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TOEIC Bridge™ to test znajomości języka angielskiego dla 
osób, dla których angielski nie jest językiem rodzimym . 
Test opracowano z myślą o osobach uczących się 
języka angielskiego na poziomie od początkującego 
do średniozaawansowanego niższego . Do testu mogą 
przystępować osoby uczące się języka angielskiego lub 
używające go do celów zawodowych lub w podróży .  
Test TOEIC Bridge™ stanowi rzetelne i trafne potwierdzenie 
umiejętności osoby uczącej się języka angielskiego .

Skrót TOEIC® oznacza „Test z języka angielskiego jako 
narzędzia międzynarodowej komunikacji”  
(ang . Test of English for International Communication) . 
TOEIC® to także test znajomości języka angielskiego  
dla osób, dla których angielski nie jest językiem rodzimym, 
oceniający jednak znajomość języka na wszystkich 
poziomach – od początkującego do zaawansowanego .

Test TOEIC Bridge™ różni się od testu TOEIC® . Test TOEIC 
Bridge™ opracowano specjalnie z myślą o osobach 
uczących się języka angielskiego na poziomach od 
początkującego do średniozaawansowanego niższego  
– nie jest on zatem tak trudny, jak test TOEIC® .

Forma testu TOEIC Bridge™
Test TOEIC Bridge™ ma formę godzinnego testu wielokrot-
nego wyboru, składającego się ze 100 pytań podzielonych 
na dwie sekcje:

◾	  Rozumienie ze słuchu: Sekcja „Rozumienie ze słuchu” 
sprawdza rozumienie języka mówionego . Podzielona jest 
ona na trzy części i zawiera 50 pytań odtwarzanych  

Informacje o teście TOEIC Bridge™

Po co przystępować do testu 
TOEIC Bridge™?
Do testu TOEIC Bridge™ co roku przystępuje ponad 350 tys . 
osób, a wynik testu jest uznawany przez setki 
przedsiębiorstw . Jako sprawiedliwy i obiektywny wskaźnik 
znajomości języka angielskiego na poziomach od 
początkującego do średniozaawansowanego niższego, test 
TOEIC Bridge™ umożliwia:

◾ weryfikację bieżącego poziomu znajomości języka 
angielskiego

◾ monitorowanie postępów w nauce języka
◾ ustanowienie własnych celów w nauce języka

z płyty CD . Osoba testowana zostanie poproszona o 
udzielenie odpowiedzi dotyczących szeregu stwierdzeń, 
pytań, krótkich dialogów czy wypowiedzi po angielsku . 
Łączny czas: ok . 25 minut

◾	  Czytanie ze zrozumieniem: Sekcja „Czytanie ze zrozu-
mieniem” składa się z dwóch części sprawdzających 
rozumienie języka pisanego . Osoby testowane zostaną 
poproszone o przeczytanie różnorodnych tekstów i 
udzielenie we własnym tempie odpowiedzi na 50 pytań 
odnoszących się do treści tych tekstów . Łączny czas:  
35 minut .

Odpowiedzi na pytania testowe udziela się, zaznaczając 
ołówkiem na oddzielnym kartach odpowiedzi jedną z liter 
(A), (B), (C) lub D) . Choć sam test trwa ok . godziny, uczestnicy 
potrzebują więcej czasu, aby wypełnić kwestionariusz 
informacji dodatkowych TOEIC Bridge™ dołączony do kart 
odpowiedzi . Należy zatem zarezerwować sobie na test  
ok . 1,5 godziny .

Kto może przystąpić  
do testu TOEIC Bridge™?
◾ Studenci uczący się języka angielskiego na poziomie 

początkującym lub średniozaawansowanym niższym

◾ Osoby biorące udział w kursach biznesowego języka 
angielskiego

◾ Osoby potrzebujące pewnej znajomości języka angielskiego 
w pracy, podczas podróży lub do innych celów

Najczęściej zadawane pytania

Kto korzysta z testu
◾ szkoły językowe

◾ uniwersytety

◾ uczelnie wyższe

◾ korporacje

◾ przedsiębiorstwa produkcyjne

◾ małe firmy

◾ agencje rządowe

Dlaczego podmioty  
te korzystają z testu?
◾  Szkoły i pracodawcy korzystają z testu w celu umieszczenia 

ucznia/pracownika w odpowiednim miejscu w strukturze / 
w odpowiedniej grupie .
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Najczęściej zadawane pytania (ciąg dalszy)
◾  Nauczyciele korzystają z testu w celu monitorowania 

postępów uczniów i pokazania im, w jaki sposób pracować 
nad poprawą umiejętności językowych .

◾  Szkoły korzystają z testu, aby dokonać ewaluacji swoich 
programów nauki języka angielskiego .

◾  Osoby prywatne przystępują do testu, aby udokumentować 
swoją znajomość języka angielskiego .

◾  Studenci przystępują do testu, aby określić własne cele  
w nauce języka .

Kto przystępuje do testu?
◾  osoby uczące się języka angielskiego na poziomie 

początkującym i średniozaawansowanym

◾ uczestnicy kursów biznesowego języka angielskiego na 
poziomie podstawowym

◾ osoby korzystające ze znajomości języka angielskiego 
codziennie w szkole lub pracy

◾ pracownicy na niższych stanowiskach, którzy chcą ocenić 
swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim

Kiedy i gdzie mogę przystąpić 
do testu TOEIC Bridge™?
Do testu TOEIC Bridge™ można przystąpić na całym świecie . 
Sesje testowe mogą być organizowane przez szkoły, 
przedsiębiorstwa lub inne organizacje, które wymagają  
od studentów lub pracowników przystąpienia do testu . 
Jeśli Twoja organizacja nie organizuje testu, możesz 
skontaktować się z lokalnym Preferowanym Partnerem 
ETS®, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie możesz przystąpić 
do testu . Listę lokalnych Preferowanych Partnerów ETS 
można znaleźć na stronie internetowej  
http://www .ets .org/epn_directory .

Lokalny Preferowany Partner ETS jest odpowiedzialny  
za organizację zarówno testu TOEIC®, jak i TOEIC Bridge™, 
prosimy zatem o kierowanie wszelkich pytań na temat 
testu TOEIC Bridge™ do Preferowanego Partnera ETS .

Jak często można 
przystępować do testu TOEIC 
Bridge™?
Między poszczególnymi podejściami do testu powinien 
upłynąć jeden miesiąc . W przypadku ponownego 
przystąpienia do testu przed upływem miesiąca test nie 
będzie oceniany, a opłata za test nie zostanie zwrócona .  
Po upływie miesiąca konieczne będzie ponowne uiszczenie 
opłaty, aby przystąpić do testu kolejny raz . Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy kontaktować się  
z Preferowanym Partnerem ETS .

Ile kosztuje przystąpienie  
do testu TOEIC Bridge™?
Ceny za przystąpienie do testu TOEIC Bridge™różnią się  
w zależności od kraju . Aby uzyskać informacje na temat 
cen w Twoim kraju, prosimy kontaktować się  
z Preferowanym Partnerem ETS .

Jaki wynik muszę osiągnąć, 
aby zdać test TOEIC Bridge™?
TOEIC Bridge™ nie jest testem, który można „zdać” lub 
„oblać” . Poszczególne stanowiska pracy czy zadania 
wymagają różnego poziomu znajomości języka 
angielskiego . Test TOEIC Bridge™ mierzy różne poziomy 
znajomości języka i umiejętności językowych . Pomaga on 
osobom uczącym się określać cele i kontrolować postępy 
w miarę nauki . Umożliwia on także wykazanie, co dana 
osoba w danym momencie potrafi osiągnąć, posługując się 
językiem angielskim . Jedna ciągła skala pozwala również 
osobom uczącym się ustanawiać realne cele i kontrolować 
postępy wraz z poprawą znajomości języka .

Jakich sytuacji dotyczą pytania 
testowe TOEIC Bridge™?
Oto kilka przykładów kontekstów i sytuacji, na które można 
natrafić w pytaniach testowych TOEIC Bridge™:

•	 	Aktywność: hobby, sport, czynności dnia codziennego, 
czas wolny

•	 Posiłek poza domem: obiady, restauracje, rezerwacje
•	  Rozrywka: kino, teatr, muzyka, sztuka, wystawy, muzea, 

sport, gry
•	 	Rodzina i przyjaciele: członkowie rodziny, spotkania  

z przyjaciółmi, zaproszenia, zwierzęta domowe
•	  Ogólna tematyka biznesowa: sprzedaż, konferencje, 

szkolenia, rachunki, bankowość, spotkania, reklama
•	  Zdrowie: lekarz, dentysta, przychodnia, szpital, ogólna 

tematyka dotycząca zdrowia i ochrony zdrowia
•	 	Dom: mieszkania, domy, gospodarstwa rolne, 

kupowanie i wynajmowanie, naprawy
•	 	Biuro: pisma, notatki, rozmowy telefoniczne, faksy  

i e-maile, wyposażenie i umeblowanie biura, procedury 
biurowe, biurowe pogawędki

•	 	Wiadomości: prognoza pogody, programy informacyjne, 
gazety

•	 	Szkoła: lekcje, klasy, przedmioty, nauczyciele, uczniowie, 
książki, zadania domowe

•	 Zakupy: artykuły spożywcze, ubrania, kupowanie
•	 	Podróże: kierunki podróży, pociągi, samoloty, taksówki, 

autobusy, statki, promy, bilety, rozkłady jazdy, 
komunikaty na stacjach i lotniskach, wypożyczenie 
samochodu, hotele, rezerwacje
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Certyfikat TOEIC Bridge™ to potwierdzenie znajomości 
języka angielskiego . Świadectwa Certyfikatu  
TOEIC Bridge™nie można uzyskać za pośrednictwem 
niektórych podmiotów . Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem, aby dowiedzieć się, czy możliwe jest 
uzyskanie certyfikatu .

Certyfikat zawiera:
◾		 imię i nazwisko
◾	 	wynik za „Rozumienie ze słuchu”, wynik za  

„Czytanie ze zrozumieniem” oraz wynik łączny
◾	 datę i miejsce testu
◾	 nazwę organizacji przeprowadzającej test
◾	 znak wodny na odwrocie

pytania zamieszczone na stronach 9–13 oraz 
przykładowy kwestionariusz informacji dodatkowych  
i przykładowe karty odpowiedzi zamieszczone na 
stronach 14–17 .

◾	 Dbaj o jak najczęstszy kontakt z językiem na wszelkie 
możliwe sposoby – szczególnie, jeśli od pewnego czasu 
nie miałeś okazji posługiwać się językiem angielskim . 
Czytanie, oglądanie telewizji czy filmów, słuchanie 
nagrań, udział w kursie językowym czy rozmowy  
z przyjaciółmi lub współpracownikami to tylko niektóre 
ze sposobów ćwiczenia języka angielskiego .

◾	 Przewodnik po materiałach internetowych

Na oficjalnej stronie TOEIC znajdziesz wiele pomocnych 
materiałów, które przybliżą Ci test:

◾	 materiały przygotowujące do testu
◾	 informacje na temat punktacji
◾	 najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Certyfikat

Raport Wyników

Przygotowania do testu TOEIC Bridge™
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Certificate of Achievement
The TOEIC Certificate of Achievement is an acknowledgement 
of your English proficiency. The TOEIC Certificate of  
Achievement is not available through some services.  
Contact your local representative for availability.
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• your name
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• test date and location
• administering organization
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• a format that is suitable for framing

Score Report 
The TOEIC Bridge Score Report is an acknowledgement of 
your English proficiency. The TOEIC Bridge Score Report is  
provided for every test taker. 

The Score Report features:

• your name and date of birth
• your Listening score, Reading score, and Total test score
• Subscore information
• Diagnostic Information
• watermark on back
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Preparing to Take the TOEIC Bridge Test

How to Get Ready to Take the 
TOEIC Bridge Test
The TOEIC Bridge test is not based on the content of any 
particular English course, but rather on your proficiency—
your overall ability to use English. Improvement in 
proficiency may take some time and is generally achieved 
through a combination of practice and study.

Before taking the TOEIC Bridge test, there are several 
things you can do to prepare for the test and improve 
your English proficiency.

• Become familiar with the test format and how to mark
your answers on the answer sheet. You can then focus
your attention on the questions themselves, rather
than on the format. Review carefully the test directions
and the sample questions on pages 9–13 and the
sample Background Questionnaire and sample Answer
Sheet on pages 14–17.

• Immerse yourself in the language as frequently as
possible and in as many ways as possible if it has
been some time since you have had contact with
English. Reading, watching TV and videos, listening
to recordings, taking an English course, and speaking
with friends and colleagues are some of the ways to
practice English.

