
 

 

OPIS POZIOMÓW W BRITISH SCHOOL BEMOWO 
Kids’ Club  
A0 

Dzieci zdobywają wiedzę na temat języka angielskiego poprzez zabawę. Kurs oparty jest na grach, piosenkach, rymowankach oraz materiałach wizualnych. 
Tematyka dostosowana jest do zainteresowań i wymagań przedszkolaków, a doświadczony i wykwalifikowany lektor dba o harmonijny rozwój zdolności 
językowych. Na kursie kładziemy nacisk przede wszystkim na słuchanie i mówienie. Dzieci uczą się kultury języka obcego, osłuchują z językiem obcym oraz 
rozwijają umiejętności interpersonalne podczas pracy w grupie. Program oparty jest na zagadnieniach kulturowo-społecznych bliskich dzieciom w różnych 
częściach kraju; program zakłada rozwijanie tolerancji i wyczulenie na inność. W czasie jednego spotkania zadania różnicowane są tak, aby mali słuchacze nie 
zdążyli się zmęczyć i znudzić.  

Beginner Junior  
A0 

Kurs przeznaczony dla dzieci, które rozpoczynają naukę języka lub też uczyły się języka w przedszkolu. Celem kursu jest wprowadzenie dziecka w świat 
języka angielskiego poprzez zapoznanie go z podstawowym słownictwem i elementarnymi zagadnieniami gramatycznymi umożliwiającymi komunikację w 
podstawowym zakresie. Nauka na tym poziomie prowadzona jest w formie zabawy, gier i piosenek z wykorzystaniem ruchu i pomocy audiowizualnych, a 
tempo nauki dostosowuje się do temperamentu i potrzeb małych słuchaczy. Dzięki temu język przyswajany jest w sposób naturalny.  

Elementary 
Junior 
A1.1 

Kurs przeznaczony dla dzieci, które uczą się języka angielskiego przynajmniej od roku. Jego celem jest zapoznanie z szerszym zakresem słownictwa 
podstawowego oraz poszerzenie znajomości zagadnień gramatycznych, co umożliwi pełniejszą komunikację. Na tym poziomie nauka bazuje na zabawie, a 
gry, piosenki oraz materiały interaktywne pozwalają słuchaczom naturalnie przyswajać język obcy. W odróżnieniu od poziomu Beginner Junior coraz większy 
nacisk kładziony jest na sytuacje codzienne oraz na powolne samodzielne korzystanie z prostych fraz w języku angielskim.  

Elementary 
Junior Plus 
A1.2 

Kurs przeznaczony dla dzieci, które uczyły się angielskiego przynajmniej dwa lata i znają język na poziomie podstawowym. Celem kursu jest poszerzenie 
zakresu słownictwa, wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych oraz rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach codziennych. Nauka 
poprzez zabawę pozwala na naturalne przyswajanie języka. Jednocześnie słuchacze mają szansę na konstruowanie dłuższych wypowiedzi oraz na 
samodzielne odkrywanie zasad gramatycznych.  

Beginner 
Teenage 
A0 

 Kurs przeznaczony jest dla nastolatków, które rozpoczynają naukę języka. Program obejmuje proste zagadnienia gramatyczne i elementarne słownictwo, a 
tematyka oscyluje wokół życia codziennego i zainteresowań słuchaczy. Nacisk kładziony jest na systematyczny rozwój wszystkich umiejętności językowych ze 
szczególnym uwzględnieniem komunikacji w zwyczajowych sytuacjach. Precyzyjnie dobrane materiały interaktywne sprawiają, iż przyswajanie wiedzy łatwe i 
przyjemne, a rozpoczynający naukę słuchacze dowiadują się, jak skonstruowany jest język angielski i jakie korzyści przynosi jego nauka. 

Elementary 
Teenage 
A1 

Kurs przeznaczony dla nastolatków znających angielski na poziomie podstawowym. Program poszerza zakres słownictwa, wprowadza kolejne struktury 
gramatyczne i kładzie nacisk na swobodną komunikację w prostych sytuacjach codziennych. Tematyka oscyluje wokół zainteresowań i typowych aspektów 
życia nastoletnich słuchaczy (m.in. środowisko naturalne, podróże, komputery), a precyzyjnie dobrane materiały sprawiają, iż nauka jest wciągająca i 
przyjemna. Jednocześnie słuchacze zachęcani są do samodzielnego odkrywania języka, np. poprzez korzystanie z aplikacji. 

