalne na całym świecie. Potwierdzają one praktyczną 

znajomość języka angielskiego: KET na poziomie A2, PET na poziomie B1, i FCE na poziomie B2 

wg. Rady Europy (Common European Framework of Reference for languages).  Egzaminy 

obejmują czytanie , pisanie, mówienie oraz słuchanie.   

Osoby, które pomyślnie zaliczą egzamin otrzymują certyfikat wydawany przez brytyjskie centrum 

egzaminacyjne ESOL przy uniwersytecie w Cambridge.    

Egzamin przeprowadzany jest co roku przez centrum egzaminacyjne British Council w Szczecinie. 

Prace egzaminacyjne sprawdzane są w centrum ESOL w Cambridge.   

   

Etapy szkolnych przygotowań do egzaminu :   

• I etap obejmujący klasę VI   

• II etap obejmujący klasę VII/VIII   

   

Pierwszy etap przygotowania do egzaminu KET i PET obejmujący klasę 6.   

      

Celem etapu jest przygotowanie uczniów do egzaminu KET i PET. W klasie 6-tej 

odbywają się trzy razy w roku próbne egzaminy KET oraz PET sprawdzające umiejętności 

słuchania, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia w języku angielskim. Wyniki tych testów 

są zbierane w formie tabelarycznej przez nauczyciela prowadzącego przedmiot. Rezultaty tych 

testów kwalifikują uczniów do przystąpienia do egzaminu na jednym z poziomów. Uczniowie, 

którzy zakwalifikowali się do egzaminu KET lub PET, przystępują do niego w końcu roku 

szkolnego (maj-czerwiec) w klasie 6-tej.   

     

Harmonogram:   

   klasa   termin*   osoby odpowiedzialne   

            

Test próbny nr 1   VI   październik-listopad   -testy – nauczyciel prowadzący   

-mówienie- nauczyciel konwersacji   

Test próbny nr 2   VI   luty   -testy – nauczyciel prowadzący   

-mówienie- nauczyciel konwersacji   

Test próbny nr 3   VI   kwiecień   -testy – nauczyciel prowadzący  -

mówienie- nauczyciel konwersacji - i 

nauczyciel j. ang. nie prowadzący   

przygotowań   

Egzamin na 

certyfikat   

VI   maj-czerwiec   egzaminatorzy zewnętrzni z centrum 

egzaminacyjnego British Council         w 

Szczecinie   

   

Drugi etap przygotowania do egzaminu PET i FCE obejmujący klasę 7-8.   

      

Celem etapu jest przygotowanie uczniów do egzaminu PET i FCE. 

W klasie 7-ej odbywają się trzy razy w roku próbne egzaminy PET oraz FCE sprawdzające 

umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia w języku angielskim. 

Wyniki tych testów są zbierane w formie tabelarycznej przez nauczyciela prowadzącego 

przedmiot. Rezultaty tych testów kwalifikują uczniów do przystąpienia do egzaminu na jednym z 

poziomów. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do egzaminu PET lub FCE, przystępują do 

niego na początku roku szkolnego (w sesji jesienno-zimowej) w klasie 8-ej.   



   

Harmonogram:   

   klasa   termin*   osoby odpowiedzialne   

Test próbny nr 1   VII  październik-listopad   -testy – nauczyciel prowadzący   

-mówienie- nauczyciel konwersacji   

Test próbny nr 2   VII  luty   -testy – nauczyciel prowadzący   

-mówienie- nauczyciel konwersacji   

Test próbny nr 3   VII  kwiecień-maj   -testy – nauczyciel prowadzący  -

mówienie- nauczyciel konwersacji –  

i nauczyciel j. ang. nie prowadzący   

przygotowań   

Test diagnozujący VIII wrzesień-październik -testy – nauczyciel prowadzący  -

mówienie- nauczyciel konwersacji –  

i nauczyciel j. ang. nie prowadzący   

przygotowań   

Egzamin na 

certyfikat   

VIII   sesja jesienno-zimowa   egzaminatorzy zewnętrzni z centrum 

egzaminacyjnego British Council         w 

Szczecinie   

   

Zasady kwalifikacji uczniów:   

   

Uczeń zostanie zakwalifikowany do egzaminu na certyfikat KET, PET lub FCE jeśli średnia jego 

wyników z wszystkich trzech testów próbnych będzie wynosić min. 80% oraz spełni następujące 

warunki: 

- uczeń musi przystąpić do wszystkich trzech próbnych testów (oznacza to przystąpienie do 

wszystkich trzech części każdego testu: pisemnej, słuchanej, i mówionej). Do każdego testu                 

kwalifikacyjnego wyznaczony będzie tylko jeden termin),   

- w wyjątkowych sytuacjach (choroba) dla ucznia przewidziany będzie dodatkowy termin, 

ustalony przez nauczyciela prowadzącego przygotowania,   

- w razie nieobecności na którymkolwiek etapie uczeń zostaje zdyskwalifikowany i traci 

możliwość przystąpienia do egzaminu,   

- uczniowie zakwalifikowani do egzaminu są zobowiązani uczęszczać na kółko języka 

angielskiego oraz wykonywać wszystkie prace zlecone przez nauczyciela w celu przygotowania 

się do egzaminu.  

Uczniowie, którzy spełnią powyższe warunki będą mogli przystąpić do egzaminu na 

certyfikat organizowanego przez brytyjskie centrum egzaminacyjne ESOL.   

Ostatecznym warunkiem przystąpienia ucznia do egzaminu jest podpisanie deklaracji przez 

rodzica (załącznik 1)    

   

Opłaty :   

   Opłata w wysokości ustalonej przez British Council zostanie poniesiona przez szkołę, ale tylko 

w przypadku zakwalifikowanych uczniów.   

Uczniowie niezakwalifikowani w szkole mogą zdawać egzamin na własny koszt, również 

w tym samym terminie.   

   

*Dokładne daty podawane będą na bieżąco uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.   

   

Opracowali nauczyciele języka angielskiego .  