• Web Resource Guide

The official TOEIC website has many resources you may 
find helpful to familiarize yourself with the test:

• test preparation material
• scoring information
• frequently asked questions (FAQs)
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◾	 	format certyfikatu umożliwia oprawienie w ramkę

Raport Wyników TOEIC Bridge™ to dokument 
poświadczający twoją znajomość języka angielskiego . 
Każda osoba przystępująca do testu TOEIC Bridge™ 
otrzyma Raport Wyników . 

Raport Wyników zawiera:

◾	 imię i nazwisko oraz datę urodzenia
◾	 wynik za „Rozumienie ze słuchu”, wynik za  

„Czytanie ze zrozumieniem” oraz wynik łączny
◾	 wyniki cząstkowe
◾	 interpretację

◾	 znak wodny na odwrocie

Jak przygotować się  
do testu TOEIC Bridge™
Test TOEIC Bridge™ nie opiera się na programie żadnego 
konkretnego kursu językowego, ale na umiejętnościach 
– ogólnej zdolności do posługiwania się językiem 
angielskim . Postępy w znajomości języka mogą wymagać 
czasu i generalnie osiągane są poprzez połączenie 
ćwiczenia i nauki .

Przed przystąpieniem do testu TOEIC Bridge™ można 
na kilka sposobów się przygotować i poprawić swoje 
umiejętności językowe .

◾	 Zapoznaj się z formą testu i sposobem zaznaczania 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi . Dzięki temu podczas 
testu skupisz się na treści pytań, a nie ich formie . 
Przeczytaj uważnie instrukcje testowe, przykładowe 
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Podczas testu
◾	 	Rozwiązuj zadania szybko i uważnie .
◾	 Nie zatrzymuj się zbyt długo przy jednym pytaniu .
◾	 	Zaznaczaj odpowiedzi na karcie, a nie w książce testowej .
◾	 	Dla każdego z pytań zaznacz tylko jedną odpowiedź . 

Jeśli zaznaczysz więcej odpowiedzi, pytanie nie 
zostanie zaliczone, nawet jeśli jedna z odpowiedzi była 
prawidłowa .

◾	 	Otrzymasz punkty tylko za odpowiedzi zaznaczone  
w kółkach na karcie odpowiedzi . Nie otrzymasz punktów 
za odpowiedzi zaznaczone książce testowej . Twój 
wynik zostanie obliczony na podstawie poprawnych 
odpowiedzi . Za zgadywanie nie ma punktów ujemnych .

◾	 Postaraj się odpowiedzieć na każde pytanie zgodnie  
ze swoją najlepszą wiedzą .
◾	 	Zwracaj baczną uwagę na czas podczas pracy nad 

sekcją „Czytanie ze zrozumieniem” . Wykonując zadania 
z sekcji „Czytanie ze zrozumieniem” (35 minut), musisz 
kontrolować upływ czasu – odpowiadaj więc na pytania 
szybko, a jeśli nie znasz odpowiedzi, wróć do pytania 
później .

◾	 Nie wolno używać brudnopisu .

Wymogi dotyczące 
identyfikacji
Wszystkie osoby przystępujące do testu muszą przeczytać 
Część 1 . W zależności od tego, czy przystępujesz do testu 
w kraju, którego jesteś obywatelem, czy też w innym kraju, 
będziesz musiał zapoznać się również, odpowiednio,  
z Częścią 2 i Częścią 3 .

Część 1: Informacje dla wszystkich osób  
przystępujących do testu
◾	 	Aby uzyskać wstęp do ośroda testowego należy okazać 

uznawany i ważny dowód tożsamości, z podpisem  
i zdjęciem posiadacza . Dokumenty, które utraciły 
ważność, nie będą akceptowane . Zdjęcie na 
dowodzie tożsamości musi być aktualne i umożliwiać 
identyfikację . Należy okazać oryginalny dokument – 
kopie dokumentów nie będą akceptowane . Wymogi 
dotyczące identyfikacji będą ściśle przestrzegane . Twoim 
obowiązkiem jest zapoznać się z instrukcjami  
i wymogami, i je zrozumieć .

◾	 	Jeśli nie masz jednego głównego dowodu tożsamości 
zawierającego zarówno zdjęcie, jak i podpis, możesz 
okazać dwa dowody tożsamości bez podpisu, wydane 
przez administrację państwową .

◾	 	Jeśli stawisz się w ośrodku testowym bez wymaganych 
dokumentów tożsamości, administrator nie dopuści Cię 
do testu, a wniesiona opłata testowa przepadnie .

Przebieg testu
Rejestrując się na test, musisz podać dokładnie takie 
imię i nazwisko, jakie widnieje na głównym dowodzie 
tożsamości, który zamierzasz okazać w ośrodku 
testowym . Upewnij się, że podałeś pełne imię i pełne 
nazwisko . Nie wolno rejestrować się pod pseudonimem . 
Jeśli imię lub nazwisko na głównym dowodzie tożsamości 
nie będzie odpowiadać imieniu lub nazwisku podanemu 
podczas rejestracji, nie zostaniesz dopuszczony do testu . 
Sprawdź imię i nazwisko na dokumencie potwierdzającym 
rejestrację . Jeśli imię lub nazwisko nie odpowiada 
imieniu lub nazwisku na głównym dowodzie tożsamości, 
skontaktuj się z lokalnym Preferowanym Partnerem ETS .

◾	 Tylko literówki mogą zostać poprawione – nie dopusz-
cza się zmiany imienia ani nazwiska . Jeśli Twoje imię 
lub nazwisko uległo zmianie z jakiegokolwiek powodu, 
w tym w związku z wstąpieniem w związek małżeński, 
nadal musisz okazać dowód tożsamości wystawiony na 
nazwisko, pod jakim się zarejestrowałeś . W przeciwnym 
razie nie zostaniesz dopuszczony do testu .

◾	 Jeśli administrator w ośrodku testowym zakwestionuje 
okazany przez Ciebie dowód tożsamości, będziesz 
musiał okazać dodatkowy dokument potwierdzający 
Twoją tożsamość .

◾	 Jeśli potwierdzenie tożsamości nie będzie możliwe, 
możesz nie uzyskać zgody na wstęp do ośrodka 
testowego, a wniesiona opłata testowa przepadnie . 
Uzyskanie wstępu do centrum ośrodka nie oznacza, że 
Twoja tożsamość została poprawnie potwierdzona ani że 
otrzymasz wyniki testu . Wszystkie zgłoszone przypadki 
zakwestionowanych dowodów tożsamości podlegają 
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Biuro Rzetelności 
Testów ETS i/lub lokalnego Preferowanego Partnera ETS 
(w skrócie EPA) . 

Personel ośrodek testowy zweryfikuje Twoją tożsamość 
przed przydzieleniem Ci miejsca w ośrodku .centrum . 
Administrator sprawdzi Twój podpis, aby zweryfikować, 
czy jesteś osobą, dla której wydano dowód tożsamości ze 
zdjęciem .
◾	 Zdjęcie na dowodzie tożsamości musi być aktualne  

i umożliwiać identyfikację . Np . fotografia sprzed 10 lat, 
wykonana w dzieciństwie, nie będzie akceptowana .

Akceptowane główne dowody tożsamości

◾	 Paszport ze zdjęciem i podpisem
◾	 Prawo jazdy ze zdjęciem i podpisem
◾	 Dokument identyfikacyjny ze zdjęciem i podpisem 

wydany przez władze stanowe
◾	 Dokument identyfikacyjny ze zdjęciem i podpisem 

wydany przez władze krajowe
◾	 Książeczka wojskowa ze zdjęciem i podpisem
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Akceptowane dodatkowe dokumenty tożsamości

Jeśli na Twoim głównym dokumencie tożsamości nie ma 
zdjęcia lub podpisu, musisz okazać jeden z poniższych 
dodatkowych dowodów tożsamości, aby spełnić wymóg 
okazania dokumentu ze zdjęciem lub podpisem . Musisz 
okazać jeden z następujących dodatkowych dowodów 
tożsamości oprócz głównego dowodu tożsamości . 
Dodatkowe dowody tożsamości, które można okazać, aby 
spełnić wymóg okazania dokumentu ze zdjęciem  
lub podpisem:
◾	 Dokument identyfikacyjny wydany przez 

administrację państwową

o aktualnym terminie ważności, w tym m .in . paszport, 
prawo jazdy, dokument identyfikacyjny wydany przez 
władze stanowe, dokument identyfikacyjny wydany przez 
władze krajowe lub książeczka wojskowa . (Istnieje kilka 
wyjątków: zob . „Nieakceptowane dokumenty 
identyfikacyjne” na następnej stronie .)

◾	 Legitymacja studencka

Nieakceptowane dokumenty tożsamości
◾	 Nieważny dowód tożsamości
◾	 Wezwanie do kwalifikacji wojskowej
◾	 Wszelkiego rodzaju karty kredytowe lub debetowe
◾	 Karta ubezpieczenia społecznego
◾	 Tymczasowe prawo jazdy lub jakikolwiek tymczasowy 

dowód tożsamości
◾	 Międzynarodowe prawo jazdy
◾	 Międzynarodowa legitymacja studencka
◾	 Pismo lub dokument sporządzony notarialnie
◾	 Legitymacja pracownicza
◾	 Certyfikat urodzenia
◾	 Kserokopia dowodu tożsamości

Jeśli nie jesteś w stanie spełnić wyszczególnionych 
wymogów identyfikacyjnych lub masz pytania dotyczące 
dowodu tożsamości, prosimy o kontakt z lokalnym 
Preferowanym Partnerem ETS przed zarejestrowaniem się 
na test .

Część 2: Dotyczy osób przystępujących do testu 
W KRAJU, którego są obywatelami
Jeśli Twój główny dowód tożsamości zawiera zdjęcie  
i podpis, wystarczy okazać ten jeden dokument . Prosimy 
zapoznać się z listą akceptowanych głównych dowodów 
tożsamości zamieszczoną na poprzedniej stronie . Jeśli 
jednak administrator w ośrodku testowym będzie miał 
wątpliwości dotyczące Twojego dowodu tożsamości, 
będziesz musiał okazać dodatkowy dowód tożsamości, 
zgodnie z wykazem zamieszczonym na poprzedniej 
stronie .

Jeśli Twój główny dowód tożsamości nie zawiera Twojego 
podpisu, musisz podpisać dokument lub okazać 

Przebieg testu
dodatkowy dowód tożsamości, zgodnie z wykazem 
zamieszczonym na poprzedniej stronie .
Dodatkowy dowód tożsamości nie może być 
przeterminowany i musi zawierać aktualne zdjęcie 
umożliwiające identyfikację i Twój podpis . Jeśli nie masz 
dowodu tożsamości ze zdjęciem i podpisem, musisz 
okazać dwa dodatkowe dowody tożsamości ze zdjęciem .
agany jest również dodatkowy dowód tożsamości .

Część 3: Dotyczy osób przystępujących do testu 
poza krajem, którego są obywatelami
Musisz okazać swój paszport jako główny dowód 
tożsamości (obywatele UE, strefy Schengen, krajów 
arabskich należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej 
(GCC) lub krajów Mercosuru – zob . specjalne wymogi  
na niniejszej stronie) . Jeśli nie spełnisz tych wymagań, 
możesz nie otrzymać zaświadczenia o wynikach testu .

Jeśli Twój paszport nie zawiera informacji zapisanych 
alfabetem łacińskim, musisz dodatkowo okazać inny 
dowód tożsamości z listy dodatkowych dowodów 
tożsamości (zob . „Akceptowane dodatkowe dokumenty 
tożsamości” na poprzedniej stronie), zawierający aktualne 
zdjęcie umożliwiające identyfikację oraz informacje  
w języku angielskim .

Jeśli Twój paszport nie zawiera Twojego podpisu, musisz 
podpisać paszport lub dodatkowo okazać inny dowód 
tożsamości z listy dodatkowych dowodów tożsamości 
(zob . Akceptowane dodatkowe dokumenty tożsamości”  
na str . 5) .

Amerykański personel wojskowy może okazać 
amerykańską książeczkę wojskową, aby uzyskać dostęp  
do ośrodka testowego . Jeśli książeczka wojskowa nie 
zawiera zdjęcia i podpisu, wymagany jest również 
dodatkowy dowód tożsamości .

