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O NAS

 Uczymy 30 języków obcych! 
Prowadzimy kursy języka polskiego.  

 Sprawdź nasze "Kursy z Kogutkiem" 
 stacjonarnie i online, indywidualnie oraz
grupowo w najlepszej cenie!

Tłumaczymy teksty z wszystkich języków,

Każdy tekst poddawany jest podwójnej
weryfikacji, Wypróbuj nas - na naszej

stronie znajdziesz atrakcyjne rabaty i

okazje, 

Badamy poziom biegłości językowej!
Audyt przeprowadzamy w formie
telefonicznej, To wiarygodne i niezależne

źródłem informacji dla każdego
Pracodawcy. Sprawdź się!

SZKOŁA JĘZYKOWA BIURO TŁUMACZEŃ AUDYTY

KU
RS

YZ
KOGUTKIEM

PRZEJDŹ PRZEJDŹPRZEJDŹ

https://linguanova.com.pl/kursy/
https://linguanova.com.pl/audyt-jezykowy/
https://agencjatlumaczen.com.pl/


Miejsce egzaminu

Autobus:
167
182
187
188

 

EGZAMIN odbędzie się 
w VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Juliusza Słowackiego 
 
 

ul. Wawelska 46
02-067Warszawa



NUMERY 1 - 70

Każdy Uczestnik Egzaminu otrzymuje mailem  NUMER IDENTYFIKACYJNY, 

7:00

NUMER IDENTYFIKACYJNY

Harmonogram rejestracji

7:30

8:00

NUMERY 71 - 140

NUMERY 141 - 210



Rejestracja
PUNKT

REJESTRACYJNY 

WEJŚĆIE 
DO SZKOŁY

MIERZENIE 
TEMPERATURY

RECEPCJA

POZOSTAWIENIE TELEFONÓW

POZOSTAWIENIE
OŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

DOKUMENTY
 

EGZAMIN

Numery 
1 - 70

A

PAKIET 
ANTY-COVID LINGUA NOVA 

ENERGY

PUNKT
REJESTRACYJNY 

DOKUMENTY
 

EGZAMIN B
PUNKT

REJESTRACYJNY 

DOKUMENTY
 

EGZAMIN C
Numery 
71 - 140

Numery 
141 - 210



jak się przygotować i o czym warto wiedzieć

Egzamin 
Egzamin odbywa się w ciągu jednego dnia, w sobotę 20.11.2021
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (3h40) i ustnej  (20 min)

Uczestnicy posługują się numerami identyfikacyjnymi
Uczestnik musi wylegitymować się dokumentem tożsamości wskazanym w formularzu
rejestracyjnym np. paszport lub karta pobytu
Uczestnik musi dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia podpisane osobiście w dniu
egzaminu
Uczestnicy muszą nosić maseczki i utrzymywać odległość 1,5m między sobą na terenie
całego obiektu
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani jedzenia 

Na miejscu będzie można kupić wodę, przekąski, kawę i herbatę



ZAJĘCIE MIEJSC NA SALI
INSTRUKTAŻ DOTYCZĄCY PISANIA EGZAMINU

8.45 - 9.00 
(15 minut)

POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

9.00 - 9.30 
(30 minut)

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

10.30 - 11.15
(45 minut)

PISANIE
11.25 - 12.40
(75 minut)

10 minut

10 minut

10 minut

PRZERWA

PRZERWA

PRZERWA

20 minut PRZERWA OBIADOWA

Harmonogram
egzaminu
pisemnego

9.40 - 10.20 
(40 minut)



godz. 13.00
osoby z numerami  identyfikacyjnymi 

1 - 100
 
 

godz. 15:30
osoby z numerami identyfikacyjnymi 

 101 - 210
, 

Egzamin ustny



Zapraszamy wszystkich uczestników do korzystania wyłącznie 
z wejścia głównego do szkoły przy ulicy Wawelskiej 46.

Wejście do szkoły

Oferujemy możliwość skorzystania z parkingu przylegającego do szkoły.

Prosimy o przybycie w obuwiu na miękkiej podeszwie
 ze względu na dbałość o świeżo wyremontowane podłogi w salach
egaminacyjnych.



 Noś maseczkę, zakrywającą usta i nos 

Zapamiętaj swój numer identyfikacyjny

Zabierz  dokument ze zdjęciem wskazany 
w formularzu rejestracyjnym oraz oświadczenie zdrowotne

Telefon zostaw w domu lub zdeponuj u naszego pracownika

Pamiętaj 



W ZWIĄZKU Z COVID-19

DYSTANS

 Zachowaj dystans 1,5m.

Stosuj się  do oznaczeń
na korytarzach i w salach

- umieszczamy je 

dla Twojego
bezpieczeństwa

PUNKTUALNOŚĆ

Przyjdź na egzamin
punktualnie o

wyznaczonej godzinie,

aby nie tworzyć tłoku w
czasie rejestracji. Bądź
na miejscu 15 minut

przed godziną
rejestracji na egzamin. 

1,5 m

DEZYNFEKCJA

Dezynfekuj ręce po
kontakcie z przedmiotami

codziennego użytku.

Osobisty płyn wchodzi w
skład PAKIETU ANTY-

COVID który będzie można

nabyć przy wejściu, w
budynku są też

ogólnodostępne płyny
dezynfekcyjne.

MASECZKA

Nie zdejmuj maseczki
ani podczas egzaminu,

ani w czasie przerw.

Wspólnie dbajmy o
nasze zdrowie. 

DŁUGOPIS

Pisz tylko swoim
długopisem, nie pożyczaj
od nikogo przedmiotów,

które były wcześniej w
użytku.

Zdezynfekowany
długopis wchodzi w

skład PAKIETU ANTY-
COVID, który będzie

można nabyć przy
wejściu.

Zasady bezpieczeństwa



identyfikuje uczestnika egzaminu
będzie widniał na identyfikatorze zamiast imienia i nazwiska
pojawi się przy rejestracji na egzamin 
wskaże stanowisko egzaminacyjne
będzie umieszczony na dokumentach egzaminacynych

   UCZESTNIK MUSI ZNAĆ SWÓJ NUMER IDENTYFIKACYJNY

Numer identyfikacyjny



Oświadczenia o stanie zdrowia zostały
do uczestników wysłane e-mailem. 

Należy je wydrukować, wypełnić 
i podpisać, wpisując  datę egzaminu. 

Dokument ten należy przekazać
organizatorowi przed rejestracją. 

Oświadczenie  zdrowotne



PUNKT
REJESTRACYJNY 

Oznaczenia
REJESTRACJA - przygotuj numer
identyfikacyjny oraz dowód tożsamości 

PAKIET 
ANTY-COVID

LINGUA NOVA 
ENERGY

Tu można kupić zestaw zawierający
ochronę sanitarną, wodę i długopis

W czasie przerwy obiadowej można
kupić przekąskę i ciepłe napoje.
SMACZNEGO 



kanapka z szynką lub serem oraz  świeżymi dodatkami 
ciepła kawa lub herbata w zamykanym kubeczku
cukier/mleko/cytryna
batonik regeneracyjny

Przygotujemy  dla Ciebie zestaw LINGUA NOVA  ENERGY 

Zestawy będą do nabycia na miejscu za symboliczną opłatą.

Przerwa obiadowa



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
 

Wspieramy Was!
Trzymamy kciuki za Wasz sukces!

Zespół Lingua Nova

 
ul. Wspólna 41, 00-519 Warszawa

tel: 22 584 10 10 
linguanova.com.pl

kursy@linguanova.com.pl
 

http://linguanova.com.pl/

