KURS EGZAMINACYJNY 2018/2019
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM C1 (CAE)

Podręcznik kursowy

READY FOR ADVANCED – podręcznik oraz ćwiczenia.

Program kursu – słuchacze uczą się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia mowy, wypowiedzi
ustnej (monolog) i prowadzenia rozmowy. Na kursie zostanie wprowadzony i ugruntowany materiał gramatyczny i językowy,
który pozwoli na skuteczne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach, także
o pewnym stopniu abstrakcji i wykraczającym poza doświadczenia czysto osobiste na poziomie biegłości C1 zgodnej z opisem kompetencji językowych Rady Europy.
Przykładowe zagadnienia gramatyczne poznawane w czasie nauki:
Czasy - Present Simple / Continuous, Past Simple / Continuous, Present Perfect Simple / Continuous, Past Perfect Simple
/Continuous; różne sposoby wyrażania przyszłości: be going to, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Present Continuous, Present Simple; strona bierna (Passive Voice); zdania podrzędnie złożone (Relative Clauses); okresy
warunkowe I, II, III i mieszane (Conditionals); mowa zależna (Reported Speech); czasowniki modalne; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; wyrażanie życzeń (I wish, If only); inwersja stylistyczna; rzeczownik odsłowny.
Osiągnięcie egzaminacyjnego poziomu C1 przewiduje się po 120 godzinach lekcyjnych nauki. Kursy roczne w Szkole
OMNIBUS trwają również 120 godzin lekcyjnych i umożliwiają słuchaczowi i lektorowi pełną realizację programu
przewidzianego na ten etap nauki i skuteczne przygotowanie do egzaminu CAE w sesji letniej 2018. Na zajęciach
słuchacze rozwijają techniki egzaminacyjne – wykonują zadania typu egzaminacyjnego oraz poznają strategie
rozwiazywania testów. Dla wielu słuchaczy przygotowanie do egzaminu CAE jest etapem do nabycia kompetencji
językowych umożliwiających zdanie kolejnego egzaminu Cambridge ESOL na najwyższym poziomie biegłości językowej.
W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce doradzamy również korzystanie z następujących publikacji:
SŁOWNIKI: Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski, wyd. PWN-Oxford, Longman Dictionary of Contemporary
English i dla chętnych: Longman Pronunciation Dictionary.
GRAMATYKA: Advanced Grammar in Use – M. Hewings, wyd. CUP, Practical English Usage – M. Swan, wyd. OUP,
A Practical English Grammar – Thomson & Martinet, wyd. OUP.
INNE: CPE Use of English – V. Evans, wyd. Experess Publishing
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10% – uczniowie i studenci
10% – za kontynuację nauki w kolejnym roku
10% – za jednorazową opłatę za całoroczny kurs
10% – za jednoczesną naukę 2 języków na rocznych kursach
(rabat przysługuje za każdy kurs)

5% – za jednorazową opłatę za semestr (4 miesiące nauki)
5% – rabat rodzinny
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 20 % łącznie.

