CENTRUM EGZAMINACYJNE
CAMBRIDGE ESOL ENGLISH UNLIMITED

REGULAMIN EGZAMINU
YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Egzamin Young Learners English Test jest skierowany do dzieci w wieku 7 – 12 lat,
uczęszczających do szkoły podstawowej.
2. Egzamin jest oferowany na trzech poziomach zaawansowania, wymagających od
dzieci posiadania różnego zakresu kompetencji językowych:
a. Cambridge Starters – test zalecany dla dzieci powyżej lat 7, które mają za sobą
około 100 godzin nauki języka angielskiego. Powinny znać i potrafić użyć
około 300 słów.
b. Cambridge Movers – test zalecany dla dzieci między 8, a 11 lat, które mają za
sobą około 175 godzin nauki języka angielskiego. Powinny znać i potrafić
użyć około 600 słów.
c. Cambridge Flyers – test zalecany dla dzieci między 9, a 12 lat, które mają za
sobą około 250 godzin nauki języka angielskiego. Powinny znać i potrafić
użyć około 1000 słów.
3. Egzamin na każdym poziomie zaawansowania składa się z następujących części:
Słuchanie
Czytanie i pisanie
Mówienie

YLE Starters
20min.
20min.
3-5min.

YLE Movers
25min.
30min.
5-7min.

YLE Flyers
25min.
40min.
7-9min.

4. Każde dziecko, które weźmie udział we wszystkich trzech częściach egzaminu,
otrzyma certyfikat. Łącznie może uzyskać 15 punktów, po 5 punktów za każdą część.
Punkty zostaną przedstawione w formie graficznej pod postacią tarcz. Można założyć,
że dziecko, które uzyska łącznie 10 tarcz, może rozpocząć przygotowania do zdawania
kolejnego poziomu.
5. Egzamin jest organizowany na wniosek szkoły podstawowej lub językowej, do której
uczęszczają dzieci.
6. Aby egzamin mógł zostać zorganizowany, szkoła musi zgłosić minimum 10 dzieci
(nie muszą być z jednego poziomu).
II. ORGANIZACJA EGZAMINU
1. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu proponuje szkoła rejestrująca dzieci.
2. Egzamin powinien być przeprowadzony w siedzibie szkoły rejestrującej dzieci, lub
innym miejscu przez nią wybranym i przygotowanym. Przeprowadzenie egzaminu w
miejscu znajomym dzieciom minimalizuje stres związany z sytuacją egzaminacyjną i
jest zalecanym rozwiązaniem.
3. W wyjątkowych wypadkach, po uzasadnieniu tego przez placówkę rejestrującą
kandydatów, istnieje możliwość zorganizowania egzaminu przez Centrum
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Egzaminacyjne Cambridge ESOL English Unlimited, w miarę możliwości
organizacyjnych.
4. Sala egzaminacyjna przygotowana przez szkołę musi spełniać następujące standardy
jeśli chodzi o aranżację i wyposażenie:
a. Zdający muszą siedzieć pojedynczo, przy samodzielnych stolikach, w
odległości minimum 1.25m od siebie (z każdej strony).
b. W sali egzaminacyjnej nie mogą się znajdować żadne materiały w języku
angielskim.
c. Sala egzaminacyjna musi być pomieszczeniem cichym i z dobrą akustyką.
d. Musi zostać wyposażona w odtwarzacz CD umożliwiający przeprowadzenie
testu rozumienia ze słuchu.
e. Na każdym stoliku powinny znajdować się do dyspozycji dziecka następujące
przybory: ołówek, gumka, temperówka oraz zestaw kredek w kolorach:
czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, pomarańczowy, różowy ,
brązowy, szary i czarny.
5. Aby egzamin odbył się w terminie wskazanym przez szkołę, Centrum Egzaminacyjne
Cambridge ESOL English Unlimited musi otrzymać najpóźniej na 8 tygodni przed
planowaną datą egzaminu wstępne zgłoszenie danej placówki z podaną liczbą
uczniów mających przystąpić do egzaminu. Zgłoszenie może zostać przysłane emailem lub faxem. Oryginał zgłoszenia z odręcznym podpisem osoby zgłaszającej
(przedstawiciela szkoły) musi zostać dosłany pocztą na adres Centrum
Egzaminacyjnego.
6. Jeśli w grupie kandydatów na egzamin znajdują się dzieci niepełnosprawne lub
wymagające szczególnych udogodnień w związku np. ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), placówka zgłaszająca powinna
poinformować o tym fakcie jednocześnie z dokonywaniem wstępnego zgłoszenia (8
tygodni przed egzaminem).
7. Ostateczny termin złożenia formularza rejestracyjnego (dostępny na stronach English
Unlimited) wraz z aneksem zawierającym listę zgłoszonych osób, ich dane oraz
podpisy rodziców, musi dotrzeć do Centrum Egzaminacyjnego Cambridge ESOL
English Unlimited najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
8. Opłaty za egzamin są wnoszone jednorazowo przez szkołę.
9. Ceny egzaminów wynoszą odpowiednio:
a. Starters – 190 PLN,
b. Movers – 200 PLN,
c. Flyers – 220 PLN.
W przypadku programu lojalnościowego i/lub zgłoszenia większej ilości kandydatów
obowiązują znaczące zniżki.
10. Każda szkoła powinna zapewnić grupie zdających dzieci opiekuna, który będzie im
towarzyszył w dniu egzaminu. Do obowiązków opiekuna należy:
a. Pomoc organizacyjna w rozsadzeniu dzieci.
b. Sprawdzenie, czy na stolikach znajdują się odpowiednie przybory, a w sali
potrzebny sprzęt.
c. Podczas części ustnej przyprowadzenie dziecka do pokoju egzaminacyjnego,
uspokojenie go, jeśli jest zdenerwowane, przedstawienie egzaminatorowi,
przypomnienie, na czym będzie polegał egzamin, a po skończonym egzaminie
odprowadzenie dziecka i przyprowadzenie kolejnego.
III. WYNIKI EGZAMINU
1. Każde dziecko otrzymuje certyfikat potwierdzający przystąpienie do egzaminu.
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2. Maksymalnie można uzyskać 15 punktów za cały egzamin – po 5 za każdy moduł.
3. Wynik jest przedstawiony na certyfikacie w formie graficznej – tarcz herbowych.
4. Jeśli dziecko uzyska minimum 10 tarcz, może zacząć przygotowywać się do zdawania
kolejnego poziomu egzaminu.
5. Egzamin, za wyjątkiem części ustnej, sprawdzany jest w Cambridge ESOL w Anglii.
6. Wyniki są dostarczane przez Cambridge ESOL do English Unlimited w ciągu około 3
tygodni od momentu odesłania do nich arkuszy egzaminacyjnych.
7. Wyniki powinny być odebrane z English Unlimited osobiście przez pracownika
placówki, na rzecz której przeprowadzony był egzamin. Na wyraźne życzenie i ryzyko
klienta certyfikaty zostaną przekazane pocztą zwykłą lub kurierską.
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