Testowanie i zabawa w jednym!
Czym jest PTE Young Learners?
PTE Young Learners został stworzony z myślą o dzieciach. Dzięki angażującej i bezstresowej formule, w naturalny sposób sprawdza
umiejętność posługiwania się językiem angielskim i sprawia, że zdający pozytywnie zapamiętują swoje pierwsze doświadczenie
egzaminacyjne.
Wynik w postaci certyfikatu i raportu dostarcza rodzicowi i nauczycielowi informacji o stopniu opanowania przez dziecko poszczególnych
sprawności językowych. Dla ucznia jest podsumowaniem pewnego etapu nauki i stanowi źródło motywacji do dalszej pracy.

Egzaminy PTE Young Learners
‡ sprawdzają cztery sprawności językowe:
słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
‡ koncentrują się na testowaniu umiejętności
komunikowania się, sprawdzając przy okazji znajomość
gramatyki i słownictwa,
‡ bazują na sytuacjach, z którymi dzieci spotykają się
w życiu codziennym,
‡ zachęcają do nauki języka angielskiego, skutecznie
przełamując obawę przed testami.

Poziom PTE
Young Learners

Rekomendowany
wiek kandydata

Liczba godzin
potrzebnych
do przygotowania

Firstwords

6-8 lat

220

1 godz. + część ustna 20 min.

A1

Springboard

8-10 lat

330

1 godz. + część ustna 20 min.

A1

Quickmarch

10-12 lat

440

1 godz. + część ustna 20 min.

A1/A2

Breakthrough

11-13 lat

550

1 godz. 15 min. + część ustna 20 min.

Czas trwania egzaminu

Poziom
CEFR

A2

Dlaczego warto wybrać PTE Young Learners?
‡

PRZYJAZNY – przeprowadzany w formie zabawy naturalnie angażuje dzieci do wykonywania zadań egzaminacyjnych

‡

AUTENTYCZNY – oparty na sytuacjach z życia codziennego, do których zdający z łatwością mogą się odnieść

‡

PRAKTYCZNY – dopasowany do możliwości poznawczych dzieci i skoncentrowany na wzmacnianiu umiejętności komunikacji

‡

MOTYWUJĄCY – potwierdzający samodzielność językową i stopień opanowania wszystkich sprawności

‡

MIĘDZYNARODOWY – wynik egzaminu potwierdzony jest certyfikatem wydanym przez Edexel, największą instytucję
egzaminacyjną w Wielkiej Brytanii

Z jakich części składa się egzamin PTE Young Learners?
‡ części pisemnej, która zawiera ocenę rozumienia ze słuchu, tekstu czytanego i umiejętności pisania,
‡ części ustnej w formie angażującej gry planszowej i krótkich wypowiedzi na wybrany temat.

Przykładowe tematy zadań na części ustnej egzaminu:

Więcej informacji na temat egzaminu oraz centrów egzaminacyjnych PTE Young Learners na

pearson.pl/pte-yl

MKTG201600048

Sesje egzaminacyjne PTE Young Learners odbywają się trzy razy w roku: w maju, w czerwcu i listopadzie.