Test w Unii Europejskiej/ strefie Schengen / kra-
jach arabskich należących do Rady Współpracy 
Państw Zatoki Perskiej lub krajach Mercosuru .
Jeśli przystępujesz do testu w kraju Unii Europejskiej, kraju 
strefy Schengen, kraju Mercosuru lub kraju arabskim 
należącym do Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej,  
a nie jesteś rezydentem tego kraju, możesz okazać ważny 
krajowy lub europejski dowód tożsamości, jeśli go 
posiadasz . Dowód musi zawierać Twoje imię i nazwisko, 
aktualne zdjęcie umożliwiające identyfikację, datę 
urodzenia i Twój podpis . Jeśli dokument ten nie zawiera 
wszystkich wymienionych elementów, będziesz musiał 
okazać dodatkowy dowód tożsamości .

Procedury i regulamin ośrodka 
testowego
Poniższe procedury i regulamin obowiązują podczas 
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całego testu, od momentu przyjęcia do ośrodka testowego 
aż do opuszczenia ośrodka .
◾	 Ubierz się tak, by móc czuć się komfortowo w każdej 

temperaturze, jaka może panować w sali testowej .
◾	 Przyjaciele lub krewni, którzy przyjdą z Tobą do ośrodka, 

nie będą mogli zaczekać w ośrodku ani kontaktować 
się z Tobą w trakcie testu . Z wyjątkiem obserwatorów 
upoważnionych przez ETS . W trakcie testu osoby postronne 
nie mają wstępu do sali, w której odbywa się test .

◾	 Weryfikacja tożsamości w ośrodku testowym może 
obejmować kontrolę odcisku kciuka, fotografowanie, 
nagranie wideo, porównanie podpisów lub inne formy 
weryfikacji elektronicznej lub biometrycznej weryfikacji 
tożsamości . Jeśli odmówisz poddania się weryfikacji, 
nie zostaniesz dopuszczony do testu, a wniesiona 
opłata testowa przepadnie . Jest to wymóg dodatkowy, 
oprócz obowiązku okazania akceptowanego i ważnego 
dokumentu tożsamości .

◾	 •	Do pomieszczenia, w którym odbywa się test, nie wolno 
wnosić żadnych przedmiotów osobistych, z wyjątkiem 
dowodu tożsamości . Przed rozpoczęciem testu personel 
ośrodek testowy poinformuje Cię, gdzie złożyć do 
depozytu takie przedmioty, jak telefon komórkowy, 
pager, torebka czy materiały do nauki . Przestrzeń 
depozytowa jest ograniczona – prosimy to uwzględnić . 
Podczas testu nie będziesz mieć dostępu do swoich 
rzeczy osobistych .

◾	 Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste 
osób przystępujących do testu .

◾	 Administrator przydzieli Ci miejsce siedzące .
◾	 Okazjonalnie, ze względu na czynniki atmosferyczne lub 

inne okoliczności niezależne od ETS lub administratora 
testu, konieczne może być przesunięcie godziny lub 
zmiana terminu testu . Jeśli ze względu na problem 
techniczny w ośrodku testowym konieczne będzie 
odwołanie testu lub jeśli później okaże się, że wyniki 
nie mogą zostać przekazane, będziesz mógł ponownie 
podejść do testu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
lub otrzymać pełen zwrot opłaty za test .

◾	 Po rozdaniu materiałów testowych do udziału w teście 
nie zostanie dopuszczona żadna kolejna osoba .

◾	 W pomieszczeniu testowym nie można mieć ze sobą 
żadnych książek, słowników, materiałów w formie 
papierowej, notatek, linijek, kalkulatorów, zegarków  
z funkcją alarmu, telefonów komórkowych, urządzeń  
do odsłuchu, nagrywania, skanowania lub 
fotografowania, ani żadnych innych pomocyążeczkę  
z pytaniami testowymi i arkusz odpowiedzi . 

Niedozwolone jest korzystanie na teście z żadnych 
pomocy, np . długopisów, ołówków automatycznych, 
piór skanujących lub innych urządzeń skanujących, 
kalkulatorów, zegarków z funkcją kalkulatora lub 
komputera, zegarków analogowych, cyfrowych lub typu 
smartwatch, książek, broszur, notatek, niedozwolonych 

kartek papieru, linijek, zakreślaczy, odtwarzaczy czy radia 
ze słuchawkami, telefonów komórkowych, smartfonów, 
zegarków z budzikiem, stoperów, słowników, materiałów 
przygotowawczych do testu, translatorów oraz wszelkich 
urządzeń elektronicznych, umożliwiających odsłuch, 
nagrywanie, skanowanie czy fotografowanie .  
Do pomieszczenia testowego nie można wnosić żadnych 
materiałów papierowych .
◾	 W książeczce testowej nie można zaznaczać ani 

podkreślać słów, ani sporządzać żadnych notatek  
– ani w książeczce, ani na kartach odpowiedzi .

◾	 Pomieszczenie testowe można opuścić wyłącznie 
za zgodą administratora środka . Podczas testu lub 
jakiejkolwiek nieplanowanej przerwy nie wolno 
opuszczać najbliższego otoczenia pomieszczenia 
testowego ani budynku środka . Utracony czas nie 
zostanie zrekompensowany .

◾	 Podczas testu TOEIC Bridge™ nie przewiduje się 
żadnej przerwy . Jeśli musisz opuścić pomieszczenie 
testowe musisz przekazać administratorowi ośrodka 
swoje dokumenty tożsamości przed opuszczeniem 
pomieszczenia .

◾	 Na zakończenie testu musisz zwrócić administratorowi 
ośrodka swoją książeczkę z pytaniami testowymi i kartę 
odpowiedzi .

Zgłaszanie niepokojącego 
zachowania
Choć testy przeprowadzane są pod ścisłym nadzorem 
i stosowane są środki bezpieczeństwa, niekiedy mogą 
wystąpić pewne nieprawidłowości . Jak najszybciej 
skontaktuj się z lokalnym Preferowanym Partnerem ETS, 
aby zgłosić zaobserwowane zachowanie, które może 
unieważnić wynik testu . Przykłady takich zachowań to m .in .:

◾	 spisywanie od innego uczestnika testu
◾	 przystąpienie do testu za inną osobę
◾	 uzyskanie dostępu do pytań przed testem
◾	 przekazywanie odpowiedzi na pytania testowe,  

w tym przez osoby nadzorujące przebieg testu lub 
administratorów

◾	 wynoszenie książek testowych lub kart odpowiedzi poza 
pomieszczenie testowe

◾	 korzystanie z niedopuszczalnych urządzeń 
elektronicznych

◾	 posługiwanie się fałszywym dowodem tożsamości
◾	 uzyskanie dostępu do notatek lub korzystanie z nich

Wszystkie informacje pozostaną ściśle poufne .

Dane do kontaktu:
Strona internetowa: www .efs .org/security
E-mail: ReportCheating@toeic .org
Tel .: 609-406-5430
Faks: 609-406-9709

Przebieg testu (ciąg dalszy)
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Przebieg testu (ciąg dalszy)

Wykluczenie z testu
Administrator testu może wykluczyć Cię z testu, a Twoje 
wyniki mogą zostać wstrzymane i ostatecznie 
unieważnione, a opłata testowa utracona, jeśli  
w jakikolwiek sposób dopuścisz się naruszenia zasad  
i procedur przedstawionych w niniejszym dokumencie  
i/lub ogłoszonych w ośrodku, w tym m .in .:
◾	 	usiłowanie napisania testu lub napisanie testu za inną 

osobę lub wysłanie innej osoby w celu przystąpienia  
do testu za Ciebie

◾	 	nieokazanie akceptowanych dokumentów tożsamości 
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie, 
w tym odmowa wykonania zdjęcia lub pobrania 
odcisku palca

◾	 	uzyskanie nieupoważnionego dostępu do testu jego 
części lub informacji na temat tego testu (w tym także 
uzyskanie pytań testowych lub odpowiedzi na nie 
przed rozdaniem testu lub przyniesienie do ośrodek 
testowy informacji w jakiejkolwiek formie w tym m .in . 
w dokumentach tożsamości, zabronionych 
urządzeniach i na wszelkie inne sposoby 
wyszczególnione jako pomoc związana z testem)

◾	 	Posiadanie przy sobie w ośrodku testowym telefonu 
komórkowego, smartfona (np . Android, BlackBerry lub 
iPhone), tabletu, palmtopa lub jakiegokolwiek innego 
urządzenia elektronicznego, umożliwiającego 
odtwarzanie, nagrywanie, skanowanie lub 
fotografowanie . Jeśli przed testem, w jego trakcie lub 
po nim okaże się, że masz przy sobie którekolwiek  
z tych urządzeń, urządzenie może zostać poddane 
oględzinom i/lub skonfiskowane, a Ty zostaniesz 
wykluczony z testu . Twoja opłata testowa przepadnie,  
a Twoje wyniki zostaną unieważnione również 
wówczas, gdy wykluczenie nie nastąpi w dniu testu .

◾	 	Zakłócanie testu (Zachowanie zakłócające w jakikolwiek 
sposób test nie będzie tolerowane . Administrator może 
według własnego uznania określić, co stanowi 
zachowanie zakłócające .)

◾	 	Usiłowanie udzielenia lub uzyskania podpowiedzi 
(Podczas testu niedozwolona jest żadna forma 
komunikacji . Rozmowy lub wymienianie się pytaniami 
lub odpowiedziami podczas testu, przerw czy po teście 
są zabronione .)

◾	 	Wyniesienie lub usiłowanie wyniesienia treści testu  
z ośrodka testowego (Pod żadnym pozorem nie można 
wynosić, powielać ani w żaden sposób ujawniać  
– np . w formie papierowej, ustnie, elektronicznie – 
żadnej osobie ani podmiotowi treści testu ani żadnej 
jego części) .

◾	 	Wniesienie do ośrodka broni palnej lub broni innego 
rodzaju

◾	 	Wniesienie jedzenia, napojów lub wyrobów 
tytoniowych do pomieszczenia testowego, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy uzyskano na to wcześniejszą zgodę  
ze względu na niepełnosprawność lub potrzeby 
zdrowotne

◾	 	Opuszczenie budynku ośrodka testowy testowego 
w trakcie testu lub podczas przerw .

◾	 	Opuszczenie pomieszczenia testowego bez 
pozwolenia . Podczas testu lub przerw nie wolno 
bez pozwolenia opuszczać najbliższego otoczenia 
pomieszczenia testowego ani budynku ośrodka .

◾	 	Zbyt liczne lub zbyt długie nieplanowane przerwy 
podczas testu (administratorzy ośrodka testowego 
zobowiązani są ściśle monitorować nieplanowane 
przerwy i zgłaszać osoby, które robią zbyt liczne  
lub zbyt długie przerwy)

◾	 	Korzystanie, przeglądanie lub praca nad testem  
lub jego częścią w momencie, gdy testowani nie 
zostali do tego upoważnieni, lub rozwiązywanie 
testu po ogłoszeniu zakończenia czasu testu

◾	 	Niezastosowanie się do jakiejkolwiek z zasad 
administracyjnych opisanych w niniejszym 
informatorze, ogłoszonych przez administratora  
lub zawartych w materiałach testowych

ETS i EPA zastrzegają sobie prawo do podjęcia 
wszelkich działań – w tym m .in . do uniemożliwienia Ci 
przystąpienia do testu w przyszłości i/lub wstrzymania 
lub unieważnienia Twoich wyników – jeśli nie będziesz 
przestrzegać zasad testu lub nie zastosujesz się do 
wskazówek administratora, lub w przypadku 
wątpliwości co do ważności wyników . Jeśli Twoje 
wyniki zostaną unieważnione, nie otrzymasz ich,  
a Twoja opłata rejestracyjna i testowa nie zostaną 
zwrócone .

UWAGA: ETS i EPA zastrzegają sobie prawo  
do podjęcia odpowiednich działań i/lub 
powiadomienia odpowiednich władz, w tym m .in . 
organów ścigania, jeśli którakolwiek z osób 
przystępujących do testu odpowie na pytania opisowe 
lub ustne w sposób budzący niepokój lub stanowiący 
groźbę lub będzie komunikować się z ETS ustnie lub 
pisemnie w sposób budzący niepokój lub stanowiący 
groźbę .
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Przykładowe pytania testowe TOEIC Bridge™

SEKCJA 1: ROZUMIENIE ZE 
SłUChU
Jest to sekcja testu dotycząca rozumienia ze słuchu . Dzieli się 
ona na trzy części .

Część I: Fotografie

Polecenie: W książce testowej zobaczysz zdjęcie,  
a następnie usłyszysz cztery krótkie wypowiedzi .

Przyjrzyj się zdjęciu w książce testowej i wybierz 
wypowiedź najlepiej opisującą sytuację na ilustracji . 
Następnie zaznacz odpowiedź na kartach odpowiedzi .

