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Wstęp 
 

Niniejszy podręcznik zawiera najważniejsze informacje dotyczące certyfikatu TOEIC®  

(Test Of English for International Communication) z języka angielskiego. Zawarte w podręczniku 

informacje mają na celu przedstawić TOEIC®, zapoznać czytelników z formatem egzaminu i pomóc w 

przygotowaniu do podejścia do egzaminu zakończonego otrzymaniem certyfikatu TOEIC®. 

Certyfikat TOEIC® jest tworzony i administrowany na całym świecie przez organizację wywodzącą się 
ze Stanów Zjednoczonych o nazwie Educational Testing Service. ETS jest światowym liderem w 
tworzeniu standardów oceny kompetencji ze szczególnym przywiązaniem do jakości i przy użyciu 
najnowszych osiągnięć statystyki i psychometrii. 
 
Więcej informacji: www.etsglobal.org 

http://www.etsglobal.org/
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Certyfikat TOEIC® w pytaniach i odpowiedziach 
 

TOEIC® (Test of English for International Communication) to najbardziej uznany  

i najczęściej zdawany na świecie egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. Jest  

to międzynarodowy certyfikat stworzony na życzenie firm i pracodawców w odpowiedzi na 

potrzebę weryfikacji i certyfikacji poziomu zaawansowania z języka angielskiego. 

Zadaniem testu jest pokazanie jak wiele kandydat potrafi w chwili obecnej i w jakim kierunku 

powinien się rozwijać oraz czego oczekiwać od siebie i swoich postępów. Charakterystyczną 

cechą testu TOEIC jest to, że ‘przyłapuje’ zdających na tym co robią dobrze (jak wiele 

potrafią) zamiast skupiać się na technicznych szczegółach znajomości języka obcego. 

Istotnym wyróżnikiem tego egzaminu jest to, że zdający otrzymuje ocenę w formie liczby 

punktów (skala 10-990 punktów), czyli zdaje egzamin bez deklarowania swojego obecnego 

poziomu zaawansowania. To ilość otrzymanych punktów określa obecny poziom kandydata. 

Zatem, każdy zdający, niezależnie od obecnego poziomu pisze ten sam test i każdy ‘zdaje’ 

egzamin.   

a. Kto zdaje certyfikat TOEIC®? 

Egzamin TOEIC® wybiera co roku ponad 5 milionów osób na całym świecie. Egzamin zdaje 

szeroka grupa kandydatów: 

 Pracownicy firm, którzy używają języka angielskiego w swoim życiu zawodowym i prywatnym 

w firmie, hotelu, szpitalu, restauracji, podczas spotkań biznesowych i prywatnych 

 Menedżerowie, handlowcy czy pracownicy techniczni zatrudnieni w międzynarodowych 

firmach, którzy potrzebują języka angielskiego w pracy 

 Osoby przygotowujące się do wejścia na rynek pracy 

 Uczniowie szkół wyższych i słuchacze w szkołach językowych. 

 

b. Dlaczego warto posiadać certyfikat TOEIC®? 

Certyfikat TOEIC® to uznawany przez tysiące firm dokument potwierdzający poziom 

zaawansowania z języka angielskiego. To cenny dodatek do CV oraz możliwość odniesienia 

swojego poziomu do skali stosowanej na całym świecie. Certyfikat TOEIC® pozwala 

zdającemu na: 

 Obiektywną weryfikację obecnego poziomu zaawansowania 

 Podniesienie wartości CV na rynku pracy 

 Śledzenie postępów w nauce języka angielskiego 

 Określenie celów i kierunku w nauce 

 Uczenie się angielskiego w praktyce, gdyż to właśnie praktyczne umiejętności podlegają 

ocenie podczas egzaminu. 
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c. Gdzie i kiedy mogę zdać certyfikat TOEIC®? 

