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TOEIC Bridge™
najlepszy wybór na początek przygody
z językiem angielskim
Czym jest TOEIC Bridge™?
TOEIC Bridge™ to certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na
początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu
słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego
do średnio-zaawansowanego. Test TOEIC Bridge™ mierzy znajomość języka
angielskiego na poziomach od A1 po B1 (wg skali CEF). Jest to obiektywne i
rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i
motywować do dalszego rozwijania umiejętności. Bridge to międzynarodowo
uznany certyfikat oraz jeden ze sposobów na przygotowanie do egzaminu
TOEIC®.
Dlaczego warto zapisać się na egzamin TOEIC Bridge™?
Osoby uczące się języka angielskiego na całym świecie decydują się na
egzamin TOEIC Bridge™ ponieważ:
•egzaminu się nie "oblewa", zawsze otrzymuje się wynik w punktach,
odpowiednio do aktualnego poziomy zaawansowania;
•Bridge jest przyjazny dla uczniów początkujących, nie wymaga mówienia ani
pisania,
•egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na
praktycznych jego zastosowaniach,
•TOEIC Bridge™opiera się na prawdziwych kontekstach zaczerpniętych z życia
•potwierdza osiągniętą do tej pory wiedzę,
•weryfikuje jakość nauczania,
•wytycza kierunek w nauce,
•nie wymaga żmudnego przygotowania, można go zdać w dowolnym
momencie nauki czy roku akademickiego
•certyfikat TOEIC Bridge™ jest cennym dodatkiem do CV i pomaga znaleźć
zatrudnienie na wymagającym rynku pracy.
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Format egzaminu TOEIC Bridge™:
Listening Comprehension - 25 minut - 50 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I - interpretacja fotografii
15 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź
20 zadań
Sekcja III - krótkie dialogi
15 zadań
Reading Comprehension - 35 minut - 50 pytań
Sekcja IV - uzupełnianie zdań
Sekcja V - teksty z pytaniami

Ilość zadań w sekcji
30 zadań
20 zadań

TOEIC Bridge™ to test składający się ze 100 pytań, który trwa ok. 1 godzinę.
Jest to test wyboru, podczas którego, kandydaci zaznaczają odpowiedzi na
specjalnych kartach, które są później analizowane przez komputer, który
podaje wynik na skali 20-180 punktów. Pytania w egzaminie TOEIC Bridge™
są znacznie łatwiejsze niż w egzaminie TOEIC® Listening & Reading. Po
otrzymaniu wysokiego wyniku z egzaminu Bridge zdający są gotowi do
przystąpienia do egzaminu TOEIC.
TOEIC Bridge™ i poziomy CEFR:
TOEIC Bridge (20-180 pkt)
Listening (10-90 pkt)
Reading (10-90 pkt)
TOTAL

A1
46
46
92

A2
70
64
134

B1
86
84
170

Zastosowania egzaminu TOEIC Bridge™:

•Studenci, osoby indywidualne – Bridge pełni rolę miernika postępów.
•Pracownicy firm i zakładów pracy zdają TOEIC Bridge™ dla potwierdzenia podstawowych
umiejętności językowych.

•Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę - potwierdzona znajomość języka angielskiego
na podstawowym poziomie to szansa na lepszą pracę.

•Firmy i korporacje – TOEIC Bridge™ to idealne narzędzie do pomiaru potrzeb
szkoleniowych i stworzenia systemu
rozpoczynają naukę (audyt językowy).

zarządzania

edukacją

gdy

pracownicy

dopiero

•Szkoły językowe – Bridge to zewnętrzne potwierdzenie jakości szkoleń.
•Instytucje akademickie przeprowadzają egzamin Bridge jako zaliczenie lektoratu.

KOSZT EGZAMINU:
Cena egzaminu w sesji zamkniętej (w grupie) organizowanego przez
Akademię Języków Obcych „LEKTOR” wraz z certyfikatem oraz dojazdem
egzaminatora do miejsca przeprowadzenia egzaminów: 350 zł od osoby.
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