Pre-intermediate 
Teenage 
A2 

Kurs przeznaczony dla nastolatków, którzy uczą się angielskiego przynajmniej od dwóch lat. Program wprowadza coraz bardziej zaawansowany materiał 
leksykalno-gramatyczny, jednocześnie systematyzując i utrwalając wiedzę  z lat poprzednich. Poruszane tematy dotyczą różnych aspektów życia bliskich 
nastolatkom takich jak sport, ekologia, komputery, przyjaciele. Słuchacze doskonalą umiejętność dłuższych wypowiedzi oraz uczą się, jak radzić sobie w 
codziennych sytuacjach. Coraz większy nacisk kładzie się na samodzielną naukę i korzystanie ze źródeł językowych poza zajęciami. 

Intermediate 
Teenage 

Kurs przeznaczony dla nastolatków, którzy uczą się języka angielskiego przynajmniej trzy lata. Program poszerza słownictwo i zakres gramatyczny, a 
tematyka obejmuje zainteresowania młodych słuchaczy (m.in. podróżowanie, filmy, ekologia) oraz zjawiska społeczno-kulturowe. Szczególny nacisk kładziony 
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B1 jest na poprawność stylistyczną i składniową oraz na umiejętne korzystanie ze struktur w kontekście (np. przepraszanie, udzielanie rad, wyrażanie opinii).  

Upper-
intermediate 
Teenage 
B2 

Kurs przeznaczony jest dla nastolatków, którzy uczą się języka przynajmniej cztery lata. Program utrwala i poszerza wprowadzane wcześniej zagadnienia 
gramatyczno-leksykalne, a jednocześnie pozwala na osiągnięcie dużej swobody komunikacyjnej i poprawności językowej. Słuchacz uczy się także rozumieć 
wypowiedzi osoby anglojęzycznej mówiącej z różnymi akcentami. Tematyka obejmuje zarówno aspekty życia nastolatków, jak i problemy społeczno-kulturowe. 
Materiały autentyczne stanowią duża część źródeł, a słuchacze są zachęcani do samodzielnego poszerzania wiedzy, np. poprzez przygotowywanie 
prezentacji i projektów.  

Pre-intermediate 
Young 
A2 

Kurs przeznaczony dla starszej młodzieży, która języka angielskiego uczy się przynajmniej rok. Program utrwala podstawowe zagadnienia gramatyczno-
leksykalne, a jednocześnie poszerza materiał o nowe obszary tematyczne dostosowane do młodzieżowych zainteresowań (m.in. sport, podróżowanie, 
pierwsza praca).  Na tym poziomie słuchacze nie tylko przyswajają techniki sprawnej komunikacji, ale również doskonalą konstruowanie dłuższej wypowiedzi.  

Intermediate 
Young 
B1.1 

Kurs przeznaczony dla starszej młodzieży, która angielskiego uczyła się przynajmniej dwa lata. Program poszerza i utrwala wiedzę z poprzedniego poziomu, 
wprowadza bardziej zaawansowane słownictwo, a także pozwala na stopniowe wyeliminowanie błędów w wypowiedzi przy jednoczesnym zachowaniu 
swobody. Tematyka jest dostosowana do zainteresowań młodzieżowych (m.in. pierwsza praca, kino i muzyka, sport). Słuchacze są nieustannie zachęcani do 
samodzielnej nauki, poszerzania wiedzy spoza programu i aktywnego włączania się w zajęcia, np. poprzez przygotowywanie projektów czy gier. 

Intermediate 
Plus Young 
B1.2 

Kurs przeznaczony dla starszej młodzieży, która angielskiego uczyła się przynajmniej trzy lata, ale która nadal nie utrwaliła treści z poziomu Intermediate lub 
która potrzebuje większej pewności w użytkowaniu języka z poziomu Intermediate. Program skupia się na znanych już aspektach gramatycznych w celu ich 
powtórzenia i ukazania w nowym kontekście. Zakres leksykalny obejmuje treści mnie popularne, a na  tym etapie przechodzi się stopniowo od tematów 
bliskich słuchaczom do tematyki abstrakcyjnej. Nacisk jest kładziony na słowa i frazy często używane, czasowniki frazowe, tzw. linking phrases. Kurs rozwija 
technikę autokorekcji i świadomość formy wypowiedzi, a nie tylko jej treści. 

Upper-
intermediate 
Young 
B2.1 

Kurs przeznaczony dla starszej młodzieży, która angielskiego uczyła się przynajmniej trzy lata. Program utrwala zagadnienia z poprzedniego poziomu, dodając 
nowe aspekty gramatyczno-leksykalne. Na tym etapie przechodzi się stopniowo od tematów bliskich słuchaczom do tematyki abstrakcyjnej. Kurs rozwija 
technikę autokorekcji i świadomość formy wypowiedzi, a nie tylko jej treści. Tematyka obejmuje zarówno aspekty życia nastolatków, jak i problemy społeczno-
kulturowe. Materiały autentyczne stanowią duża część źródeł, a słuchacze są zachęcani do samodzielnego poszerzania wiedzy, np. poprzez przygotowywanie 
prezentacji i projektów.  