Egzamin TOEIC® jest organizowany regularnie w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych 

w całej Polsce. Sesje otwarte odbywają się regularnie na terenie całego kraju, najczęściej 

przynajmniej raz w miesiącu. Dodatkowo, na potrzeby większych grup kandydatów, egzamin 

może być zorganizowany na życzenie w dowolnym terminie.  

d. Jak często mogę podchodzić do egzaminu? 

Sugerowany czas pomiędzy kolejnymi podejściami do egzaminu TOEIC® to przynajmniej  

28 dni. 

e. Jaki jest kontekst egzaminu TOEIC®? 

Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą o środowisku pracy i testowaniu osób dorosłych już 

czynnych zawodowo lub przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Poniższa lista 

prezentuje najczęściej spotykane w egzaminie konteksty pytań: 

 Firma i jej działalność: zarządzanie, kluczowi klienci, projekty, badania, produkty 

 Finanse: zarządzanie, rachunkowość, prognozy, fakturowanie, budżety 

 Spotkania biznesowe: przyjęcia, bankiety, rezerwacje, spotkania formalne i nieformalne 

 Kapitał ludzki: rozmowy o pracę, przyjmowanie pracowników, awanse, szkolenia, opisy 

stanowisk, redukcja zatrudnienia 

 Biznes na świecie: umowy, kontrakty, negocjacje, planowanie, sprzedaż, marketing, 

konferencje 

 Biuro: sesje zarządu, komisje, zespoły projektowe, listy, e-maile, notatki służbowe, telefony, 

sprzęt biurowy, procedury i instrukcje 

 Produkcja: linie montażowe, zarządzanie zakładem produkcyjnym, kontrola jakości 

 Zakupy: zamówienia, dostawy, faktury, transport, logistyka 

 Rozrywka: kino, teatr, muzyka, sztuka, wystawy, muzea, media 

 

f. Jaki jest poziom trudności egzaminu? 

Egzamin TOEIC® mierzy poziom zaawansowania od początkującego po zaawansowany. 

Pytania testowe mają zatem różny stopień trudności, od pytań łatwych i podstawowych, po 

pytania złożone i wymagające dużego zasobu wiedzy i doświadczenia w posługiwaniu się 

językiem obcym. Wiele zależy także od aktualnego poziomu zaawansowania kandydata. 

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w 

środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, 

stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie 

znajduje się zdający.  
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g. Z jakim wynikiem ‘zalicza się’ egzamin TOEIC®? 

Cechą wyróżniającą certyfikat TOEIC® pośród innych certyfikatów językowych jest to,  

że egzaminu nie można ‘oblać’. Zawsze, po zakończeniu rozwiązywania zestawu testowego 

otrzymuje się od 10 do 990 punktów. Zatem, egzamin w pewnym sensie zawsze się ‘zdaje’. 

Ilość uzyskanych punktów mówi kandydatowi, na jakim poziomie obecnie znajduje się jego 

wiedza oraz, jeśli zdaje egzamin po raz kolejny, jak od ostatniego podejścia wiedza ta  

się zmieniła. 

Pracodawcy sami ustalają, jaki wynik punktowy najbardziej ich satysfakcjonuje w danej firmie 

czy na danym stanowisku, stąd, im wyższy wynik tym oczywiście lepiej. 

h. Jak długo czeka się na wyniki egzaminu TOEIC®? 

Wyniki egzaminu TOEIC® otrzymuje się najszybciej ze wszystkich tej rangi egzaminów 

językowych. Rezultaty testów są znane przeciętnie w 72 godziny od egzaminu, maksymalnie 

w 10 dni roboczych od momentu ich dostarczenia do biura ETS do sprawdzenia.
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Jakie instytucje uznają certyfikat TOEIC®? 

a. Firmy i korporacje 

Ponad 8000 dużych firm i korporacji uznaje certyfikat TOEIC® jako formalne, obiektywne  

i zewnętrzne potwierdzenie kompetencji językowych swoich pracowników lub kandydatów 

do pracy.  

