
 

Opis poziomów International House Toruń  
w odniesieniu do egzaminów i skal popularnych w Europie 

                                                 
1 Poziomy znajomości języka obcego w europejskim systemie kształcenia językowego Common European Framework of Reference for Language 

Poziomy IH Toruń 
Poziomy 
IH World 

CEF 1 
Umiejętności po zakończeniu 

poziomu: 
Egzaminy 
Cambridge 

Matura 

IELTS 
International English 

Language Testing 
System 

CPE 8.2 
 
8 

C2 
Mastery 

Na tym poziomie Słuchacze pracują  nad zrozumieniem  
i stosowaniem subtelności oraz zawiłości języka. 

Doskonalą poprzez ćwiczenia właściwe stosowanie 
struktur. Kończąc ten poziom zaawansowania Słuchacze 

powinni zbliżyć się do umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim jak macierzystym.   

CPE 
Certificate of 

Proficiency  
in English 

 

7.5 + 

Proficiency 8.1 

 
CAE 

7.2 

7 

C1 
Effective 

Operational 
Proficiency 

Słuchacze posiadają zdolność szerokiego zastosowania 

języka w różnych kontekstach, rozumieją skomplikowane 
teksty, wyłapując z nich rozmaite niuanse. Ich 

wypowiedzi są spontaniczne i biegłe. Z tą znajomością 
swobodnie mogą brać udział w życiu zawodowym, 

społecznym lub podjąć studia w środowisku 
anglojęzycznym. 

CAE 
Certificate in 

Advanced English 
BEC Higher 

Business English 
Certificate 

6.5 – 7.0 

Advanced 7.1 

FCE 6.2 

6 B2 
Vantage 

Na tym poziomie Słuchacze posługują  się angielskim w 
różnych kontekstach, formułując przejrzyste  

i szczegółowe wypowiedzi na różne tematy. Potrafią 
wyrażać opinie, prezentować argumenty i śledzić ze 

zrozumieniem wiadomości. Swobodnie piszą listy, raporty 
i eseje. Na tym poziomie płynnie prowadzą rozmowę  

z  rdzennym użytkownikiem języka. 

FCE 
First Certificate in 

English 

BEC Vantage 
Business English 

Certificate 

 

Matura 
rozszerzona 

 

 

5.0 – 6.0 
Upper 

Intermediate 
6.1 

Mid 
Intermediate 

5 5 

B1 
Threshold 

Słuchacze na tym poziomie udoskonalają dotychczas 
zdobyte umiejętności oraz potrafią w miarę płynnie 

komunikować  się w codziennych sytuacjach. Rozwijają 
umiejętność stosowania bardziej złożonych form, 

pomimo występujących jeszcze niedoskonałości. 

PET 
Preliminary English Test 

 
 

BEC Preliminary 
Business English 

Certificate 

 

4.0 – 4.5 

Lower 
Intermediate 

4 4 

Mimo braków w słownictwie i gramatyce, Słuchacze 

komunikują się w miarę płynnie w większości 
codziennych sytuacji. Zaczynają z większą pewnością 

pracować z oryginalnym materiałem w zakresie 
słuchania i czytania. 

3.5 – 4.0 

Pre-
Intermediate 

3 3 

A2 
Waystage 

Słuchacze potrafią porozumiewać się w prostych 

codziennych sytuacjach.  Wzbogacają zasób 
słownictwa, rozwijają umiejętność posługiwania się 

formami gramatycznymi oraz rozumienia języka 
pisanego i mówionego. 

KET 
Key English Test 

Matura 
podstawowa 
 

2.5 – 3.0 

Elementary 2 2 

Słuchacze potrafią komunikować się na poziomie 

podstawowym i radzą sobie w niektórych sytuacjach 
niezbędnych do przetrwania w środowisku 

anglojęzycznym. Chociaż rozumienie na tym poziomie 
jest ograniczone to mają już niezbędne podstawy do 

dalszej nauki. 

2.0 – 2.5 

False 
Beginner 

1.2 
1 A1 

Breakthrough 

Słuchacze na tym poziomie komunikują się  

w ograniczonym zakresie, potrafiąc przedstawić siebie 
lub inną osobę, określając miejsce zamieszkania, 

nazywając posiadane rzeczy.  Potrafią prowadzić 
prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi 

wolno i zrozumiale. 

 

 1.0 – 2.0 
Absolute 
Beginner 

1.1 


