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Introduction to the test

Wprowadzenie do
egzaminu

The English language speaking
and listening test is an
important part of the process if
you want to become a permanent resident or a naturalised
British citizen. You must pass
this test and supply the results
as proof of your English language ability in your application. This test is done separately from the Life in the UK test
but the results count towards
the final assessment.

Egzamin z mówienia i
słuchania w języku angielskim
jest ważną częścią procesu
aplikacyjnego na zostanie
stałym rezydentem lub
naturalizowanym obywatelem
brytyjskim. Musisz zdać ten
egzamin i dostarczyć wyniki
jako dowód znajomości języka
angielskiego, we wniosku
aplikacyjnym na obywatelstwo.
Egzamin ten jest przeprowadzany oddzielnie od testu
Life in the UK, wyniki są
brane pod uwagę przy ocenie
końcowej.

You will need to send the
details of your language test
result together with the
confirmation of the results from
your Life in the UK test to the
Home Office as part of your
application.

Będziesz musiał przesłać
informacje o wyniku egzaminu
językowego wraz z potwierdzeniem wyników z testu Życie
w UK do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych jako część
wniosku.

There are thousands and
thousands of people who take
the speaking and listening test
for visas every year, but not

Są tysiące ludzi, którzy co roku
przystępują do egzaminu z
mówienia i słuchania w celu
uzyskania wiz czy obywatelst5
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Rozdział 1

MENU

Chapter 1

There are two speaking and
listening tests that are
accepted by the UK Home
office for these visas. They are
the IELTS Life Skills and the
Trinity GESE Grade 5 exam,
and you can choose which test
to take. Although they differ in
the format and the length, both
tests check that the candidate
or ‘test taker’ shows enough
English to match the descriptions in the Common European
Framework Reference for that
level also known as ‘CEFR’.

Istnieją dwa egzaminy z
mówienia i słuchania
zaakceptowane przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych UK. Są to IELTS Life
Skills i Trinity GESE Grade 5 i
możesz wybrać, do którego
egzaminu chcesz podejść.
Chociaż różnią się one
charakterem i długością, oba
egzaminy sprawdzają, czy
kandydat posługuje się językiem angielskim na tyle dobrze,
aby pasował do opisów
ustalonych we wspólnych
europejskich ramach referencyjnych dla tego poziomu,
znanych również jako „CEFR”.

If you are already living in the
UK and you want to settle, or if

Jeśli już mieszkasz w UK i
chcesz się osiedlić, lub jeśli
6
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wa, ale nie każdy, kto podchodzi do egzaminu go zdaje. Z
każdą próbą podejścia
kosztuje to około 150 funtów,
może być to bardzo kosztowne
dla osób, które nie zdały egzaminu i muszą ponownie do
niego przystąpić.
Jeśli jednak rozumiesz, co
musisz zrobić, przygotować i
ćwiczyć, możesz być pewien,
że zdasz za pierwszym razem.
Ta książka pomoże ci
przygotować się do egzaminu.

MENU

everyone who takes the test
passes. With an attempt
costing around 150 a time,
this can be very expensive for
people who fail and who need
to take the exam again.
However, if you understand
what you need to do, prepare
and practise, then you can be
confident that you will pass the
first time. This book will help
you to prepare for the test.

About this book

O tej książce

This book will guide you in
easy to understand and
everyday language on how to
pass the speaking and

Ta książka poprowadzi Cię w
łatwy do zrozumienia sposób i
w prostym języku, jak zdać
egzamin z mówienia i
7
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chcesz zostać obywatelem
brytyjskim, musisz zdać
egzamin na poziomie CEFR
B1. Zarówno Konsorcjum
IELTS SELT, jak i Trinity
College London zostały zaakceptowane do oferowania tego
egzaminu przez UK Border
Agency. Wystarczy zdać test
z mówionego języka angielskiego i umiejętności rozumienia ze słuchu, więc nie musisz
się martwić, że sprawdzana
jest Twoja umiejętność czytania
i pisania w języku angielskim.
Jednak w pierwszej kolejności
upewnij się, że naprawdę
musisz podejść do egzaminu
językowego, ponieważ może
się okazać, że w ogóle nie
musisz zdawać egzaminu. Na
przykład, jeśli pochodzisz z
kraju, w którym większość osób
mówi po angielsku lub jeśli
posiadasz stopień naukowy,
do uzyskania którego miałeś
wykłady w języku angielskim,
nie musisz przystępować do
egzaminu.

MENU

you want to become a
British citizen, you need to
take the test at CEFR B1 level.
Both IELTS SELT Consortium
and Trinity College London
are approved to offer this test
by the UK Border Agency. You
only need to take a test for your
spoken English and listening
skills for these visas, so you do
not need to worry about your
reading and writing ability in
English being tested.
But make sure that you actually
need to take the English
language exam in the first
place as you may find that you
do not have to take a test at all.
For example, if you are from
a majority English speaking
country or if you have a degree
that was taught in English you
do not have to take the test.