W Polsce, egzamin TOEIC uznają i stosują prestiżowi pracodawcy, między innymi: 

 

 Alcatel - Lucent 

 Alma Consulting Group 

 Adecco 

 Agora S.A. 

 Avanssur S.A. 

 BLStream 

 BRE Bank (mBank, Multibank) 

 CAT LC 

 PTK Centertel 

 Cersanit 

 Continental Automotive 

 Daikin Airconditioning 

 Deutsche Bank 

 DeLaval & DeLaval Operations 

 DZ Bank 

 Elektrobudowa S.A. 

 Ford Polska 

 FM Logistic 

 France Telecom (TP S.A.) 

 Hochland Polska 

 International Paper Kraków 

 Kulczyk Tradex 

 Lafarge 

 LEK S.A. & Lek Polska Sp. z o.o. 

 Leroy Merlin 

 LG Electronics 

 Lorenz Bahlsen Snack-World 

 Michelin 

 Nutricia 

 Pliva Kraków SA 

 PSE 

 PZ Cussons 

 RCI Bank 

 Renault 

 Rockwell Automation 

 Sandvik Polska 

 Schenker Polska 

 Siemens 

 Sofrecom 

 Toyota Motor Poland 

 Transsystem 

 Unilever 

 Vattenfall Heat Poland 

 ZT Kruszwica SA
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Poniżej znajdują się wybrane firmy i instytucje uznające TOEIC® w innych krajach na całym 

świecie: 

 

Argentyna 

 

Asea Brown Boveri – ABB 

Accenture SRL 

DaimlerChrysler Argentina S.A. 

ESSO SAPA 

FedEx 

KPMG 

Kraft Foods Argentina 

Pistrelli, Henry Martin 

PriceWaterhouseCoopers 

Repsol YPF 

 

Brazylia 

 

Price Waterhouse Coopers 

Deloitte Touche Tohmatsu 

Ernst & Young 

Renault 

Toyota 

Honda 

Merck 

Banco do Brasil 

Camargo Correia 

Grupo Gerdau 

 

Chiny 

 

Lenovo Group 

Huawei Tech 

China Southern Airlines 

Hisense Group 

Haier Group 

CNOOC 

Dongfeng Nissan 

Proctor & Gamble 

IBM 

Microsoft 

Motorola 

Citicorp 

LG Electronics 

Novarties 

Panasonic 

 

Francja 

 

Renault 

Legrand 

Siemens 

France Telecom 

HEC 

ESC Toulouse 

Ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées (ENPC) 

Ecole des Mines 

Wall Street Institute 

Berlitz 

 

Hiszpania 

 

Deloitte 

Iberia 

Accenture 

Atos Origin 

GlaxoSmithKline 

CAE 

Air Liquide 

ABN AMRO 

Unilever 

Red Eléctrica 

 

Hong Kong 

 

Evergreen Group 

Barco Limited 

Daicel Chemical Industries 

EPCOS 

Lintas Company Limited 
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The Ming An Insurance Co., 

(H.K.) Ltd. 

Oracle 

Worldtrans Air-Sea Service 

Ltd. 

 

Indonezja 

 

ConocoPhillips 

Holcim Indonesia 

Tokio Marine Indonesia 

Banyan Tree Resort & Spa – 

Bintan 

Samsung Electronics 

Mizuho Bank 

Widya Mandala Univerisity 

Tarakanita Academy Secretary 

Airfast 

Sumitomo 

 

Japonia 

 

Matsushita Electric Industrial 

Co., Ltd. 

