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angielskiego

Sprawdzanie poziomu 
opanowania materiału

Testy
Exam Skills Tests

dla poziomów 
A2, B1, B1+, B2

(B2+/C1 w przygotowaniu)
na platformie VIP CLUB

Testy sprawdzają poziom opanowania materiału
z poszczególnych rozdziałów podręcznika
(po 12 testów w wersji A i B dla poziomów
od A2 do B2) za pomocą zadań w formacie
egzaminacyjnym.

48
testów

3
części 

egzaminu

W testach uwzględniono zadania z trzech części
egzaminu pisemnego: rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstów pisanych i znajomość
środków językowych. Tworzenie wypowiedzi
pisemnych jest sprawdzane w Unit Tests
po każdych trzech rozdziałach podręcznika.
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New Enterprise
EXAM SKILLS TESTS 
U3, p. 1

B1+

Rozumienie ze słuchu
Odpowiedzi na pytania

Sprawdzane umiejętności:
• układanie informacji w określonym 

porządku,
• znajdowanie w wypowiedzi 

określonych informacji,
• wyciąganie wniosków wynikających 

z informacji zawartych 
w wypowiedzi.

Rozumienie tekstów pisanych
Tekst z lukami w j. polskim 

Sprawdzane umiejętności:
• przetwarzanie wypowiedzi (mediacja 

językowa) - przekazywanie w języku 
polskim informacji sformułowanych 
w języku obcym. 

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Tests są dostępne 
na platformie VIP CLUB: https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

Klucz zawiera sugerowane 
odpowiedzi do zadań 
otwartych, np.:

NEW
ENTERPRISE

https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise
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New Enterprise
EXAM SKILLS TESTS 
U3, p. 2 

B1+

Znajomość środków językowych
Wybór wielokrotny - transformacje

Sprawdzane umiejętności:
• wybór parafrazy fragmentu zdania, 

która najbardziej precyzyjnie oddaje 
jego sens w określonym kontekście.

Znajomość środków językowych
Gramatykalizacja

Sprawdzane umiejętności:
• uzupełnianie luk w zdaniach 

odpowiednią formą wyrazów 
podanych w nawiasach (głównie 
past perfect, past perfect
continuous, articles)

Odpowiedzi podane w kluczu 
ułatwiają szybkie 
sprawdzanie testów, np.:
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Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023: 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf

Więcej o New Enterprise Exam Skills Practice: 
https://egis.com.pl/pl/newenterprise/matura

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf
https://egis.com.pl/pl/newenterprise/matura