Spójrz na poniższy przykład i wysłuchaj czterech zdań .

Przykład
Zobaczysz:

Now listen to the four statements .

Zobaczysz:
(A) The boys are laughing .
(B) The boys are reading .
(C) The boys are fighting .
(D) The boys are painting .

Zdanie (B) „The boys are reading” najlepiej opisuje sytuację 
na ilustracji . Należy zatem wybrać odpowiedź (B) . 

Test TOEIC Bridge™ obejmuje 100 pytań, za pomocą  
których mierzymy znajomość języka angielskiego  
na poziomach od początkującego do średniozaawansowa-
nego niższego . Poniżej zamieszczamy przykładowe 
pytania, które pozwolą Ci zorientować się, jakiego rodzaju 
pytań możesz spodziewać się na teście TOEIC Bridge™ .

Ogólne wskazówki 
The following general directions are from the test book. After 
the general directions, there are specific directions for each 
part of the test, along with sample questions for each of the 
parts. To check your answers with the sample questions, see 
the answer key on page 13.”

Test ten sprawdza, jak dobrze posługujesz się językiem 
angielskim . Cały test potrwa ok . godziny . Test podzielony 
jest na pięć części .

Musisz zaznaczyć wszystkie swoje odpowiedzi  
na osobnym arkuszu odpowiedzi . Dla każdego pytania 
należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród czterech 
propozycji . Następnie należy odnaleźć numer pytania  
na swoim arkuszu odpowiedzi i zamalować kółko 
odpowiadające literze oznaczającej wybraną odpowiedź . 
Aby zmienić odpowiedź, starannie wymaż tę wcześniej 
zaznaczoną, a następnie zaznacz nową odpowiedź .

Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania . Twój 
wynik zostanie określony na podstawie liczby poprawnych 
odpowiedzi . Nie zaznaczaj odpowiedzi w tej książce .eczce .

Musisz zaznaczyć wszystkie swoje odpowiedzi  
na osobnej karcie odpowiedzi .

Aby odpowiedzieć na pytanie, zamaluj obszar 
odpowiadający literze oznaczającej wybraną odpowiedź . 
Zamaluj obszar zgodnie z poniższym przykładem .

Przykład
Mr . Jones ------to his accountant yesterday . 

(A) talk

(B) talking

(C) talked

(D) to talk

Zdanie powinno brzmieć „Mr . Jones talked to his accoun-
tant yesterday” . Należy zatem wybrać odpowiedź (C) . 
Zobacz, jak zrobiono to na podanym przykładzie .

Dla każdego z pytań zaznacz tylko jedną odpowiedź .  
Aby zmienić odpowiedź, starannie wymaż tę wcześniej 
zaznaczoną na karcie odpowiedzi, a następnie zaznacz 
nową odpowiedź . Nanoś odpowiedzi na karta precyzyjnie, 
aby maszyna podliczająca punkty prawidłowo obliczyła 
Twój wynik .
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Sample TOEIC Bridge Test Questions 
With 100 questions, the TOEIC Bridge test measures a 
range of English proficiency at the beginning to lower-
intermediate levels. The following sample questions will 
give you an idea of the types of questions you will see in 
the TOEIC Bridge test.

General Directions
The following general directions are from the test book. After 
the general directions, there are specific directions for each 
part of the test, along with sample questions for each of the 
parts. To check your answers with the sample questions, see 
the answer key on page 13.

This is a test of how well you can use the English 
language. The total time for the test is about one hour. 
The test is divided into five parts.

You should answer every question. Your score will 
be based on the number of questions that you answer 
correctly. Do not mark your answers in this test book. 
You must put all of your answers on the separate 
answer sheet.

When you answer a question, fill in the answer space 
corresponding to the letter of your choice. Fill in the 
space as in the example below.

Example

Mr. Jones ------- to his accountant yesterday.

(A) talk
(B) talking
(C) talked
(D) to talk

The sentence should read, “Mr. Jones talked to his 
accountant yesterday.” Therefore, you should choose 
answer (C). Notice how this has been done in the 
example given.

Mark only one answer for each question. To change an 
answer, completely erase your old answer and then mark 
your new answer on the answer sheet. Mark the answer 
sheet carefully so that the test-scoring machine can 
record your test score accurately.

SECTION 1: LISTENING 
COMPREHENSION
This is the listening section of the test. There are three 
parts to this section.

Part I: Photographs
Directions: You will see a picture in your test book and 
you will hear four short statements.

Look at the picture in your test book and choose the 
statement that best describes what you see in the picture. 
Then mark you answer on your answer sheet. 

Look at the sample below and listen to the four 
statements.

Example 

You will see:

You will see: 

(A) The boys are laughing.
(B) The boys are reading.
(C) The boys are fighting.
(D) The boys are painting.

Statement (B), “The boys are reading,” best describes 
what you see in the picture. Therefore, you should choose 
answer (B).

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Przykładowa odpowiedź
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Przykładowe pytania

Pytanie 1
Zobaczysz:

1 .  

Usłyszysz: 1 . Look at the picture marked number 1 in 
your test book

(A) These are houses .
(B) These are farms .
(C) These are cows .
(D) These are horses

Pytanie 2
Zobaczysz:

2 .

Usłyszysz: 2 . Look at the picture marked number 2 in 
your test book .

(A) He's driving a truck .
(B) He's opening the door .
(C) He's washing a car .
(D) He's cleaning the carpet .

Część 2: Pytanie – Odpowiedź
Polecenie:  Usłyszysz teraz pytanie lub stwierdzenie i nastę-
pujące po nim trzy odpowiedzi . Wybierz właściwą odpowiedź 
na każde z pytań lub stwierdzeń .

Przykład
Posłuchaj teraz przykładowego pytania .

Usłyszysz:  Good morning, John . How are you?

Usłyszysz również: 
(A) I am fine, thank you . 
(B) I am in the living room . 
(C) My name is John . 

Właściwą odpowiedzią na pytanie „How are you?” jest odpo-
wiedź (A) „I am fine, thank you” . Należy zatem wybrać 
odpowiedź (A) .

PRZYKłADOWE PYTANIA

Pytanie 1
Usłyszysz:  (Mężczyzna B)  What are you doing 

after dinner?

  (Mężczyzna A) (A) A large pizza .
     (B) On the table .
     (C) Studying . 

Pytanie 2
Usłyszysz:  (Mężczyzna)  When does this train 

leave?

  (Mężczyzna) (A) At 2:05 .
     (B) A ticket .
     (C) The next stop . 

Pytanie 3
Usłyszysz:  (Kobieta)  Mary doesn't wear 

glasses, does she?

  (Mężczyzna) (A) The class is in Room 4 .
     (B)  No, she doesn't need 

them .
     (C)  No, it's made  

of plastic . 

Pytanie 4
Usłyszysz:  (Mężczyzna A)  Did you see that history 

program on TV last 
night?

  (Mężczyzna B) (A) No, I was busy .
     (B)  Maybe I'll meet him 

tomorrow .
     (C) Yes, there was . 

Przykładowe pytania testowe TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)

10 TOEIC Bridge Examinee Handbook — Listening and Reading www.etsglobal.org

Part II: Question-Response
Directions: Now, you will hear a question or statement 
followed by three responses. Choose the best response 
to each question or statement.

Example

Now listen to a sample question.

You will hear:   Good morning, John. How are you?

You will also hear: 
(A) I am fine, thank you.
(B) I am in the living room.
(C) My name is John.

The best response to the question “How are you?” is 
choice (A), “I am fine, thank you.” Therefore, you should 
choose answer (A).

Sample Questions

Question 1

You will hear:  (Man B)  What are you doing after 
dinner?

(Man A) (A) A large pizza.
(B) On the table.
(C) Studying.

Question 2

You will hear:  (Man)  When does this train leave?

(Woman) (A) At 2:05.
(B) A ticket.
(C) The next stop.

Question 3

You will hear:  (Woman)  Mary doesn’t wear glasses, 
does she?

(Man) (A) The class is in Room 4.
(B)  No, she doesn’t need

them.
(C) No, it’s made of plastic.

Question 4

You will hear:  (Man A)  Did you see that history 
program on TV last night?

(Man B) (A) No, I was busy.
(B)  Maybe I’ll meet him

tomorrow.
(C) Yes, there was.

Sample Answer

b c

Sample Questions

Question 1
You will see:

1.

You will hear:  1. Look at the picture marked 
number 1 in your test book.

(A) These are houses.
(B) These are farms.
(C) These are cows.
(D) These are horses.

Question 2

You will see:

2.

You will hear: 2. Look at the picture marked 
number 2 in your test book.

(A) He’s driving a truck.
(B) He’s opening the door.
(C) He’s washing a car.
(D) He’s cleaning the carpet.
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Part II: Question-Response
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to each question or statement.
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Part II: Question-Response
Directions: Now, you will hear a question or statement 
followed by three responses. Choose the best response 
to each question or statement.

Example

Now listen to a sample question.

You will hear:   Good morning, John. How are you?

You will also hear: 
(A) I am fine, thank you.
(B) I am in the living room.
(C) My name is John.

The best response to the question “How are you?” is 
choice (A), “I am fine, thank you.” Therefore, you should 
choose answer (A).
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You will hear:  (Man B)  What are you doing after 
dinner?

(Man A) (A) A large pizza.
(B) On the table.
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You will hear:  (Woman)  Mary doesn’t wear glasses, 
does she?

(Man) (A) The class is in Room 4.
(B)  No, she doesn’t need

them.
(C) No, it’s made of plastic.
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You will hear:  (Man A)  Did you see that history 
program on TV last night?

(Man B) (A) No, I was busy.
(B)  Maybe I’ll meet him

tomorrow.
(C) Yes, there was.
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You will hear:  1. Look at the picture marked 
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Part II: Question-Response
Directions: Now, you will hear a question or statement 
followed by three responses. Choose the best response 
to each question or statement.

Example

Now listen to a sample question.

You will hear:   Good morning, John. How are you?

You will also hear: 
(A) I am fine, thank you.
(B) I am in the living room.
(C) My name is John.

The best response to the question “How are you?” is 
choice (A), “I am fine, thank you.” Therefore, you should 
choose answer (A).
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You will hear:  (Man B)  What are you doing after 
dinner?

(Man A) (A) A large pizza.
(B) On the table.
(C) Studying.
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You will hear:  (Man)  When does this train leave?

(Woman) (A) At 2:05.
(B) A ticket.
(C) The next stop.
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You will hear:  (Woman)  Mary doesn’t wear glasses, 
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(Man) (A) The class is in Room 4.
(B)  No, she doesn’t need

them.
(C) No, it’s made of plastic.
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program on TV last night?
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(B)  Maybe I’ll meet him

tomorrow.
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Sample Questions

Question 1
You will see:

1.

You will hear:  1. Look at the picture marked 
number 1 in your test book.

(A) These are houses.
(B) These are farms.
(C) These are cows.
(D) These are horses.
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Sample Questions

Question 1
You will hear:   (Woman)  Your attention, please. The 

area in front of the terminal 
is for picking up passengers 
only. Cars left there will  
be removed.

You will read:  2. Where is the announcement 
being heard?

(A) In a restaurant.
(B) In a supermarket.
(C) At a doctor’s office.
(D) At an airport.

Question 2
You will hear:   (Man) Have you seen my keys?

 (Woman) No, have you lost them?

 (Man)  Yes, I can’t find them 
anywhere.

You will read:  3. What is the man’s problem?

(A) He has lost his keys.
(B) He doesn’t have a job.
(C) He can’t find his car.
(D) He has nothing to wear

Question 3
You will hear:   (Man)  The Central City Furniture 

Store is having a big 
clearance sale. Every bed, 
sofa, table and chair is 
reduced in price. But please 
hurry, because the sale ends 
on Friday.

You will read:  4. What is on sale?

(A) Food.
(B) Furniture.
(C) A store.
(D) A house.

Question 4
You will hear:   (Man A)  I think we’d better get a taxi, 

don’t you?

(Man B)  Yes, the show starts soon, 
and we don’t have time to 
wait for the bus.

(Man A)  Let’s go to the taxi stand by 
the station.

You will read:  5. How will they get to the show?

(A) By bus.
(B) By train.
(C) On foot.
(D) By taxi.

Part III: Short Conversations 
and Short Talks
Directions: In this part of the test, you will hear short 
talks or conversations. 

In your test book, you will read a question followed by 
four answers. Choose the best answer to each question 
and mark it on your answer sheet.

Example (Short Conversations):

You will hear:   (Man)  Do you have any children, 
Mrs. Wilson?