NEC Corporation 

Hitachi, Ltd 

Ritsumeikan University 

AEON Corporation 

Kinki University 

Toshiba 

Hiroshima University 

Fujitsu Limited 

ALC PRESS, Incorporated 

 

Kanada 

 

Honda Canada 

The Yellow Pages Group 

La Banque Laurentienne 

Pacific Gateway International 

College 

 

 

 

 

Korea Południowa 

 

Samsung Group 

Hyundai Motor Company 

LG Electronics 

Hyundai Heavy Industries Co., 

Ltd 

Amkor Technology Korea 

Korean Air 

Asiana Air 

POSCO 

National Agricultural 

Cooperative Federation 

Korea Electric Power 

Corporation 

 

Niemcy 

 

Continental Automotive 

Systems 

Berlin-Chemie 

Deutsche Telekom AG 

Schott AG 

FOM - Fachhochschule für 

Oekonomie 

und Management 

Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 

Georg-Simon-Ohm 

Fachhochschule Nürnberg 

Fachhochschule Osnabrück 

Berlitz Language Schools 

Deutschland 

Wall Street Institute 

 

Rosja 

 

Sun Microsystems 

Lafarge Cement 

Toyota 

Sakhalin Energy Investment 

Company 

JSC East-Siberian Gas 

Company 

Petroleum Institute 
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Schneider Electric 

Verchnechonsk Neftegaz 

International Finance 

Corporation 

World Bank 

 

Singapur  

 

United Microelectronics 

Corporation 

(Singapore Branch) 

PSA Corporation Ltd 

Waseda Shibuya Senior High 

School 

Panasonic Asia Pte Ltd 

Chevron Oronite Pt Ltd 

GEOS Language Centre 

The Japanese School 

APSN Tanglin School 

Ricoh Asia Pacific Pte Ltd 

Wall Street Institute 

 

Wielka Brytania 

 

Bloomsbury International  

(UK) Ltd 

ELT School 

Studio Cambridge 

The English Language Centre 

Brighton & Hove 

International House London 

Kings School Oxford 

Chaucer College 

Teikyo University of Japan in 

Durham 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 

National Drilling Company 

ZADCO 

AMIDEAST UAE 

Adnoc Technical Institute 

Azadea Group 

ALHOSN University 

Samsung Corporation 

Department of Economic 

Development 

IBDAA Program 

AUH Chamber of Commerce & 

Industry 

 

 

b. Szkoły Wyższe 

Na wielu uczelniach w Polsce, podobnie jak na całym świecie, certyfikat TOEIC to podstawa zaliczenia 

lektoratu z języka angielskiego lub możliwość podejścia do tego egzaminu w murach uczelni. 

Użytkownicy egzaminu TOEIC w Polsce to między innymi: 

 Politechnika Lubelska  

 Politechnika Białostocka  

 Politechnika Poznańska  

 Politechnika Świętokrzyska  

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 Uniwersytet Szczeciński  

 Uniwersytet Rzeszowski  

 Wojskowa Akademia Techniczna  

 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 
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 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie  

 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi  

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP  

 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie  

 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu  

 Uniwersytet Warszawski  

 Politechnika Warszawska 

 

c. Służba Cywilna 

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695). 

d. Branża turystyczna 

Urzędy Marszałkowskie w Polsce, które przeprowadzają egzaminy i nadają uprawnienia 
przewodników i pilotów wycieczek, w przypadku potwierdzania kompetencji językowych, kierują się 
rozporządzeniem dotyczącym Służby Cywilnej, co oznacza, że wynik 700 punktów  
z egzaminu TOEIC® jest formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych.
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Format egzaminu TOEIC® 
 

Certyfikat przyjazny dla zdającego. TOEIC® jest testem znajomości języka angielskiego  

w kontekście pracy w międzynarodowym biurze. Test ma format testu wyboru i ocenia zdającego na 

skali punktowej 10-990 punktów. Jest to międzynarodowe, uznawane na całym świecie narzędzie, 

które służy do rzetelnego i zewnętrznego pomiaru kompetencji językowych. 

TOEIC® to najbardziej przyjazny z dostępnych testów tej rangi. Jego zadaniem jest ‘przyłapywać ‘ 

zdającego na tym co robi dobrze i potwierdzać ile wiedzy już zdobył, jednocześnie pokazując, gdzie 

jego wiedza znajduje się na określonej i konsekwentnej skali. Ponad 6 milionów osób (dane z roku 

2010) na całym świecie zdaje ten egzamin każdego roku właśnie po to aby określić swój poziom 

zaawansowania i mierzyć postępy poczynione w nauce, np. od ostatniego podejścia do egzaminu. 