Upper-
intermediate 
Plus Young 
B2.2 

Kurs nieegzaminacyjny przeznaczony dla starszej młodzieży, która języka angielskiego uczyły się wcześniej przynajmniej cztery lata, a które nie chcą 
przystępować do egzaminu FCE. Kurs jest naturalną kontynuacją poziomu Upper-intermediate. W jego trakcie wiedza zdobyta na poprzednim poziomie jest 
powtarzana oraz poszerzana o kolejne zagadnienia gramatyczne (m.in. inwersja stylistyczna). Na tym poziomie słuchacze uczą się zaawansowanych technik 
produkcji (m.in. prezentacji) oraz interakcji (m.in. dyskusji i debat) z zastosowaniem odpowiednio dobranych środków językowych i struktury wypowiedzi. 
Jednocześnie doskonalone są techniki autokorekcji błędów i umiejętności kierowania własną nauką poprzez personalizację przyswajanego materiału. 

Beginner 
A0 

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z językiem angielskim. W jego trakcie słuchacze poznają podstawowe 
słownictwo i zagadnienia gramatyczne potrzebne do stosowania języka w najprostszych sytuacjach życia codziennego oraz rozwijają ogólne zdolności uczenia 
się języka obcego. Uczestnicy uczą się także zasad ortografii oraz wymowy. Jednocześnie słuchaczy zachęca się do mówienia w języku angielskim poprzez 
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dobór odpowiednich materiałów autentycznych oraz większą liczbę zajęć przeznaczonych na mówienie. 

Elementary 
A1 
 

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych, które języka angielskiego uczyły się krótko lub też miały dłuższą przerwę w nauce i chcą gruntownie powtórzyć 
podstawy, a także dla tzw. false beginners. Materiał początkowy jest omawiany szybciej niż na poziomie Beginner, a program poszerza zakres gramatyczno-
leksykalny. Większy nacisk kładziony jest na komunikowanie się w codziennych sytuacjach w domu i w pracy.  

Pre-intermediate 
A2 
 

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych, które uczyły się języka angielskiego przynajmniej rok. W jego trakcie utrwalana jest wiedza z poprzedniego poziomu 
oraz dodawane są kolejne zagadnienia gramatyczne (m.in. czasowniki modalne czy zdania wielokrotnie złożone). Na tym poziomie słuchacze przyswajają nie 
tylko techniki interakcyjne, ale również doskonalą umiejętność dłuższej samodzielnej wypowiedzi.  

Intermediate 
B1.1 

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych, które angielskiego uczyły się przynajmniej dwa lata. W jego trakcie utrwalana jest wiedza z poprzedniego poziomu oraz 
dodawane są kolejne zagadnienia gramatyczne. Słuchacze dysponują już dużymi umiejętnościami językowymi, dlatego też intensywnie poszerza się 
słownictwo oraz stopniowo eliminuje błędy w wypowiedzi przy jednoczesnym zachowaniu swobody. Duży nacisk kładziony jest na poprawność językową w 
kontekście.  

Intermeidate 
Plus 
B 1.2 

Kurs przeznaczony dla dorosłych, którzy angielskiego uczyli się przynajmniej trzy lata, ale którzy nadal nie utrwalili treści z poziomu Intermediate lub 
potrzebują większej pewności w użytkowaniu języka z poziomu Intermediate. Program skupia się na znanych już aspektach gramatycznych w celu ich 
powtórzenia i ukazania w nowym kontekście. Zakres leksykalny obejmuje treści mnie popularne, a na  tym etapie przechodzi się stopniowo od tematów 
bliskich słuchaczom do tematyki abstrakcyjnej. Nacisk jest kładziony na słowa i frazy często używane, czasowniki frazowe, tzw. linking phrases. Kurs rozwija 
technikę autokorekcji i świadomość formy wypowiedzi, a nie tylko jej treści. 

Upper-
intermediate 
B2.1 

Kurs przeznaczony dla osób dorosłych, które angielskiego uczyły się przynajmniej trzy lata. W jego trakcie utrwalana jest wiedza z poprzedniego poziomu oraz 
dodawane są kolejne zagadnienia gramatyczne (m.in. użycie czasowników modalnych w przeszłości) oraz leksykalne (m.in. polityka, historia, media). Na tym 
etapie przechodzi się stopniowo do tematyki abstrakcyjnej, wymagającej większych nakładów językowych. Kurs rozwija technikę autokorekcji i rozwija 
świadomość formy wypowiedzi, a nie jedynie jej treści.  

