
Testy TOEFL® Primary™ 
mogą być używane do:

Testy TOEFL® Primary™ zostały stworzone aby:

• zmierzyć poziom znajomości języka angielskiego 
dzieci w wieku powyżej 8 lat 
określić umiejętności każdego ucznia w zakresie 
czytania, słuchania i mówienia 

zapewnić wsparcie w nauczaniu i uczeniu się 
dzięki informacjom na temat umiejętności 
uczniów w odniesieniu do międzynarodowych 
standardów oceny

•

•

Celem testów TOEFL® Primary™ jest pomiar zdolności 
komunikowania się w języku angielskim i postępów 
w nauce oraz dostarczenie uczniom informacji 
zwrotnych na temat posiadanych umiejętności. 
Bazując na wieloletniej tradycji egzaminu TOEFL®, 
testy TOEFL® Primary™ zachowują wysokie standardy 
w zakresie wiarygodnej i miarodajnej oceny 
umiejętności językowych, stanowiąc wsparcie celów 
edukacyjnych i odzwierciedlenie najnowszych 
kierunków badań naukowych.

Za każdym świetnym uczniem stoi

wspaniały nauczyciel
który otwiera na świat.

Za każdym wspaniałym nauczycielem

 stoją certyfikaty TOEFL® Primary™ 

Wytyczania kierunku kształcenia

Monitorowania postępów w nauce

Identy�kowania mocnych i słabych stron uczniów

Tworzenia planów nauczania

Uzasadniania decyzji o przydzieleniu do grup

Organizacji pracy z indywidualnymi 
uczniami oraz z grupami

Kształtowania komunikacji z rodzicami 
na temat postępów w nauce 

Przedstawiamy nowatorskie narzędzie w rodzinie testów TOEFL   !®

TOEFL® Primary™ to testy stworzone przez ETS, które wspierają nauczanie języka angielskiego 
najmłodszych uczniów (8+). Zakorzenione w badaniach naukowych i najlepszych 
praktykach w dziedzinie testowania, certy�katy TOEFL® Primary™ badają umiejętności 
językowe uczniów, tworzące fundament ich przyszłego sukcesu.
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Raport Wyników: konkretny i szczegółowy sposób prezentacji postępów w nauce
Raport Wyników wraz z Certy�katem mają na celu budowanie u uczniów pozytywnej 
motywacji do nauki. W sposób szczegółowy i zrozumiały przedstawiają ich osiągnięcia 
w nauce języka angielskiego i wskazują dalszą drogę do rozwijania umiejętności 
czytania, słuchania i mówienia.

Raport Wyników zapewnia:

• Krótki czas oczekiwania na wyniki

• Opis wyników zawierający wnikliwą informację zwrotną 
dla każdej sekcji, wraz z wytyczeniem kierunku dalszej 
nauki dla rozwoju umiejętności językowych

• Korelację wyników do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (skala CEF) – powszechnie przyjętego, 
międzynarodowego standardu oceny kompetencji

• Lexile® Reading Measures, ułatwiające odnalezienie książek 
i artykułów w języku angielskim, optymalnych dla aktualnego 
poziomu umiejętności czytania

Skrótowe informacje na temat testów TOEFL® Primary™

Reading and Listening 
Step 1
Przeznaczony dla uczniów 
na najwcześniejszych etapach nauki  

Test sprawdza rozumienie:

•
   

Znanych kontekstów (szkoła, dom, plac zabaw)
• Podstawowych, utartych zwrotów
•
  

Podstawowego słownictwa i zwrotów 
związanych z ludźmi i przedmiotami 
codziennego użytku

•
  

Krótkich, prostych poleceń i instrukcji
•
  

Krótkich, prostych tekstów dotyczących 
codziennych zdarzeń

Reading and Listening 
Step 2
Przeznaczony dla uczniów, którzy 
rozwinęli już w pewnym stopniu 
umiejętność komunikowania się

Test sprawdza rozumienie:
•  Podstawowych zwrotów, zdań, 

poleceń i wskazówek

•  Prostych opowiadań i rozmów na tematy 
niezwiązane z codziennymi czynnościami

•
  

Nieznanych słów umieszczonych w znanym 
kontekście, wystarczającym do ich zrozumienia

•
 

Prostych tekstów

Speaking
Przeznaczony dla uczniów na wszystkich etapach nauki
Test sprawdza następujące umiejętności:

•  Komunikacji werbalnej w sytuacjach społecznych codziennego życia
•  Wyrażania podstawowych emocji i uczuć
•  Wydawania prostych poleceń i udzielania instrukcji
•  Opisywania osób, zwierząt, miejsc i czynności 
•  Wyjaśniania prostych zdarzeń

LUB

Test Speaking może być połączony z testami Step 1 lub Step 2, 
może być też zdawany jako osobny egzamin.

 

Nauczyciele są niezastąpieni, by młodzi 
uczniowie nabywali kolejne umiejętności, 
lecz rodzice też odgrywają ogromną rolę 
w tym procesie. Współpracując 
z nauczycielem możesz zapewnić 
dziecku wsparcie i wskazówki pomocne 
dla osiągnięcia jego celów. Na stronie 
internetowej www.etsglobal.org 
umieściliśmy przydatne informacje 
na temat przygotowania dziecka 
do testu, przykładowe pytania testowe 
i inne materiały pomocnicze.

 

 

 

Informacja zwrotna zawarta w Raporcie 
Wyników testu TOEFL® Primary™ ma 
na celu ukierunkowanie  nauki języka. 
Dzięki szczegółowemu  opisowi uzyskasz 
jasny obraz umiejętności Twojego 
dziecka oraz obszarów, na których należy 
się skupić dla czynienia dalszych postępów.

Program TOEFL® Primary™ oferuje 
Certy�kat Umiejętności oparty na 
wynikach uzyskanych przez ucznia. 
Tylko w ten sposób zarówno uczniowie, 
jak i rodzice mogą doświadczyć satysfakcji 
z aktualnych osiągnięć. 

 

Aby dowiedzieć się więcej jak testy TOEFL® Primary™ mogą pomóc Twoim uczniom, skontaktuj się z naszym lokalnym biurem:

zadzwoń na numer: 22 890 00 17
napisz do nas: contact-pl@etsglobal.org
lub odwiedź stronę: www.etsglobal.org

Jak rodzice mogą pomóc?

www.etsglobal.org

@ETSGlobalETS Global