The first part of the book gives
some information on the
difference between the two
tests offered by the two
providers, which may help you
to decide which one to take.
You will then find a description
about what you will need to do
for each provider to apply for
British Citizenship or
settlement. The book offers
advice on how to prepare for
the tests and how to do well on
the day. At the end you will find
some practice questions and
answers with some
practical tips on how to answer
the questions well in the exam.

Pierwsza część książki zawiera
pewne informacje na temat
różnic między dwoma egzaminami oferowanymi przez
dwa źródła. Mogą one pomóc
Ci zdecydować, które z nich
wybrać. Następnie znajdziesz
opis tego, co będziesz musiał
zrobić, aby ubiegać się o
obywatelstwo brytyjskie.
Książka zawiera porady, jak
przygotować się do egzaminów
i jak dobrze sobie poradzić w
dzień egzaminu. Na końcu
znajdziesz kilka ćwiczeń pytań i odpowiedzi, praktyczne wskazówki na temat, jak
właściwie odpowiadać na pytania na egzaminie.

The information in the book is
correct at the time of writing in
October 2020.

Informacje zawarte w książce
są aktualne w momencie jej
pisania w październiku 2020 r.

Who is the book for?

Dla kogo jest ta książka?

You may be planning to take
one of the tests yourself and
be unsure about which one
to choose, or you may want

Być może planujesz sam
przystąpić do jednego z
egzaminów i nie masz pewności, który z nich wybrać, lub
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słuchania z języka angielskiego
w celu ubiegania się o wizę lub
obywatelstwo.

MENU

listening English language tests
for a visa for indefinite leave to
remain known as ‘settlement’
or citizenship.

This book is for people who
have busy lives and who want
a general overview of the exam
and advice on how to do well.
You will find important information about the tests with tips so
that you will pass and go on to
use your results in your visa
application.

Ta książka jest przeznaczona
dla osób, które prowadzą dość
szybkie i zajęte życie i chcą
zapoznać się z ogólnym przeglądem egzaminu i jak sobie
na nim poradzić. Znajdziesz
tu ważne informacje o egzaminach wraz ze wskazówkami,
które pomogą Ci zdać i wykorzystać swoje wyniki we wniosku aplikacyjnym.

How can I use this book? Jak mogę korzystać z tej
książki?
All the information in this book
will help you in the language
tests so you may want to read
through it chapter by chapter.
Or, you might like to choose
sections of the book that are
most useful to you or the person who you are helping.

Wszystkie informacje zawarte
w tej książce pomogą ci na
egzaminach językowych, więc
możesz przeczytać ją rozdział po rozdziale. Możesz też
wybrać fragmenty książki, które
są najbardziej przydatne dla
Ciebie lub osoby, której pomagasz.

It’s a good idea to make notes
in the margin and use a high-

Warto robić notatki na marginesie i używać zakreślacza do
9
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możesz chcieć dowiedzieć się
więcej, aby mieć pewność, że
dobrze sobie poradzisz podczas rozmowy egzaminacyjnej.
Być może chcesz pomóc
przyjacielowi, partnerowi lub
członkowi rodziny zrozumieć i
przygotować się do egzaminu.

MENU

to know more so you can feel
confident about doing well in
the interview.
Perhaps you want to help a
friend, partner or family member to understand and prepare
for the test.

Why do I have to take an
English language test?

Dlaczego muszę podejść
do egzaminu z języka
angielskiego?

In 2010 the UK government
decided that it was better for
society if migrants could speak
English as this would promote
integration into British society,
and also reduce the tax cost for
UK residents. Since that date,
there have been many changes to the laws and decisions
on who needs to take the test.
This book contains the information and requirements from
October 2020.

W 2010 roku rząd UK
zdecydował, że dla społeczeństwa byłoby lepiej, gdyby
imigranci umieli mówić po
angielsku, ponieważ sprzyjałoby to integracji ze społeczeństwem brytyjskim, a także
zmniejszyłoby koszty podatkowe dla mieszkańców UK. Od
tego czasu wprowadzono wiele
zmian w przepisach i decyzjach
dotyczących tego, kto powinien przystąpić do egzaminu.
Ta książka zawiera informacje
i wymagania z października
2020 r.

You need to show that you
can speak English to the level
decided by the UK government
to get the type of visa you are
applying for, and your ability is
tested in a face-to-face
interview.

Musisz wykazać, że potrafisz mówić po angielsku do
poziomu określonego przez
rząd UK, aby otrzymać rodzaj
wizy, o którą się ubiegasz (lub
obywatelstwo), a Twoje
umiejętności są sprawdzane
podczas rozmowy twarzą w
twarz z egzaminatorem.
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zaznaczania zdań lub części,
które Twoim zdaniem są
szczególnie ważne.
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lighter pen to mark sentences
or sections that are you think
are particularly important.

Dwujęzyczne opracowanie podręcznika do egzaminu B1 z języka angielskiego, obowiązującego na obywatelstwo brytyjskie. 7 rozdziałów na 130 stronach, z odnośnikami do filmów, przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi wraz z odpowiedziami, opisami egzaminów, dostępne na www.paszport.uk/krok2 - wysyłane w
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ciągu 24h po dokonaniu płatności na Twojego maila.