Specyficzną cechą tego testu jest to, że kandydaci w wielu krajach zdają go cyklicznie, np. co 100 

godzin nauki aby sprawdzić tempo swoich postępów. TOEIC® jest zatem nie tylko międzynarodowo 

uznanym certyfikatem ale również miernikiem wzrostu wiedzy z języka angielskiego.  

Więcej informacji o certyfikacie TOEIC® można znaleźć na stronie:  

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-

Reading  

Format egzaminu.  TOEIC® ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, 

zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi: A, B lub C lub A, B, C lub D. 

Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu  

na skali punktowej 10-990 punktów. 

Test TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:  

 Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 – 495 punktów  

 Reading Comprehension (czytanie)  5 – 495 punktów  

Cała sesja testowa trwa około 2,5 godziny.  

 

 

 

 

 

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading
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Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) -  

100 pytań / zadań testowych 

Sekcja I - interpretacja fotografii 10 pytań  

Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź)  30 pytań 

Sekcja III - dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego  30 pytań 

Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania 

do każdej  
30 pytań 

Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) -  

100 pytań / zadań testowych 

Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do 

kontekstu 
40 pytań 

Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do 

kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego 
12 pytań 

Sekcja VII  

- autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych 

tekstów 

- teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do 

przeczytania z pytaniami poniżej 

 

28 pytań 

 

20 pytań 

 

Sekcja I zawiera 10 fotografii. Do każdej z nich, zdający słyszy 4 opisy, z których tylko jeden jest 

poprawny. W tej sekcji zdający widzi obrazki w książce testowej a ich interpretacje słyszy. Nie są one 

zapisane w książce testowej. Zdający zaznacza na karcie odpowiedzi odpowiedź A, B, C lub D, którą 

uznaje za poprawną, po czym przechodzi do następnego pytania.  
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Sekcja II to 30 zadań typu pytanie-odpowiedź. Zdający słyszy pytanie i 3 sugerowane odpowiedzi, z 

których tylko jedna jest poprawną odpowiedzią na zadane pytanie. W tej sekcji zarówno pytania jak i 

sugerowane odpowiedzi są odtwarzane z materiału audio i nie zapisane w książce testowej. Zdający 

zaznacza na karcie odpowiedzi odpowiedź A, B lub C, którą uznaje za poprawną, po czym przechodzi 

do następnego pytania. 

Sekcja III składa się z 10 dialogów. Do każdego z nich zadawane są 3 pytania dotyczące ogólnego 

kontekstu dialogu lub omawianych informacji. Pytania do tej części oraz sugerowane odpowiedzi są 

podane w książce testowej i dodatkowo odczytywane po zakończeniu dialogu. Zdający zaznacza na 

karcie odpowiedzi odpowiedź A, B, C lub D, którą uznaje za poprawną, po czym przechodzi do 

następnego pytania. 

Sekcja IV składa się z 10 wypowiedzi, monologów. Do każdej z wypowiedzi zadawane są trzy pytania 

dotyczące ogólnego kontekstu wypowiedzi lub jej szczegółów. Pytania do tej części oraz sugerowane 

odpowiedzi są podane w książce testowej i dodatkowo odczytywane po zakończeniu wypowiedzi. 

Zdający zaznacza na karcie odpowiedzi odpowiedź A, B, C lub D, którą uznaje za poprawną, po czym 

przechodzi do następnego pytania. 

Sekcja V to pierwsza sekcja części czytania ze zrozumieniem. Znajduje się tu 30 zdań z brakującymi 

fragmentami, wyrażeniem, konstrukcją gramatyczną lub słowem. Zadaniem zdającego jest uzupełnić 

zdanie wybierając sugerowane rozwiązanie A, B, C lub D i zaznaczyć je na karcie odpowiedzi.  