(Woman)  Yes, we have a boy who’s 
three and a girl who’s six.

(Man)  They must keep you very 
busy.

You will read:   How many children do the 
Wilsons have?

(A) Two.
(B) Three.
(C) Five.
(D) Six.

The best answer to the question is choice (A), “Two.” 
Therefore, you should choose answer (A).

Example (Short Talks)

You will hear:   (Man)  I’m sorry, but all passengers 
must get off the bus here. 
The driver says there’s a 
problem with the motor. 
Another bus will be here to 
pick us up in half an hour so 
we can continue our trip.

You will read:  What is the problem?

(A) There are too many passengers.
(B) The bus is having engine trouble.
(C) There is a lot of traffic.
(D) The bus took the wrong road

The best answer to the question is choice (B), “The bus 
is having engine trouble.” Therefore, you should choose 
answer (B).

Sample Answer

b c d

Sample Answer

a c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)



www.ets.org/toeic 11Informator dla osób przystępujących do testu TOEIC Bridge™ – Mówienie i Pisanie

Część III: Krótkie dialogi i wypowiedzi
Polecenie: W tej części testu usłyszysz krótkie wypowiedzi 
lub dialogi .

W książce testowej znajdziesz pytanie i cztery odpowiedzi . 
Przeczytaj je i wybierz właściwą odpowiedź na każde pytanie, 
a następnie zaznacz ją na karcie odpowiedzi .

Przykład (krótki dialog):
Usłyszysz: 

Mężczyzna) Do you have any children, Mrs . Wilson?

(Kobieta) Yes, we have a boy who's three and a girl 
who's six . 

(Mężczyzna) They must keep you very busy . 

Przeczytasz: How many children do the Wilsons have?

(A) Two . 
(B) Three . 
(C) Five .
(D) Six . 

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź (A) „Two” . 
Należy zatem wybrać odpowiedź (A) .

Część 4: Wypowiedzi
Polecenie: Usłyszysz kilka wypowiedzi wygłaszanych przez 
jedną osobę . Zostaniesz poproszony o udzielenie odpo-
wiedzi na trzy pytania dotyczące tego, o czym mówi osoba 
w każdej z wypowiedzi . Wybierz właściwą odpowiedź na 
każde z pytań i zaznacz literę (A), (B), (C) lub (D) na arkuszu 
odpowiedzi . Wypowiedzi nie będą wydrukowane w ksią-
żeczce z pytaniami testowymi i usłyszysz je tylko jeden raz .

Przykład (krótka wypowiedź):
Usłyszysz:  

(Mężczyzna) (Mężczyzna) I'm sorry, but all passengers 
must get off the bus here . The driver says 
there's a problem with the motor . Another 
bus will be here to pick us up in half an 
hour so we can continue our trip .

Przeczytasz: What is the problem?

(A) There are too many passengers . 
(B) The bus is having engine trouble . 
(C) There is a lot of traffic . 
(D) The bus took the wrong road .

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź (B) „The bus is having 
engine trouble” . Należy zatem wybrać odpowiedź (B) .

PRZYKłADOWE PYTANIA

Pytanie 1
Usłyszysz:  (Kobieta)  Your attention, please . 

The area in front of the 
terminal is for picking 
up passengers only . Cars 
left there will be 
removed . 

Przeczytasz:   2 . Where is the announcement being 
heard?

(A) In a restaurant .
(B) In a supermarket .
(C) At a doctor's office .
(D) At an airport . 

Pytanie 2
Usłyszysz:  (Mężczyzna)  Have you seen my keys?

  (Kobieta) No, have you lost them?
  (Mężczyzna)  Yes, I can't find them 

anywhere .

Przeczytasz:  3 . What is the man's problem?

(A) He has lost his keys .
(B) He doesn't have a job .
(C) He can't find his car .
(D) He has nothing to wear . 

 
Pytanie 3
Usłyszysz:  (Mężczyzna)  The Central City Furniture 

Store is having a big 
clearance sale . Every bed, 
sofa, table and chair is 
reduced in price . But 
please hurry, because the 
sale ends on Friday . 

Przeczytasz:  4 . What is on sale?

A) Food .
(B) Furniture .
(C) A store .
(D) A house

Pytanie 4
Usłyszysz:  (Mężczyzna A)  I think we'd better get a 

taxi, don't you?

  (Mężczyzna B)  Yes, the show starts 
soon, and we don't have 
time to wait for the bus .

  (Mężczyzna A)  Let's go to the taxi stand 
by the station .  

Przykładowe pytania testowe TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)
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Sample Questions

Question 1
You will hear:   (Woman)  Your attention, please. The 

area in front of the terminal 
is for picking up passengers 
only. Cars left there will  
be removed.

You will read:  2. Where is the announcement 
being heard?

(A) In a restaurant.
(B) In a supermarket.
(C) At a doctor’s office.
(D) At an airport.

Question 2
You will hear:   (Man) Have you seen my keys?

 (Woman) No, have you lost them?

 (Man)  Yes, I can’t find them 
anywhere.

You will read:  3. What is the man’s problem?

(A) He has lost his keys.
(B) He doesn’t have a job.
(C) He can’t find his car.
(D) He has nothing to wear

Question 3
You will hear:   (Man)  The Central City Furniture 

Store is having a big 
clearance sale. Every bed, 
sofa, table and chair is 
reduced in price. But please 
hurry, because the sale ends 
on Friday.

You will read:  4. What is on sale?

(A) Food.
(B) Furniture.
(C) A store.
(D) A house.

Question 4
You will hear:   (Man A)  I think we’d better get a taxi, 

don’t you?

(Man B)  Yes, the show starts soon, 
and we don’t have time to 
wait for the bus.

(Man A)  Let’s go to the taxi stand by 
the station.

You will read:  5. How will they get to the show?

(A) By bus.
(B) By train.
(C) On foot.
(D) By taxi.

Part III: Short Conversations 
and Short Talks
Directions: In this part of the test, you will hear short 
talks or conversations. 

In your test book, you will read a question followed by 
four answers. Choose the best answer to each question 
and mark it on your answer sheet.

Example (Short Conversations):

You will hear:   (Man)  Do you have any children, 
Mrs. Wilson?

(Woman)  Yes, we have a boy who’s 
three and a girl who’s six.

(Man)  They must keep you very 
busy.

You will read:   How many children do the 
Wilsons have?

(A) Two.
(B) Three.
(C) Five.
(D) Six.

The best answer to the question is choice (A), “Two.” 
Therefore, you should choose answer (A).

Example (Short Talks)

You will hear:   (Man)  I’m sorry, but all passengers 
must get off the bus here. 
The driver says there’s a 
problem with the motor. 
Another bus will be here to 
pick us up in half an hour so 
we can continue our trip.

You will read:  What is the problem?

(A) There are too many passengers.
(B) The bus is having engine trouble.
(C) There is a lot of traffic.
(D) The bus took the wrong road

The best answer to the question is choice (B), “The bus 
is having engine trouble.” Therefore, you should choose 
answer (B).

Sample Answer

b c d

Sample Answer

a c d
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Sample Questions
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 (Man)  Yes, I can’t find them 
anywhere.

You will read:  3. What is the man’s problem?

(A) He has lost his keys.
(B) He doesn’t have a job.
(C) He can’t find his car.
(D) He has nothing to wear
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You will hear:   (Man)  The Central City Furniture 
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sofa, table and chair is 
reduced in price. But please 
hurry, because the sale ends 
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You will read:  4. What is on sale?
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don’t you?

(Man B)  Yes, the show starts soon, 
and we don’t have time to 
wait for the bus.

(Man A)  Let’s go to the taxi stand by 
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You will read:  5. How will they get to the show?

(A) By bus.
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(D) By taxi.

Part III: Short Conversations 
and Short Talks
Directions: In this part of the test, you will hear short 
talks or conversations. 

In your test book, you will read a question followed by 
four answers. Choose the best answer to each question 
and mark it on your answer sheet.

Example (Short Conversations):

You will hear:   (Man)  Do you have any children, 
Mrs. Wilson?

(Woman)  Yes, we have a boy who’s 
three and a girl who’s six.

(Man)  They must keep you very 
busy.

You will read:   How many children do the 
Wilsons have?

(A) Two.
(B) Three.
(C) Five.
(D) Six.

The best answer to the question is choice (A), “Two.” 
Therefore, you should choose answer (A).

Example (Short Talks)

You will hear:   (Man)  I’m sorry, but all passengers 
must get off the bus here. 
The driver says there’s a 
problem with the motor. 
Another bus will be here to 
pick us up in half an hour so 
we can continue our trip.

You will read:  What is the problem?

(A) There are too many passengers.
(B) The bus is having engine trouble.
(C) There is a lot of traffic.
(D) The bus took the wrong road

The best answer to the question is choice (B), “The bus 
is having engine trouble.” Therefore, you should choose 
answer (B).

Sample Answer
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Sample Questions
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Przeczytasz:  5 . How will they get to the show?

A) By bus .
(B) By train .
(C) On foot .
(D) By taxi . 

SEKCJA II: CZYTANIE  
ZE ZROZUMIENIEM
Jest to sekcja testu dotycząca czytania ze zrozumieniem . 
Dzieli się ona na dwie części .

Część IV: Zdania z lukami do uzupełnienia
Polecenie: W tej części testu znajdują się zdania z lukami 
do uzupełnienia . Pod każdym zdaniem zamieszczono 
cztery słowa lub wyrażenia oznaczone literami (A), (B), (C)  
i (D) . Wybierz jedno słowo lub wyrażenie, które najlepiej 
uzupełni zdanie . Następnie zaznacz odpowiedź na karcie 
odpowiedzi .

Przykład

PRZYKłADOWE PYTANIA
Please turn off your computer at the _______ of the day .
(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

Zdanie powinno brzmieć: „Please turn off your computer at 
the end of the day” . Należy zatem wybrać odpowiedź (C) .

PRZYKłADOWE PYTANIA
1 .  Maurice is one _______ my best friends .
(A) in
(B) of
(C) from
(D) with
2 .  The teacher asked Naomi _______ to on the lights .
(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn
3 .   Andre and Juan are planning to take a _______ to 

Greece this summer .
(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip
4 .  Kate visited the art gallery with _______ sister .
(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she's
5 .  Dr . Smith was _______ happy to hear the news .
(A) special
(B) much
(C) very
(D)   over

Część V: Czytanie ze zrozumieniem
Polecenie: Pytania zawarte w tej części testu odnoszą się 
do materiałów pisemnych, takich jak wiadomości, listy, 
formularze czy reklamy . Wybierz jedną prawidłową 
odpowiedź [(A), (B), (C), lub (D)] na każde z pytań . 
Następnie zaznacz odpowiedź na karcie odpowiedzi .

Przykład 

What will happen on June 5?

(A)  The workers will take a day off .
(B)  The cafeteria will open .
(C)  The prices will go down .
(D) The school will close . 

Zgodnie z ogłoszeniem kawiarnia jest zamknięta i zosta-
nie ponownie otwarta 5 czerwca . Należy zatem wybrać 
odpowiedź (B) .

PRZYKłADOWE PYTANIA

Pytania 1-2 odnoszą się do poniższego ogłoszenia .

1 .   What is the advertisement for?

 (A) Hotel employment

 (B) Training courses

 (C) Restaurant food

 (D) Hotel rooms

Przykładowe pytania testowe TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)
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SECTION 2: READING
This is the reading section of the test. There are two parts 
to this section.

Part IV: Incomplete Sentences 
Directions: This part of the test has incomplete 
sentences. There are four words or phrases, marked (A), 
(B), (C), and (D), under each sentence. Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer on your answer sheet.

Example 

Please turn off your computer at the ------- of the day.

(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

The sentence should read, “Please turn off your computer 
at the end of the day.” Therefore, you should choose 
answer (C).

Sample Questions

1. Maurice is one ------- my best friends.

(A) in
(B) of
(C) from
(D) with

2. The teacher asked Naomi to ------- on the lights.

(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn

3. Andre and Juan are planning to take a ------- to Greece
this summer.

(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip

4. Kate visited the art gallery with ------- sister.

(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she’s

5. Dr. Smith was ------- happy to hear the news.

(A) special
(B) much
(C) very
(D) over

Part V: Reading Comprehension
Directions: The questions in this part of the test are 
based on reading materials such as notices, letters, forms, 
and advertisements. Choose the one best answer, (A), (B), 
(C), or (D), to each question. Then mark your answer on 
your answer sheet. 

Example 

NOTICE

CAFETERIA CLOSED

Will reopen Monday, June 5

What will happen on June 5?

