
Cambridge Young Learners English Tests
Rady dla Rodziców i Opiekunów

O teście Cambridge Young Learners English (YLE)
Testy YLE są przeznaczone dla dzieci między 7 a 12 rokiem życia.•	
Są 3 poziomy testów: Starters, Movers i Flyers.•	
Na każdym poziomie test składa się z 3 części : Słuchanie, Czytanie/Pisanie oraz Mówienie.•	
Specjalne udogodnienia możliwe są dla dzieci, którym są potrzebne (np niedowidzących czy niedosłyszacych).•	

Przed testem
Upewnij się, że dziecko zna format testu YLE i rodzaje zadań.•	
Pomóż dziecku aktywnie uczestnicząc w jego nauce języka.•	
Wczuj się w sytuację dziecka i pomóż mu pokonać wszelkie niepokoje i trudności.•	
Pamiętaj aby chwalić dziecko za jego postępy w nauce języka angielskiego.•	
Upewnij się, gdzie odbędzie się test i sprawdź, jak dojechać na miejsce.•	
Sprawdź, o której godzinie zaczyna się test.•	
Dopilnuj, aby dziecko wyspało się przed testem.•	
Sprawdź czy dziecko ma wszystko, co powinno mieć ze sobą w trakcie testu.•	
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W dniu testu
Zaplanuj sporo czasu na dotarcie na miejsce testu. Dziecko   •	

 powinno się tam znaleźć co najmniej 15 min przed    
 planowanym początkiem.

Nie dawaj dziecku jedzenia i picia do sali. •	
Testy słuchowy i pisemny dzieci piszą w grupie.•	
Test ustny przeprowadzany jest pojedynczo (jeden egzaminator/ •	

 jedno dziecko).
Zapewnij dziecko, że test będzie przyjemny, i że nie powinno •	

 się denerwować.

Po teście
Wyniki będą znane za kilka tygodni.•	
Każde dziecko, które przystąpi do wszystkich 3 części testu   •	

 dostanie świadectwo.
Świadectwa pokazują jak dziecko poradziło sobie z    •	

 poszczególnymi częściami testu: słuchową, pisemną i ustną.
Pięć tarcz na świadectwie oznacza, że dziecko bardzo dobrze•	

 rozwiązało tę część testu, odpowiadając poprawnie na   
 większość pytań.

Jedna tarcza oznacza, że dziecko powinno popracować nad   •	
 materiałem sprawdzanym w tej części testu.

Co najmniej 10 tarcz uzyskanych łącznie ze wszystkich części  •	
 oznacza, że dziecko może rozpocząć przygotowania do   
 następnego poziomu testu Cambridge.


