Jak skutecznie przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego CAE?
Dzisiejszy artykuł będzie mieć charakter praktycznego poradnika, który pomoże Wam
skutecznie przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego CAE. Zanim jednak
przejdę do konkretnych porad, zacznijmy od podstaw.

Czym jest i do czego może się przydać CAE?
Cambridge English: Advanced, czyli w skrócie CAE, to renomowany certyfikat, który
wystawia prestiżowy Uniwersytet Cambridge. Dzięki niemu będziecie mogli pochwalić
się biegłą znajomością języka angielskiego na poziomie od B2 do C2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w zależności od tego, jak sprawnie pójdzie Wam egzamin.
Certyfikat CAE przydaje się zwłaszcza, jeśli zamierzacie szukać pracy w międzynarodowych firmach. Jest mile widziany wśród pracodawców, a w dodatku nie ma określonego „terminu ważności”, jak wiele certyfikatów. Uznawany jest w większości krajów
świata, przydatny nie tylko w rekrutacji na zagraniczne uczelnie (włącznie z uniwersytetem Cambridge czy Oxfordzkim), ale też w uzyskaniu studenckiej wizy do Australii
czy również w osiedleniu się na stałe w Wielkiej Brytanii (wymagania certyfikacyjne
pokrywają się z wymaganiami Brytyjskiej Służby Granicznej). W skrócie – warto jest
mieć go w swoim portfolio.

Jak wygląda egzamin CAE?
Przede wszystkim, egzamin CAE dostępny jest w dwóch formach: tradycyjnej oraz
elektronicznej. Główne różnice między tymi formułami to te formalne oraz te dotyczące
terminu. Uniwersytet Cambridge udostępnia krótki filmik prezentacyjny, jak egzamin
CAE wygląda w wersji komputerowej, dlatego można się wcześniej zapoznać i oswoić
z tą formą. Podobnie jest w przypadku papierowego egzaminu – wystarczy odwiedzić
oficjalną stronę CAE, żeby odnaleźć przykładowy test. Jednak wybierając egzamin
zdalny, prawdopodobnie jego wyniki dotrą wcześniej.
Sam test składa się z czterech części, obejmujących czytanie i użycie języka, pisanie,
słuchanie oraz mówienie. Każde z zadań jest oczywiście punktowane według ściśle
ustalonego klucza. Najbardziej odrębna wydaje się część ustna, dlatego na filmiku
można zobaczyć, jak w praktyce wygląda ten etap egzaminu.

Punktacja
Łączna suma punktów możliwych do zdobycia na egzaminie CAE wynosi 210. Skala
oceniania wygląda następująco:
•
•

ocenę A, czyli najwyższą notę otrzymacie, uzyskując minimum 200 punktów, co
będzie świadczyło o znajomości języka angielskiego na poziomie C2;
ocenę B, otrzymacie, zdobywając od 193 do 199 punktów, co równa się znajomości angielszczyzny na poziomie C1;

•
•
•

ocenę C, otrzymacie, jeśli uzyskacie od 180 do 192 punktów, co także będzie
świadczyło o biegłości na poziomie C1;
bez oceny, jednak z wynikiem oscylującym od 160 do 179 punktów, poświadczycie swoją znajomość angielszczyzny na poziomie B2;
uzyskanie wyniku poniżej 160 punktów oznacza niezdanie i brak certyfikatu
CAE.

Co istotne – egzaminatorzy akceptują wszelkie odmiany języka angielskiego, jednak
ważnym jest, żeby zachować konsekwencję w tym użyciu i nie mieszać ze sobą różnych akcentów.

Termin i koszt egzaminu
Zdawanie egzaminu CAE zwykle możliwe jest w dowolnym miesiącu w ciągu roku.
Choć w przypadku, kiedy kandydatów będzie zbyt mało, czeka się aż chętnych przybędzie. Terminy są zatem mocno uzależnione od konkretnego ośrodka egzaminacyjnego.
Koszt egzaminu CAE jest też uzależniony od placówki, w której się go zdaje. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach szkół językowych, organizujących egzamin, jednak w Polsce zazwyczaj jest to kwota bliska ok. 600 zł. Pamiętajmy, że jeśli
egzamin się powiedzie, będzie to jednorazowy wydatek na całe życie.

Jak się przygotować do egzaminu CAE?
Oprócz standardowego ćwiczenia się w angielskim oraz nieustannego kontaktu z tym
językiem, warto również zajrzeć do treści, które powstały specjalnie z myślą o nauce
do egzaminu CAE. Materiałów przygotowujących do zdobycia certyfikatu CAE jest
mnóstwo – jednak rekomenduję przede wszystkim sprawdzone źródła, które będą najbardziej zbliżone do kształtu egzaminu. Zatem przede wszystkim zajrzyjcie na oficjalną
stronę CAE! Polecam też anglojęzyczne strony, na których można rozwiązywać przykładowe testy.
Rozwiązując zadania, które znajdują się na tych stronach, będziecie mogli w praktyce
zapoznać się z każdym etapem testu. Już po pierwszych arkuszach egzaminacyjnych
z pewnością zauważycie, nad którymi aspektami Waszej angielszczyzny warto byłoby
dłużej popracować. Połóżcie największy nacisk na te części, w których popełniliście
najwięcej błędów lub na te, sprawiające Wam największą trudność. W części:
•

•

czytanie / użycie języka – niewątpliwie kluczem do sukcesu będzie maksymalne skupienie, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych pomyłek. Najlepiej rozwiązać sprawnie cały test, a na końcu sprawdzić dwa razy, czy aby na pewno
udzieliliśmy prawidłowych odpowiedzi. Nie ma lepszej formy przygotowania do
tej części niż czytanie;
pisanie – zwłaszcza przy rozbudowanych zadaniach, również powinniście dwukrotnie sprawdzić, czy użyliście właściwych form lub poruszyliście wszystkie wymagane punkty. Warto także korzystać z mniej oczywistego słownictwa oraz
właściwie zorganizować całość tekstu, zgrabnie łącząc jego poszczególne części, co z pewnością będzie dodatkowo punktowane;

•

•

słuchanie – dokładnie przesłuchajcie nagrania, także te puszczone ponownie,
żeby skrupulatnie sprawdzić odpowiedzi. Przygotowując się do tej części, pomocne będzie zwłaszcza słuchanie podcastów czy oglądanie filmów czy seriali
po angielsku;
mówienie – to chyba najbardziej „improwizowana” z części, jednak i do niej
można się skutecznie przygotować. Moja rada, to: mówić! Nawet, jeśli popełniliście błąd, czy zapomnieliście jakiegoś słówka, lepiej jest mówić dalej niż dopuścić do niezręcznej ciszy. Taka praktyka wyrobi w Was większą płynność i
swobodę wypowiedzi. Warto również mieć gotową listę uniwersalnych, „mądrych” słów (przymiotników czy sposobów przechodzenia od jednego tematu do
drugiego), których użycie z pewnością zostanie zauważone i nagrodzone dodatkowymi punktami za biegłość językową.

Nie zapominajcie także o nauce z zegarkiem w ręku – czas na egzaminie będzie ograniczony, dlatego przygotowując się do testu, warto też oswoić się z presją czasu.
Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, dlatego warto poćwiczyć na modelowych zadaniach przed przystąpieniem do egzaminu CAE. Mając opanowane struktury arkuszy
egzaminacyjnych, z pewnością będziecie czuć się pewniej, a test Was niczym nie zaskoczy.
Powodzenia!
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