Sekcja VI to praca z tekstami, w których znajdują się luki do uzupełnienia. W tej sekcji znajdują 3 lub 

4 teksty z 3 lub 4 lukami w każdym. Zdający, po przeczytaniu tekstu, wybiera odpowiedź A, B, C lub D 

i zaznacza na karcie odpowiedzi. 

Sekcja VII składa się z dwóch typów tekstów. Pierwszy typ to teksty, do których zadawane są pytania, 

drugi typ to pary powiązanych ze sobą tekstów, które trzeba uważnie przeczytać i zrozumieć 

wzajemne zależności między nimi zanim przejdzie się do udzielania odpowiedzi. Zdający wybiera 

odpowiedź A, B, C lub D i zaznacza na karcie odpowiedzi. 

Czas trwania samego testu to około 2 godziny. W trakcie testu nie ma przerwy. 

Sesja testowa odbywa się pod nadzorem akredytowanego egzaminatora ETS w pomieszczeniach, 

które spełniają wymogi ETS pod względem rozmieszczenia kandydatów, czyli zachowując 1,5-

metrowe odstępy między zdającymi, oraz odpowiednie warunki audio pozwalające na wysłuchanie 

pytań nagranych na kasecie bądź płycie CD. 

Po przeprowadzeniu testu, zestawy testowe są przesyłane do biura ETS w Warszawie, gdzie odbywa 

się sprawdzanie wyników za pomocą komputera, który analizuje wyniki egzaminu.  

Na sesję należy zabrać jedynie dowód tożsamości, WSZYSTKIE pozostałe materiały kandydat 

otrzymuje na miejscu, korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych nie jest dozwolone.  

      Na sesji obowiązuje zakaz używania elektronicznych urządzeń przenośnych.
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Przygotowanie do egzaminu TOEIC® 

Egzamin TOEIC® to około 2,5 godziny pracy z testem językowym, który zadaje pytania o 

zróżnicowanym stopniu trudności. Dlatego też, na sesję testową najlepiej jest przyjść wypoczętym i 

skupionym na otrzymaniu jak najwyższego wyniku. Koncentracja gra bardzo ważną rolę podczas 

testu, gdyż np. pytania w części rozumienia ze słuchu są odtwarzane tylko raz i nie ma możliwości 

powrotu do nich, jeśli czegoś nie zrozumiało się za pierwszym razem. Warunki testowe pozwalają na 

skupienie się na rozwiązywaniu testu i o ile zdający również poświęci swoja uwagę testowi, nie 

będzie miał problemu z dynamiką pytań i zarządzaniem swoim czasem pozostającym do końca testu. 

Przygotowanie indywidualne 

Przygotowując się do egzaminu TOEIC® samodzielnie, należy w zaplanowany i efektywny sposób 

zwiększać swój zasób słownictwa oraz ogólną swobodą w zrozumieniu i komunikowaniu się w języku 

obcym. Pomocne w tym wypadku mogą być kontakty z osobami, które nie mówią w naszym języku 

ojczystym i powodują konieczność komunikacji w języku angielskim. Dodatkowo, telewizja bądź 

Internet dostarczają setki programów i miejsc do nauki języka obcego.  

W indywidualnej ocenie stopnia przygotowania do oficjalnego testu pomocne może być testy online dostępne tutaj: 

https://www.pl.etsglobal.org/store/online_products.php?categories_id=336  

Przygotowanie na zajęciach 

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Office/Business English. 

W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako 

element nauki i weryfikację swoich postępów. Pod okiem profesjonalnego i stosującego nowoczesne 

metody lektora, osiągnięcie postępów w teście TOEIC® nie stanowi problemu, pod warunkiem, że 

regularnie uczęszczamy na zajęcia i odrabiamy prace domowe. Wiele osób na całym świecie zdaje 

ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze 

inwestują w szkolenia językowe. 

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i 

konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka 

angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać 

programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami 

obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z 

językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® 

został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody 

w komunikacji. 