(A) The workers will take a day off.
(B) The cafeteria will open.
(C) The prices will go down.
(D) The school will close.

The notice says that the cafeteria is closed and will open 
again on June 5. Therefore, you should choose answer (B).

Sample Questions

Questions 1–2 refer to the following advertisement.

Job Openings
Part-time jobs available at 
Margate Hotel near shopping 
center. Kitchen staff, waiters, 
bellhops, drivers needed. 
Wages range from £8 to £10 
per hour. For further 
information, call the assistant 
manager at 555-0174.

1. What is the advertisement for?

(A) Hotel employment
(B) Training courses
(C) Restaurant food
(D) Hotel rooms

2. What should you do to get more details?

(A) Pay £8
(B) Talk to the kitchen staff
(C) Telephone the assistant manager
(D) Write to the newspaper

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)
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SECTION 2: READING
This is the reading section of the test. There are two parts 
to this section.

Part IV: Incomplete Sentences 
Directions: This part of the test has incomplete 
sentences. There are four words or phrases, marked (A), 
(B), (C), and (D), under each sentence. Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer on your answer sheet.

Example 

Please turn off your computer at the ------- of the day.

(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

The sentence should read, “Please turn off your computer 
at the end of the day.” Therefore, you should choose 
answer (C).

Sample Questions

1. Maurice is one ------- my best friends.

(A) in
(B) of
(C) from
(D) with

2. The teacher asked Naomi to ------- on the lights.

(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn

3. Andre and Juan are planning to take a ------- to Greece
this summer.

(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip

4. Kate visited the art gallery with ------- sister.

(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she’s

5. Dr. Smith was ------- happy to hear the news.

(A) special
(B) much
(C) very
(D) over

Part V: Reading Comprehension
Directions: The questions in this part of the test are 
based on reading materials such as notices, letters, forms, 
and advertisements. Choose the one best answer, (A), (B), 
(C), or (D), to each question. Then mark your answer on 
your answer sheet. 

Example 

NOTICE

CAFETERIA CLOSED

Will reopen Monday, June 5

What will happen on June 5?

(A) The workers will take a day off.
(B) The cafeteria will open.
(C) The prices will go down.
(D) The school will close.

The notice says that the cafeteria is closed and will open 
again on June 5. Therefore, you should choose answer (B).

Sample Questions

Questions 1–2 refer to the following advertisement.

Job Openings
Part-time jobs available at 
Margate Hotel near shopping 
center. Kitchen staff, waiters, 
bellhops, drivers needed. 
Wages range from £8 to £10 
per hour. For further 
information, call the assistant 
manager at 555-0174.

1. What is the advertisement for?

(A) Hotel employment
(B) Training courses
(C) Restaurant food
(D) Hotel rooms

2. What should you do to get more details?

(A) Pay £8
(B) Talk to the kitchen staff
(C) Telephone the assistant manager
(D) Write to the newspaper

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)
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SECTION 2: READING
This is the reading section of the test. There are two parts 
to this section.

Part IV: Incomplete Sentences 
Directions: This part of the test has incomplete 
sentences. There are four words or phrases, marked (A), 
(B), (C), and (D), under each sentence. Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer on your answer sheet.

Example 

Please turn off your computer at the ------- of the day.

(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

The sentence should read, “Please turn off your computer 
at the end of the day.” Therefore, you should choose 
answer (C).

Sample Questions

1. Maurice is one ------- my best friends.

(A) in
(B) of
(C) from
(D) with

2. The teacher asked Naomi to ------- on the lights.

(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn

3. Andre and Juan are planning to take a ------- to Greece
this summer.

(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip

4. Kate visited the art gallery with ------- sister.

(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she’s

5. Dr. Smith was ------- happy to hear the news.

(A) special
(B) much
(C) very
(D) over

Part V: Reading Comprehension
Directions: The questions in this part of the test are 
based on reading materials such as notices, letters, forms, 
and advertisements. Choose the one best answer, (A), (B), 
(C), or (D), to each question. Then mark your answer on 
your answer sheet. 

Example 

NOTICE

CAFETERIA CLOSED

Will reopen Monday, June 5

What will happen on June 5?

(A) The workers will take a day off.
(B) The cafeteria will open.
(C) The prices will go down.
(D) The school will close.

The notice says that the cafeteria is closed and will open 
again on June 5. Therefore, you should choose answer (B).

Sample Questions

Questions 1–2 refer to the following advertisement.

Job Openings
Part-time jobs available at 
Margate Hotel near shopping 
center. Kitchen staff, waiters, 
bellhops, drivers needed. 
Wages range from £8 to £10 
per hour. For further 
information, call the assistant 
manager at 555-0174.

1. What is the advertisement for?

(A) Hotel employment
(B) Training courses
(C) Restaurant food
(D) Hotel rooms

2. What should you do to get more details?

(A) Pay £8
(B) Talk to the kitchen staff
(C) Telephone the assistant manager
(D) Write to the newspaper

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)
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SECTION 2: READING
This is the reading section of the test. There are two parts 
to this section.

Part IV: Incomplete Sentences 
Directions: This part of the test has incomplete 
sentences. There are four words or phrases, marked (A), 
(B), (C), and (D), under each sentence. Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer on your answer sheet.

Example 

Please turn off your computer at the ------- of the day.

(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

The sentence should read, “Please turn off your computer 
at the end of the day.” Therefore, you should choose 
answer (C).

Sample Questions

1. Maurice is one ------- my best friends.

(A) in
(B) of
(C) from
(D) with

2. The teacher asked Naomi to ------- on the lights.

(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn

3. Andre and Juan are planning to take a ------- to Greece
this summer.

(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip

4. Kate visited the art gallery with ------- sister.

(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she’s

5. Dr. Smith was ------- happy to hear the news.

(A) special
(B) much
(C) very
(D) over

Part V: Reading Comprehension
Directions: The questions in this part of the test are 
based on reading materials such as notices, letters, forms, 
and advertisements. Choose the one best answer, (A), (B), 
(C), or (D), to each question. Then mark your answer on 
your answer sheet. 

Example 

NOTICE

CAFETERIA CLOSED

Will reopen Monday, June 5

What will happen on June 5?

(A) The workers will take a day off.
(B) The cafeteria will open.
(C) The prices will go down.
(D) The school will close.

The notice says that the cafeteria is closed and will open 
again on June 5. Therefore, you should choose answer (B).

Sample Questions

Questions 1–2 refer to the following advertisement.

Job Openings
Part-time jobs available at 
Margate Hotel near shopping 
center. Kitchen staff, waiters, 
bellhops, drivers needed. 
Wages range from £8 to £10 
per hour. For further 
information, call the assistant 
manager at 555-0174.

1. What is the advertisement for?

(A) Hotel employment
(B) Training courses
(C) Restaurant food
(D) Hotel rooms

2. What should you do to get more details?

(A) Pay £8
(B) Talk to the kitchen staff
(C) Telephone the assistant manager
(D) Write to the newspaper

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)

Przykładowa odpowiedź
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SECTION 2: READING
This is the reading section of the test. There are two parts 
to this section.

Part IV: Incomplete Sentences 
Directions: This part of the test has incomplete 
sentences. There are four words or phrases, marked (A), 
(B), (C), and (D), under each sentence. Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer on your answer sheet.

Example 

Please turn off your computer at the ------- of the day.

(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

The sentence should read, “Please turn off your computer 
at the end of the day.” Therefore, you should choose 
answer (C).

Sample Questions

1. Maurice is one ------- my best friends.

(A) in
(B) of
(C) from
(D) with

2. The teacher asked Naomi to ------- on the lights.

(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn

3. Andre and Juan are planning to take a ------- to Greece
this summer.

(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip

4. Kate visited the art gallery with ------- sister.

(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she’s

5. Dr. Smith was ------- happy to hear the news.

(A) special
(B) much
(C) very
(D) over

Part V: Reading Comprehension
Directions: The questions in this part of the test are 
based on reading materials such as notices, letters, forms, 
and advertisements. Choose the one best answer, (A), (B), 
(C), or (D), to each question. Then mark your answer on 
your answer sheet. 

Example 

NOTICE

CAFETERIA CLOSED

Will reopen Monday, June 5

What will happen on June 5?

(A) The workers will take a day off.
(B) The cafeteria will open.
(C) The prices will go down.
(D) The school will close.

The notice says that the cafeteria is closed and will open 
again on June 5. Therefore, you should choose answer (B).

Sample Questions

Questions 1–2 refer to the following advertisement.

Job Openings
Part-time jobs available at 
Margate Hotel near shopping 
center. Kitchen staff, waiters, 
bellhops, drivers needed. 
Wages range from £8 to £10 
per hour. For further 
information, call the assistant 
manager at 555-0174.

1. What is the advertisement for?

(A) Hotel employment
(B) Training courses
(C) Restaurant food
(D) Hotel rooms

2. What should you do to get more details?

(A) Pay £8
(B) Talk to the kitchen staff
(C) Telephone the assistant manager
(D) Write to the newspaper

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)
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2 .  What should you do to get more details?

 (A) Pay £8

 (B) Talk to the kitchen staff

  (C) Telephone the assistant manager

 (D) Write to the newspaper

Pytania 3-4 odnoszą się do poniższego zawiadomienia .

2 .  What event is being announced?

 (A) A swimming competition
 (B) A visit to an amusement park
 (C) An annual school picnic
 (D) An opening ceremony at the train station

Przykładowe pytania testowe TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)
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TOEIC Bridge Background Questionnaire and 
Answer Sheet
In order to provide enhanced feedback to TOEIC Bridge 
clients and test takers, the TOEIC Bridge Program will ask 
you to complete the TOEIC Bridge Questionnaire at the 
testing session before you take the TOEIC Bridge test.

Background Questionnaire
The TOEIC Bridge Background Questionnaire asks about 
your education, work, English language, and TOEIC 
Bridge test-taking experience. Your responses to the 
questionnaire enable your organization to learn more 
about the backgrounds of people who take the test 
and some of the factors that affect TOEIC Bridge scores 
and improvement in English. Your responses to the 
questionnaire are kept confidential and do not in any way 
affect your TOEIC Bridge scores. We encourage you to 
answer all of the questions. A sample of the questionnaire 
is included on pages 14 and 15 of this handbook.

Answer Sheet
A sample of the Answer Sheet appears on pages 16 and 
17 of this handbook.

Accent Marks
If your name (family name and/or first name) is written 
with any accent marks, you should complete the top half 
of section 1 on side 1 of the answer sheet. Above the 

boxes where you will write your name, there is an area 
that contains accent marks. You should fill in the circle 
that corresponds to the accent mark above each letter 
that contains an accent.

Group Code
Your test administrator may ask you to enter a number on 
side 1, section 5 of the answer sheet. The purpose of this 
group code is to enable TOEIC Bridge clients to keep track 
of the performance of a group of people who take the 
TOEIC Bridge test two or more times as part of a specific 
English training program. The test administrator will give 
you the appropriate number to enter in the group code 
section if your organization has asked for this option.

Custom Codes
Your test administrator may ask you to enter a number 
or numbers on side 2, section 12 of the answer sheet. 
The purpose of custom codes is to keep track of the 
performance of certain TOEIC Bridge test takers or groups 
of test takers. The test administrator will give you the 
appropriate number or numbers to enter in the custom 
codes section if your organization has asked for this option.

Before the actual test begins, if you have any questions 
about the TOEIC Bridge Background Questionnaire and 
Answer Sheet, please ask your test administrator.

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)

Questions 3–4 refer to the following notice.

The Francisburg Department of Recreation 
is sponsoring a day trip to the amusement 
park in West Hills. The trip is part of the 
department’s program of summer activities 
for young people ages 8 to 14. Buses for the 
event will leave from Central Primary School, 
the Philipsburg Swimming Pool, and from 
the train station at 8:00 a.m. on July 20. For 
more information or to make a reservation, 
contact the Department of Recreation.

3. What event is being announced?

(A) A swimming competition
(B) A visit to an amusement park
(C) An annual school picnic
(D) An opening ceremony at the train station

4. What is the purpose of the event?

(A) To provide an outing for children
(B) To raise money for new recreation facilities
(C) To teach children how to swim
(D) To ride the new inter-city train

ANSWER KEY

PART 1 PART II PART III PART IV PART V

1. D 1. C 1. D 1. B 1. A

2. C 2. A 2. A 2. D 2. C

3. B 3. B 3. D 3. B

4. A 4. D 4. A 4. A

5. C

3  What is the purpose of the event?

 (A) To provide an outing for children

 (B) To raise money for new recreation facilities

 (C) To teach children how to swim

 (D) To ride the new inter-city train

część I

1. D

2. C

część 2

1. C

2. A

3. B

4. A

część 3

1. D

2. A

3. B

4. D

część 4

1. B

2. D

3. D

4. A

5. C

część 5

1. A

2. C

3. B

4. A

Klucz z odpowiedziami 
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SECTION 2: READING
This is the reading section of the test. There are two parts 
to this section.