Upper-
intermediate 
Plus 
B2.2 

Kurs nieegzaminacyjny przeznaczony dla osób dorosłych, które języka angielskiego uczyły się wcześniej przynajmniej cztery lata, a które nie chcą 
przystępować do egzaminu FCE. Kurs jest naturalną kontynuacją poziomu Upper-intermediate. W jego trakcie wiedza zdobyta na poprzednim poziomie jest 
powtarzana oraz poszerzana o kolejne zagadnienia gramatyczne (m.in. inwersja stylistyczna). Na tym poziomie słuchacze uczą się zaawansowanych technik 
produkcji (m.in. prezentacji) oraz interakcji (m.in. dyskusji i debat) z zastosowaniem odpowiednio dobranych środków językowych i struktury wypowiedzi. 
Jednocześnie doskonalone są techniki autokorekcji błędów i umiejętności kierowania własną nauką poprzez personalizację przyswajanego materiału. 

Advanced 
C1 

Kurs nieegzaminacyjny będący naturalną kontynuacją poziomu Upper-intermediate Plus,  przeznaczony dla osób, które języka uczyły się wcześniej 
przynajmniej pięć lat i w bardzo dobrym stopniu opanowały szeroki materiał gramatyczny oraz materiał leksykalny, obejmujący różnoraką tematykę.  Ponieważ 
słuchacze dysponują zaawansowaną znajomością środków językowych, kurs na tym poziomie skupia się na dalszym wzbogacaniu słownictwa ze szczególnym 
uwzględnieniem wyrażeń idiomatycznych, frazeologii i poprawności stylistycznej. Jednocześnie utrwalane są zaawansowane techniki produkcji (m.in. 
prezentacji) oraz interakcji (m.in. dyskusji) z użyciem odpowiednio dobranych środków językowych. Słuchacze uczą się rozumieć przekaż abstrakcyjny, 
niepełny, dwuznaczny. 
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Proficient 
Conversations 
C2 

Kurs nieegzaminacyjny przeznaczony dla osób na zaawansowanym poziomie języka angielskiego. Jego głównym celem jest zintensyfikowanie kontaktu z 
żywym językiem w jego różnych odmianach, a także doskonalenie umiejętność płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym. Nacisk 
kładziony jest na praktyczne wykorzystanie przede wszystkim słownictwa oraz uaktywnienie całej wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej nauki niezbędnej 
do osiągnięcie pełnej biegłości językowej. Konwersacje są przygotowane na bazie materiałów autentycznych, które z jednej strony motywują do wypowiedzi, a 
z drugiej sprawiają, że ćwiczenie rozmowy po angielsku staje się czystą przyjemnością. 

First exam 
B2 

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu First. Ma on na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typami zadań. Kurs 
prowadzony jest w oparciu o wytyczne twórcy egzaminu Cambridge English oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. past papers i obejmuje przygotowanie do 
wszystkich pięciu części egzaminu (reading, writing, speaking, listening, use of English). Pozwala także na gruntowne powtórzenie i poszerzenie zagadnień 
gramatycznych i słownictwa. 

Advanced exam 
C1 

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu Advanced. Ma on na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typami zadań. 
Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne twórcy egzaminu Cambridge English oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. past papers i obejmuje przygotowanie 
do wszystkich pięciu części egzaminu (reading, writing, speaking, listening, use of English). W odróżnieniu od kursu FCE zagadnienia gramatyczno-leksykalne 
są bardziej zaawansowane, a tematyka poszerzona o nowe obszary (idiomy, związki frazeologiczne, metafory, kultura). Słuchacze rozwijają bardziej 
zaawansowane techniki interakcyjne z uwzględnieniem zmian rejestru. 

Proficiency 
exam 
C2 

Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu Proficiency. Ma on na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typami zadań. 
Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne twórcy egzaminu Cambridge English oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. past papers i obejmuje przygotowanie 
do wszystkich pięciu części egzaminu (reading, writing, speaking, listening, use of English). Pozwala także na zgłębienie subtelności językowych takich jak  
wyjątki od reguł gramatycznych, niestandardowe słownictwo, kolokacje. Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje specjalistyczne dziedziny, przygotowując 
do egzaminu językowo i merytorycznie. 

Matura 
podstawowa 
B1 

Kurs przeznaczony dla maturzystów, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. W jego trakcie słuchacze poznają 
dokładnie strukturę egzaminu i typy zadań. Program został stworzony w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki 
tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury podstawowej. Nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną 
komunikację. 

Matura 
rozszerzona 
B2 

Kurs przeznaczony dla maturzystów, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W jego trakcie słuchacze poznają 
dokładnie strukturę egzaminu i typy zadań. Program został stworzony w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki 
tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury rozszerzonej. W odróżnieniu od kursu podstawowego większy nacisk kładziony jest 
na zaawansowane struktury gramatyczno-leksykalne oraz jakość i formę działań językowych. 

 


