
Exam preparation Courses in Cape Town 
(Kursy przygotowawcze do egzaminów w Cape Town)

Cambridge  Exam  Course  (kurs  przygotowawczy  do  egzaminu 
Cambridge)

Certyfikaty Cambridge należą do  najbardziej uznanych dyplomów języka 
angielskiego na świecie. Jeśli Państwa poziom znajomości języka angielskiego to poziom pomiędzy 
intermediate (średniozaawansowany) i advanced (zaawansowany), mają Państwo do wyboru trzy 
egzaminy Cambridge – First Certificate (FCE), Advanced (CAE), oraz Proficiency (CPE). Ten kurs 
to  
8 tygodniowy wyspecjalizowany kurs przygotowawczy, który zbiega się z ustalonymi terminami 
egzaminów na całym świecie. 

Cambridge Exam Plus (kurs przygotowawczy do egzaminów Cambridge Plus)

Jest to 12 tygodniowy kurs przygotowawczy, który zbiega się z ustalonymi terminami egzaminów 
na  całym  świecie.  Certyfikaty  Cambridge  należą  do   najbardziej  uznanych  dyplomów  języka 
angielskiego na świecie. Jeśli Państwa poziom znajomości języka angielskiego to poziom pomiędzy 
intermediate (średniozaawansowany) i advanced (zaawansowany), mają Państwo do wyboru trzy 
egzaminy Cambridge – First Certificate (FCE), Advanced (CAE), oraz Proficiency (CPE).

Focus General English + IELTS (Ogólna znajomość języka angielskiego, kurs Focus + IELTS)

Jeśli Państwa długoterminowym celem są studia na uniwersytecie w Zjednoczonym Królestwie, 
Afryce Południowej,  Australii  lub Nowej  Zelandii,  wymagany jest  wysoki  wynik na egzaminie 
IELTS.  Proponujemy Państwu 4 tygodniowy kurs przygotowawczy składający się z 20 lekcji w 
zakresie General English (ogólna znajomość języka angielskiego) które odbywają się rano, oraz 10 
lekcji wyspecjalizowanego przygotowania do IELTS, które odbywają się popołudniami, oferując 
osobom  starającym  się  o  przyjęcie  na  uniwersytet  ćwiczenie  umiejętności,  które  są  od  nich 
wymagane – np. pisanie esejów i robienie notatek podczas wykładów.

Focus  General  English  +  TOEFL (Ogólna  znajomość  języka  angielskiego,  kurs  Focus  
+ TOEFL)

W przypadku wielu uniwersytetów i wyższych uczelni wysoki wynik na egzaminie TOEFL to droga 
do sukcesu dla osób starających się o przyjęcie na studia. Nasze centrum w Cape Town oferuje 
miesięczne  kursy  przygotowawcze  do  tego  egzaminu.  Te  czterotygodniowe  kursy  dostarczają 
Państwu konkretnych technik do uzyskania takiego wyniku TOEFL jaki Państwo pragną uzyskać. 
Składają się one z 20 lekcji z zakresu General English (ogólna znajomość języka angielskiego), 
które  odbywają się  rano,  oraz  10 lekcji  wyspecjalizowanego przygotowania  do TOEFL ,  które 
odbywają się popołudniami. 



Focus General English + TOEIC (Ogólna znajomość języka angielskiego, kurs Focus 
+ TOEIC)

Jeśli  pracują  Państwo  w sektorze  handlowym powszechnie  rozpoznanym dyplomem z  zakresu 
Business  English  (język  angielski  w  biznesie)  jest  egzamin  TOEIC.  Proponujemy  Państwu  
4 tygodniowy kurs przygotowawczy, który składa się z 20 lekcji z zakresu General English (ogólna 
znajomość  języka  angielskiego),  które  odbywają  się  rano,  oraz  10  lekcji  wyspecjalizowanego 
przygotowania do TOEIC, które odbywają się popołudniami.

Focus  General  English  +  LCCIEB  (Ogólna  znajomość  języka  angielskiego,  kurs  Focus  
+ LCCIEB)

The  London  Chamber  of  Commerce  and  Industry  (Londyńska  Izba  Przemysłowo-Handlowa) 
oferuje znany dyplom dla słuchaczy zainteresowanych tematyką biznesową. W Cape Town kursy 
przygotowawcze są dostępne na życzenie.  Kurs składa się z 30 lekcji tygodniowo, 20 z zakresu 
General  English  (ogólna  znajomość  języka  angielskiego)  i  10  lekcji  poświęconym konkretnym 
przygotowaniom do testu LCCIEB. 

Private Tuition English Courses in Cape Town 
(Prywatne lekcje języka angielskiego w Cape Town)

General Private Tuition (Lekcje prywatne)

Ta opcja pozwala na maksymalną elastyczność i może być dodana do każdego z programów. Lekcje 
prywatne  stwarzają  Państwu  możliwość  skoncentrowania  się  na  indywidualnych  potrzebach  – 
dodatkowe ćwiczenia w zakresie: wymowy, budowania leksykonu lub angielskiego używanego  
w  świecie  biznesu  lub  danej  sferze  zawodowej.  Mogą  Państwo  dodatkowo  wzbogacić  swoje 
doświadczenie  poprzez  zajęcia  indywidualne  z  nauczycielem  od  5  dodatkowych  godzin 
tygodniowo.

Intensive Private Tuition  (Intensywne lekcje prywatne)
Mogą  Państwo  przyśpieszyć  nabywanie  umiejętności  językowych  poprzez  intensywne 
indywidualne zajęcia od 20 lekcji tygodniowo.