Part IV: Incomplete Sentences 
Directions: This part of the test has incomplete 
sentences. There are four words or phrases, marked (A), 
(B), (C), and (D), under each sentence. Choose the one 
word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer on your answer sheet.

Example 

Please turn off your computer at the ------- of the day.

(A) ends
(B) ending
(C) end
(D) ended

The sentence should read, “Please turn off your computer 
at the end of the day.” Therefore, you should choose 
answer (C).

Sample Questions

1. Maurice is one ------- my best friends.

(A) in
(B) of
(C) from
(D) with

2. The teacher asked Naomi to ------- on the lights.

(A) raise
(B) give
(C) reach
(D) turn

3. Andre and Juan are planning to take a ------- to Greece
this summer.

(A) way
(B) distance
(C) travel
(D) trip

4. Kate visited the art gallery with ------- sister.

(A) her
(B) she
(C) hers
(D) she’s

5. Dr. Smith was ------- happy to hear the news.

(A) special
(B) much
(C) very
(D) over

Part V: Reading Comprehension
Directions: The questions in this part of the test are 
based on reading materials such as notices, letters, forms, 
and advertisements. Choose the one best answer, (A), (B), 
(C), or (D), to each question. Then mark your answer on 
your answer sheet. 

Example 

NOTICE

CAFETERIA CLOSED

Will reopen Monday, June 5

What will happen on June 5?

(A) The workers will take a day off.
(B) The cafeteria will open.
(C) The prices will go down.
(D) The school will close.

The notice says that the cafeteria is closed and will open 
again on June 5. Therefore, you should choose answer (B).

Sample Questions

Questions 1–2 refer to the following advertisement.

Job Openings
Part-time jobs available at 
Margate Hotel near shopping 
center. Kitchen staff, waiters, 
bellhops, drivers needed. 
Wages range from £8 to £10 
per hour. For further 
information, call the assistant 
manager at 555-0174.

1. What is the advertisement for?

(A) Hotel employment
(B) Training courses
(C) Restaurant food
(D) Hotel rooms

2. What should you do to get more details?

(A) Pay £8
(B) Talk to the kitchen staff
(C) Telephone the assistant manager
(D) Write to the newspaper

Sample Answer

a b  d

Sample Answer

a  c d

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)

13TOEIC Bridge Examinee Handbook — Listening and Reading www.etsglobal.org

TOEIC Bridge Background Questionnaire and 
Answer Sheet
In order to provide enhanced feedback to TOEIC Bridge 
clients and test takers, the TOEIC Bridge Program will ask 
you to complete the TOEIC Bridge Questionnaire at the 
testing session before you take the TOEIC Bridge test.

Background Questionnaire
The TOEIC Bridge Background Questionnaire asks about 
your education, work, English language, and TOEIC 
Bridge test-taking experience. Your responses to the 
questionnaire enable your organization to learn more 
about the backgrounds of people who take the test 
and some of the factors that affect TOEIC Bridge scores 
and improvement in English. Your responses to the 
questionnaire are kept confidential and do not in any way 
affect your TOEIC Bridge scores. We encourage you to 
answer all of the questions. A sample of the questionnaire 
is included on pages 14 and 15 of this handbook.

Answer Sheet
A sample of the Answer Sheet appears on pages 16 and 
17 of this handbook.

Accent Marks
If your name (family name and/or first name) is written 
with any accent marks, you should complete the top half 
of section 1 on side 1 of the answer sheet. Above the 

boxes where you will write your name, there is an area 
that contains accent marks. You should fill in the circle 
that corresponds to the accent mark above each letter 
that contains an accent.

Group Code
Your test administrator may ask you to enter a number on 
side 1, section 5 of the answer sheet. The purpose of this 
group code is to enable TOEIC Bridge clients to keep track 
of the performance of a group of people who take the 
TOEIC Bridge test two or more times as part of a specific 
English training program. The test administrator will give 
you the appropriate number to enter in the group code 
section if your organization has asked for this option.

Custom Codes
Your test administrator may ask you to enter a number 
or numbers on side 2, section 12 of the answer sheet. 
The purpose of custom codes is to keep track of the 
performance of certain TOEIC Bridge test takers or groups 
of test takers. The test administrator will give you the 
appropriate number or numbers to enter in the custom 
codes section if your organization has asked for this option.

Before the actual test begins, if you have any questions 
about the TOEIC Bridge Background Questionnaire and 
Answer Sheet, please ask your test administrator.

Sample TOEIC Bridge Test Questions (continued)

Questions 3–4 refer to the following notice.

The Francisburg Department of Recreation 
is sponsoring a day trip to the amusement 
park in West Hills. The trip is part of the 
department’s program of summer activities 
for young people ages 8 to 14. Buses for the 
event will leave from Central Primary School, 
the Philipsburg Swimming Pool, and from 
the train station at 8:00 a.m. on July 20. For 
more information or to make a reservation, 
contact the Department of Recreation.

3. What event is being announced?

(A) A swimming competition
(B) A visit to an amusement park
(C) An annual school picnic
(D) An opening ceremony at the train station

4. What is the purpose of the event?

(A) To provide an outing for children
(B) To raise money for new recreation facilities
(C) To teach children how to swim
(D) To ride the new inter-city train

ANSWER KEY

PART 1 PART II PART III PART IV PART V

1. D 1. C 1. D 1. B 1. A

2. C 2. A 2. A 2. D 2. C

3. B 3. B 3. D 3. B

4. A 4. D 4. A 4. A

5. C
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Kwestionariusz informacji dodatkowych  
oraz karta odpowiedzi TOEIC Bridge™
Aby móc udzielać rozbudowanej informacji zwrotnej 
klientom i osobom przystępującym do testu TOEIC Bridge™, 
TOEIC Bridge™, Program zwraca się z prośbą o wypełnienie 
kwestionariusza OEIC Bridge™ przed przystąpieniem  
do rozwiązywania testu .

Kwestionariusz informacji 
dodatkowych
Kwestionariusz informacji dodatkowych zawiera pytania 
dotyczące Twojego wykształcenia, pracy, języka 
angielskiego i doświadczenia w przystępowaniu do testu 
TOEIC Bridge . Twoje odpowiedzi na pytania zawarte  
w kwestionariuszu pozwolą Twojej organizacji dowiedzieć 
się więcej na temat osób przystępujących do testu i 
poznać niektóre czynniki, które wpływają na wyniki testu 
TOEIC Bridge™ i postępy w nauce języka angielskiego . 
Twoje odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
pozostaną poufne i nie będą miały żadnego wpływu na 
wynik testu TOEIC Bridge™ . Zachęcamy do udzielenia 
odpowiedzi na wszystkie pytania . Przykładowy 
kwestionariusz zamieściliśmy na stronach 14 i 15 tego 
informatora .

Karta odpowiedzi
Przykładową kartę odpowiedzi zamieściliśmy na stronach 
16 i 17 tego informatora .

Znaki diakrytyczne
Jeśli w Twoim imieniu lub nazwisku występują znaki 
diakrytyczne, wypełnij górną połowę sekcji 1 na awersie 
karty odpowiedzi . Ponad polami, w które wpiszesz swoje 
imię i nazwisko, znajduje się pole ze znakami 
diakrytycznymi . Należy zamalować kółko odpowiadające 
właściwemu znakowi diakrytycznemu nad każdą  
z odpowiednich liter .

Kod grupy
Administrator testu może poprosić Cię o wpisanie numeru 
na awersie karty odpowiedzi, w sekcji 5 . Kod grupy ma na 
celu umożliwienie klientom TOEIC Bridge™ śledzenie 
wyników grupy osób przystępujących do testu TOEIC 
Bridge™ dwa razy lub więcej w ramach konkretnego kursu 
języka angielskiego . Administrator testu poda Ci właściwy 
numer, który należy wpisać w sekcję przeznaczoną dla 
kodu grupy, jeśli Twoja organizacja poprosiła o tę opcję .

Kod indywidualny
Administrator testu może poprosić Cię o wpisanie liczby 
lub liczb na rewersie karty odpowiedzi, w sekcji 12 .

Kod indywidualny ma na celu śledzenie wyników 
konkretnych osób lub grup osób przystępujących do testu 
TOEIC Bridge™ . Administrator testu poda Ci właściwy 
numer lub numery, które należy wpisać w sekcję 
przeznaczoną dla kodu indywidualnego, jeśli Twoja 
organizacja poprosiła o tę opcję .

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwestionariusza 
informacji dodatkowych lub karta odpowiedzi TOEIC 
Bridge™, prosimy o zadanie ich administratorowi, zanim 
rozpocznie się właściwa część testu . 
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1. Which of the following best describes
what you do now?

A. I am employed (full-time or part-time)
B. I am a student (not employed)
C. Other

2. Please choose the highest level of
education listed below which you
have completed.

A. Elementary school
B. Junior high school
C. High School
D. Technical/vocational school
E. Some college/university
F. University (undergraduate)
G. Graduate School

3. How old are you?

A. Under 15
B. 15 – 19
C. 20 – 24
D. 25 – 29
E. 30 or older

4. How many years did you study
English in school and university?

A. Less than 1 year
B. 1 – 2 years
C. 2 – 5 years
D. 5 – 10 years
E. More than 10 years

How important is each of the following 
English skills for you at school or work? 
(Choose one answer for each skill.)

5. Listening

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

6. Reading

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

7. Speaking

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

8. Writing

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

Background Questionnaire

Copyright © 2006. EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE, ET, E T S logo, and TOEIC are registered 

trademarks of Educational Testing Service.

9. Before today, how many times have
you taken the TOEIC Bridge test?

A. Never
B. One time
C. Two times
D. Three times
E. Four or more times

(IF YOU ARE A STUDENT OR 
UNEMPLOYED, PLEASE STOP HERE.)

(IF YOU ARE EMPLOYED, PLEASE 
CONTINUE WITH THE QUESTIONNAIRE 
ON THE NEXT PAGE.)

TOEIC Bridge Background Questionnaire and Answer Sheet (continued)
Kwestionariusz informacji dodatkowych  
oraz karta odpowiedzi TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)



www.ets.org/toeic 17Informator dla osób przystępujących do testu TOEIC Bridge™ – Mówienie i Pisanie

14 TOEIC Bridge Examinee Handbook — Listening and Reading www.etsglobal.org

1. Which of the following best describes
what you do now?

A. I am employed (full-time or part-time)
B. I am a student (not employed)
C. Other

2. Please choose the highest level of
education listed below which you
have completed.

A. Elementary school
B. Junior high school
C. High School
D. Technical/vocational school
E. Some college/university
F. University (undergraduate)
G. Graduate School

3. How old are you?

A. Under 15
B. 15 – 19
C. 20 – 24
D. 25 – 29
E. 30 or older

4. How many years did you study
English in school and university?

A. Less than 1 year
B. 1 – 2 years
C. 2 – 5 years
D. 5 – 10 years
E. More than 10 years

How important is each of the following 
English skills for you at school or work? 
(Choose one answer for each skill.)

5. Listening

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

6. Reading

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

7. Speaking

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

8. Writing

A. Important
B. Somewhat important
C. Not important

Background Questionnaire

Copyright © 2006. EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE, ET, E T S logo, and TOEIC are registered 

trademarks of Educational Testing Service.

9. Before today, how many times have
you taken the TOEIC Bridge test?

A. Never
B. One time
C. Two times
D. Three times
E. Four or more times

(IF YOU ARE A STUDENT OR 
UNEMPLOYED, PLEASE STOP HERE.)

(IF YOU ARE EMPLOYED, PLEASE 
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10. Which of the following categories
best applies to your job?

A. Executive, Administrative, Managerial
B. Professional, Technical, Scientific
C. Marketing and Sales
D. Administrative Support and Clerical
E. Services
F. Mechanics, Installers, and Repairs
G. Construction trades
H. Production
I. Transportation and Material Moving
J. Handlers, Helpers, and laborers

(Unskilled Labor)
K. Armed Forces

11. What is your level in your company?

A. Non-managerial/non-supervisory
B. Supervisory
C. Managerial

12. About how many years have you
been with your company?

A. Less than 2 years
B. 2 – 5 years
C. 5 – 10 years
D. More than 10 years

13. About how much of your time at work
do you spend using English?

A. 0 to 10%
B. 11 to 20%
C. 21 to 50%
D. 51 to 100%

Copyright © 2006. EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE, ET, E T S logo, and TOEIC are registered 

trademarks of Educational Testing Service.