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.  

Więcej informacji na stronie: www.pl.etsglobal.org/store/  

https://www.pl.etsglobal.org/store/online_products.php?categories_id=336
http://www.pl.etsglobal.org/store/
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Przebieg egzaminu TOEIC® 

Sesje testowe TOEIC® odbywają się w akredytowanych ośrodkach ETS w sesjach otwartych i zamkniętych 

(dla zorganizowanych grup) lub w lokalizacjach spełniających wymogi ETS na potrzeby realizacji 

projektów. 

a. Wymagane dokumenty 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy potwierdzić swoją tożsamość prezentując dowód osobisty lub 

inny dokument zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, fotografię, datę urodzenia i podpis 

zdającego. W przypadku, gdy na jednym dokumencie wszystkie te informacje nie są zawarte, wówczas 

należy przedstawić drugi dokument aby skompletować wymagane informacje. 

b. Przed sesją egzaminacyjną 

Zarejestrowany na sesję egzaminacyjną kandydat powinien pojawić się w określonym miejscu i terminie 

na 30 minut przed rozpoczęciem sesji testowej celem sprawdzenia listy obecności na danej sesji i 

tożsamości kandydata. 

c. Procedury administracji egzaminów 

Następujące procedury mają zastosowanie podczas całej sesji egzaminacyjnej, od momentu wejścia na 

salę egzaminacyjną do momentu jej opuszczenia:  

 Na sesję egzaminacyjną nie można wejść gdy zostały już rozdane materiały egzaminacyjne. Po 

tym momencie, kandydaci nie będą już wpuszczani do pomieszczenia egzaminacyjnego. 

 Żadne pomoce ani inne materiały oraz telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne nie 

są dozwolone w pomieszczeniu egzaminacyjnym. 

 Notatniki ani papier do notowania nie są dozwolone w pomieszczeniu egzaminacyjnym. 

 Wszystkie odpowiedzi należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi.  

 Wychodzenie w czasie części rozumienia ze słuchu jest niedozwolone, wyjście z pomieszczenia 

egzaminacyjnego w innym czasie może mieć miejsce tylko za pozwoleniem administratora 

egzaminu (egzaminatora).  

 W trakcie egzaminu TOEIC® nie ma przewidzianej przerwy. Czas spędzony poza pomieszczeniem 

egzaminacyjnym nie będzie dodawany do czasu egzaminu. 

 Wychodząc z pomieszczenia egzaminacyjnego, za każdym razem zdający przedstawia 

administratorowi egzaminu dowód tożsamości i materiały egzaminacyjne. 

 Wszystkie materiały egzaminacyjne pozostają w pomieszczeniu egzaminacyjnym po zakończeniu 

sesji.  

 Pod koniec egzaminu, zdający przedstawia administratorowi egzaminu swój dowód tożsamości 

podczas zbierania materiałów.  
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d. Sytuacje niedozwolone 

Administrator egzaminu jest upoważniony do wyproszenia zdającego z pomieszczenia egzaminacyjnego 

lub do anulowania wyników w następujących przypadkach gdy zdający:  

 zdaje egzamin za inną osobę, 

 nie przedstawia właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość, 

 używa w trakcie sesji telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, 

 używa w trakcie sesji innych materiałów niż te rozdane przez administratora egzaminu,  

 przeszkadza innym zdającym w jakikolwiek sposób, administrator egzaminu decyduje o podjęciu 

stosownych działań i o stopniu negatywnego wpływu kandydata na innych, 

 udziela pomocy w egzaminie lub otrzymuje pomoc w egzaminie 

 usiłuje skopiować lub w inny sposób wejść w posiadanie materiałów egzaminacyjnych, 

 przegląda materiał testowy przed rozpoczęciem egzaminu, zrywa pieczęć zabezpieczającą książkę 

testową zanim administrator egzaminu wyda takie polecenie, 

 hałaśliwie pije bądź je w trakcie sesji,  

 przedłuża swoją nieobecność na sesji egzaminacyjnej lub wielokrotnie opuszcza pomieszczenie 

egzaminacyjne, 

 kontynuuje pracę z egzaminem po czasie przewidzianym na jego rozwiązanie, 

 opuszcza pomieszczenie egzaminacyjne bez pozwolenia administratora, 

 

Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, zdający podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w celu uzyskania wyników z egzaminu oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu zgodnie z 

opisanymi procedurami. 

