
Informacja o kursie intensywnym BEC 

 

Egzamin BEC (Business English Certificate) jest certyfikowanym egzaminem Cambridge o 

międzynarodowym uznaniu. Przeznaczony jest dla osób uczących się języka angielskiego dla 

potrzeb międzynarodowego rynku pracy. BEC daje posiadaczom certyfikatu znacznie lepszą 

pozycję na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu BEC Vantage (poziom B2) jest kursem intensywnym 

obejmującym 50 jednostek lekcyjnych zgrupowanych w codzienne bloki 4x 45min. 

Kurs ma na celu przygotowanie kandydata do egzaminu BEC Vantage w zakresie 4 funkcji 

językowych tzn. czytania, pisania, słuchania i mówienia. 

W trakcie kursu ćwiczone są takie umiejętności jak: rozumienie struktury tekstu, wyszukiwanie 

w tekście informacji ogólnych i szczegółowych, odgadywanie znaczenia słów na podstawie 

kontekstu. W zakresie pisania kandydat ćwiczy takie formy jak: typowa krótka komunikacja w 

kontekście firmy i szeroko pojętego biznesu np. e-mail, memorandum, list, a także dłuższe 

formy np. oferta, wniosek, raport. Przygotowujemy kandydata do wygłoszenia mini prezentacji 

na temat biznesowy, brania udziału w dwustronnej dyskusji, a także przedstawiania informacji 

o sobie w sposób zwięzły. 

W czasie jednego bloku językowego (tj. 4x45 min) kandydat będzie ćwiczył wszystkie 

umiejętności i funkcje językowe, a dodatkowo uczył się i poszerzał słownictwo z następujących 

bloków tematycznych: biuro, struktura firmy, kontakt z klientem, zdrowie i bezpieczeństwo w 

miejscu pracy, kupno i sprzedaż, produkty i usługi, zarzadzanie i strategie promocyjne, 

konferencje, spotkania i podróże służbowe. 

Na każdych zajęciach będą także ćwiczone techniki egzaminacyjne, a kurs rozpocznie się 

dokładnym zapoznaniem kandydatów z wymaganiami egzaminacyjnymi i rodzajami zadań 

egzaminacyjnych. 

Oczekuje się, że biorący udział w kursie studenci będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

odrabiać prace domowe, powtarzać słownictwo i pisać krótkie testy sprawdzające. 

Tylko pełne zaangażowanie oraz systematyczność prowadzi do sukcesu w zdaniu egzaminu. 

Studenci biorący udział w kursie powinni być na wyjściowym poziomie co najmniej B2 tzn. 

uczęszczać na zajęcia językowe w CJO na poziomie B2 (upper-intermediate) lub wyższym. 

 

Kurs będzie prowadzony w oparciu o następujące materiały: 

1. Podręcznik Business Benchmark Upper-Intermediate 

2. BEC Vantage Testbuilder 

3. Test Your Business Vocabulary 

4. Testy egzaminacyjne. 