Biuro Educational Testing Service w Polsce zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich koniecznych 

kroków, włączając w to zakaz zdawania egzaminów ETS  przyszłości oraz anulowanie wyników zdającego 

w przypadku postępowania niezgodnego z procedurami ETS lub instrukcjami administratora egzaminu. 

W przypadku anulowania wyników, wyniki nie zostaną ogłoszone oraz niemożliwy będzie zwrot opłaty za 

egzamin. 
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............................................... 

miejscowość i data 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja, ................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Educational Testing Service (ETS) Global B.V. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926) w celu umożliwienia mi wzięcia udziału w egzaminie TOEIC® 

lub TOEIC® Bridge, lub TFI lub WiDaF oraz w celu dokonania oceny mojego egzaminu. Zgoda niniejsza 

obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności w celu zidentyfikowania mnie 

na potrzeby któregokolwiek z ww. egzaminów, wystawienia imiennego certyfikatu, informowania mnie o 

uzyskanych poprzednio przeze mnie wynikach oraz w celu przekazania moich danych jednostce 

organizacyjnej kierującej mnie na egzamin albo mnie samemu.  

 

Wyrażam także zgodę na przeprowadzenie egzaminu zgodnie z procedurami Educational Testing Service.  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również dobrowolności podania danych.     

 

Pełna nazwa i adres siedziby administratora danych: 

 

Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o. o., oddział w Polsce 

ul. Towarowa 22, CH Jupiter, wejście E, II piętro 

00-839 Warszawa 

 

 

 

............................................... 

        podpis 
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Wyniki egzaminu TOEIC® 
Wynik z egzaminu TOEIC® prezentowany jest w postaci ilości uzyskanych punktów na skali  

od 10 do 990 punktów.  

W egzaminie, punkty są przyznawane jedynie za udzielenie poprawnej odpowiedzi, nie otrzymuje się 

punktów ujemnych za nieudzielenie odpowiedzi bądź udzielenie odpowiedzi błędnej. 

Wyniki egzaminu prezentowane są na 2 sposoby: 

 Raport Wyników (Score Report) 

 Certyfikat. 

Raport wyników zawiera dane kandydata, jego wyniki oraz opisową interpretację punktacji oraz 

procentowy pomiar umiejętności mierzonych w trakcie egzaminu. 

Certyfikaty występują w pięciu różnych kolorach, zależnie od osiągniętej liczby punktów można 

otrzymać:  

 10 - 215 punktów:   certyfikat pomarańczowy  

 220 - 465 punktów: certyfikat brązowy  

 470 - 725 punktów: certyfikat zielony  

 730 - 855 punktów: certyfikat niebieski  

 860 - 990 punktów: certyfikat złoty 
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Przykładowy Raport Wyników 
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/content/download/1461/25305/version/1/file/TOEIC-score-report.pdf 

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/content/download/1461/25305/version/1/file/TOEIC-score-report.pdf
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Przykładowy Certyfikat 
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/content/download/1449/25240/version/1/file/TOEIC-LR-certificate.pdf   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykładowy test TOEIC® 

Plik PDF oraz pliki dźwiękowe do części rozumienia ze słuchu można pobrać na tej stronie WWW: 

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-

Reading/Przykladowy-test  

http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/content/download/1449/25240/version/1/file/TOEIC-LR-certificate.pdf
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading/Przykladowy-test
http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading/Przykladowy-test
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Jak wpisywać polskie znaki na karcie odpowiedzi?  
 