Background Questionnaire 
 — Side 2

TOEIC Bridge Background Questionnaire and Answer Sheet (continued)
Kwestionariusz informacji dodatkowych  
oraz karta odpowiedzi TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)
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Równe zasady przebiegu testu 
i przyznawania punktów
ETS TOEIC Bridge™ Program i jego upoważnieni lokalni 
przedstawiciele podjęli kroki w celu zagwarantowania,  
by testy i ich punktacja były w miarę możliwości sprawiedliwe 
dla wszystkich osób przystępujących do testów, niezależnie  
od ich płci, wieku, narodowości i branży, w której pracują .

Raport Wyników
Wyniki, które otrzymasz, zostaną obliczone na podstawie 
liczby pytań, na które udzieliłeś prawidłowej odpowiedzi . 
Liczba poprawnych odpowiedzi w ramach każdej sekcji 
(„Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze zrozumieniem”) 
przekształcana jest w liczbę na skali od 20 do 180 . 
Procedura statystyczna stosowana do przeliczania wyników 
z każdej sekcji na wspólną skalę gwarantuje możliwość 

porównania wyników testu TOEIC Bridge™ dla różnych 
wersji testu, wskazujących na podobny poziom znajomości 
języka angielskiego . Za podanie nieprawidłowej odpowiedzi 
nie otrzymuje się punktów ujemnych .

Jeśli przystępujesz do testu z inicjatywy pracodawcy lub 
organizacji sponsorującej, Twoje wyniki zostaną przekazane 
tej organizacji . Wówczas obowiązkiem pracodawcy lub 
organizacji jest przekazanie Ci zaświadczenia o wynikach . 
Jeśli przystępujesz do testu niezależnie, otrzymasz Raport 
Wyników bezpośrednio od lokalnego przedstawiciela .

Wstrzymanie i unieważnienie 
wyników
ETS i EPA zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszelkich 
działań – w tym m .in . do uniemożliwienia Ci 
przystąpienia do testu w przyszłości i/lub wstrzymania 
lub unieważnienia Twoich wyników – jeśli nie będziesz 
przestrzegać zasad testu lub nie zastosujesz się do 
wskazówek administratora, lub w przypadku wątpliwości 
co do ważności wyników . Jeśli Twoje wyniki zostaną 
unieważnione, nie otrzymasz ich, a Twoja opłata 
rejestracyjna i testowa nie zostaną zwrócone .

ETS i Preferowany Partner ETS dokładają wszelkich starań, 
aby przekazywane wyniki rzetelnie odzwierciedlały 
umiejętności każdej osoby przystępującej do testu . 
Standardy i procedury ETS dotyczące przeprowadzania 
testów mają dwa główne cele: stworzenie wszystkim 
uczestnikom testu równych szans wykazania się 
umiejętnościami i niedopuszczenie, aby którykolwiek  
z uczestników testu uzyskał w nieuczciwy sposób 
przewagę nad innymi . Aby wspierać te cele, ETS  
i Preferowani Partnerzy ETS zastrzegają sobie prawo  
do wstrzymania przekazania wyników lub unieważnienia 
ich w sytuacji, gdy dojdzie ich zdaniem do 
nieprawidłowości podczas testu, zaistnieją ewidentne 

rozbieżności dotyczące identyfikacji tożsamości uczestnika 
testu, dojdzie do niewłaściwego zachowania uczestnika 
testu lub nieważność wyników zostanie stwierdzona  
z innego powodu . Weryfikacja wyników przeprowadzana 
przez ETS ma charakter poufny . Jeśli – z któregokolwiek 
wyżej wymienionych powodów – ETS lub Preferowany 
Partner ETS unieważni wynik testu, który został już 
przekazany, odbiorcy wyniku zostaną poinformowani  
o jego unieważnieniu . Powody unieważnienia nie będą 
ujawniane, chyba że pozwoli na to osoba przystępująca  
do testu także w pewnych przypadkach dotyczących grup .

Rozbieżności w identyfikacji 
tożsamości
Jeśli w ocenie ETS, Preferowanego Partnera lub personelu 
ośrodka testowego zaistnieją rozbieżności dotyczące 
Twoich danych identyfikacyjnych, możesz zostać popro-
szony o opuszczenie ośrodka testowego .

Ponadto ETS lub EPA może odmówić oceny Twojego testu 
lub wstrzymać bądź unieważnić Twój wynik, jeśli doku-
menty lub zdjęcia okazane w dniu testu nie mogą zostać 
potwierdzone lub jeśli ETS stwierdzi, że nie stawiłeś się na 
teście lub nie wykonałeś testu samodzielnie . Jeśli ETS lub 
EPA unieważnią Twój wynik z jakiegokolwiek powodu, nie 
otrzymasz zwrotu opłaty testowej .

ETS może również unieważnić wyniki, zabronić uczest-
nikowi testu ponownych podejść do testu i poinformować 
odbiorców wyników o takim unieważnieniu, jeśli nie-
godziwe zachowanie zostanie stwierdzone po przekazaniu 
wyników .

Niewłaściwe zachowanie
Jeśli ETS, Preferowany Partner ETS lub personel ośrodka 
testowego stwierdzą przypadek niewłaściwego zachow-
ania związanego z testem, osoba przystępująca do testu 
może zostać poproszona o opuszczenie ośrodka tes-
towytestowego . ETS lub Preferowany Partner ETS może 
odmówić oceny testu lub unieważnić wynik testu . Opłata 
testowa wniesiona przez uczestników testu, których wynik 
został unieważniony, przepada . Niewłaściwe zachowanie 
obejmuje m .in . niestosowanie się do procedur i regu-
laminu ośrodka testowego opisanych na stronie 6 
niniejszego informatora .

Interpretacja wyników
Wyniki testu TOEIC Bridge™, które otrzymasz, zostaną 
obliczone na podstawie liczby pytań, na które udzieliłeś 
prawidłowej odpowiedzi . Za podanie nieprawidłowej 
odpowiedzi nie otrzymuje się punktów ujemnych . Liczba 
poprawnych odpowiedzi w ramach każdej sekcji 
(„Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze zrozumieniem”) 
przekształcana jest w liczbę na skali od 10 do 90 . Procedura 

Wyniki testu TOEIC Bridge™
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statystyczna stosowana do przeliczania wyników na skalę 
wspólną dla każdej sekcji gwarantuje, że wyniki sekcji 
„Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze zrozumieniem” testu 
TOEIC Bridge™ uzyskane w różnych dniach wskazują na ten 
sam poziom znajomości języka angielskiego .

Wyniki cząstkowe
Oprócz wyniku za „Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze 
zrozumieniem” oraz wyniku łącznego otrzymasz również 
wyniki cząstkowe, które dadzą Ci lepszy wgląd w rezultat 
Twojego testu .

Twoje rezultaty osiągnięte w poszczególnych częściach 
testu mogą dać Ci wgląd w Twoje mocne i słabe strony  
w obszarze znajomości języka . Przykładowo – Twój wynik 
dotyczący jednej z części testu może pokazać, jak dobrze 
znasz angielską gramatykę . Twój wynik dotyczący innej 
części da Ci informacje na temat znajomości słownictwa .

Gdy przystępujesz do testu TOEIC Bridge™, Twoje wyniki 
dotyczące danych części tekstu – wyniki cząstkowe – 
porównywane są z wynikami innych osób, które 
przystąpiły do tego samego testu . Wyniki cząstkowe to 
oceny 1, 2 lub 3, przy czym 3 stanowi wynik najwyższy . 
Oceny 1, 2 lub 3 obliczane są na podstawie rozkładu tychże 
wyników cząstkowych . Przykładowo – ok . 25% 
uczestników testu uzyskujących najwyższe wyniki 
otrzymuje ocenę 3 i ok . 30% testu uzyskujących najniższe 
wyniki otrzymuje ocenę 1 . Uczestnicy testu sytuujący się 
pomiędzy tymi kategoriami uzyskują ocenę 2 . W 
przeciwieństwie do wyników skalowanych, wyniki 
cząstkowe nie są porównywalne i nie można zestawiać ze 
sobą tych wyników dla różnych wersji testu . Możesz jednak 
porównać swoje wyniki cząstkowe z wynikami innych 
osób, które rozwiązywały tę samą wersję testu, co Ty .

Otrzymasz wyniki cząstkowe każdego z poniższych 
obszarów:

Funkcje: Ten wynik cząstkowy pokazuje, w jakim stopniu 
rozumiesz, co osoba mówiąca stara się przekazać za 
pomocą języka . Przykładowe funkcje to: proponowanie, 
wyrażanie prośby, informowanie o godzinie, 
przekazywanie poleceń i proszenie o wskazówki .

Strategie słuchania: Wynik ten pokazuje, w jakim 
stopniu korzystasz z różnych strategii, aby uzyskać 
informacje z tekstu mówionego . Przykłady tych strategii 
obejmują słuchanie akcentowanych sylab, zgadywanie 
znaczenia na podstawie kontekstu, słuchanie w celu 
uzyskania potrzebnych informacji oraz wysłuchiwanie 
różnic między podobnymi dźwiękami .

Strategie czytania: Ten wynik cząstkowy pokazuje,  
w jakim stopniu korzystasz z różnych strategii, aby 
uzyskać informacje z tekstu pisanego . Przykłady tych 
strategii obejmują przebieganie wzrokiem, skanowanie, 
szukanie potrzebnych informacji, określanie celu i/lub 
głównej myśli w tekście oraz wyciąganie wniosków .

Słownictwo: Ten wynik cząstkowy pokazuje, na ile 
dobrze rozumiesz krótkie zdania lub słowa w kontekście .

Gramatyka: Ten wynik cząstkowy pokazuje, na ile dobrze 
rozumiesz formy, znaczenie i stosowanie gramatyki 
angielskiej .

Wyniki cząstkowe testu TOEIC Bridge™są znacząco mniej 
rzetelne niż wyniki za „Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie 
ze zrozumieniem”, a ich celem nie jest odzwierciedlenie 
poziomu poszczególnych umiejętności . Z tego względu 
nie zaleca się korzystania z wyników cząstkowych  
w procesie podejmowania decyzji .

Rzetelność testu
Rzetelność testu definiuje się jako stosunek wariancji wyn-
ików otrzymanych do wariancji wyników prawdziwych . 
Jest to wskaźnik zakresu, w jakim wyniki testu będą stałe, 
niezależnie od zmieniających się warunków przeprowadza-
nia testu i/lub stosowania różnych wersji testu . Rzetelność 
w przypadku testu TOEIC Bridge™ to miara spójności 
wewnętrznej określana współczynnikiem KR20 . 
Współczynnik KR20 ocenia zakres, w jakim wszystkie pozy-
cje w teście mierzą ten sam czynnik . Im bardziej spójne 
wewnętrznie są pozycje testu, tym bardziej spójnie wyniki 
będą osiągać osoby wykonujące test . Rzetelność wyników 
sekcji „Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze zrozumieniem” 
testu TOEIC Bridge™ dla wszystkich jego wersji, określona 
na naszych próbach normalizacyjnych, wynosi ok . 0,85 . 
Rzetelność łącznych wyników wynosi ok . 0,90, a 
 rzetelność wyników cząstkowych mieści się w zakresie 
od 0,60 do 0,80 .

Standardowy błąd pomiaru 
(SEM)
Błędy pomiaru występują wówczas, gdy osoba 
przystępująca do testu radzi sobie inaczej w jednej sytuacji 
lub wersji testu niż w innej, z powodów, które mogą (ale 
nie muszą) być związane z celem testu . Dana osoba może 
bardziej się postarać, być mniej lub bardziej zmęczona lub 
zdenerwowana niż kiedy indziej, być lepiej zaznajomiona  
z treścią pytań danej wersji testu w porównaniu z inną lub 
po prostu odgadnąć danego dnia więcej prawidłowych 
odpowiedzi niż przy innej okazji . Te powody niespójności 
nazywa się błędami pomiaru . Standardowy błąd pomiaru 
(SEM) to szacunkowa średnia różnica między prawdziwymi 
wynikami testu a tymi uzyskanymi, i wynosi on ok . 4 
skalowanych punktów dla każdej sekcji testu TOEIC Bridge™ 
(„Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze zrozumieniem”) . 
Można szacować, że prawdziwy wynik osoby testowanej 
różni się od wyniku otrzymanego przy danym podejściu 
do testu o ± 4 punkty skalowane . Przykładowo: jeśli za 
sekcję Rozumienie ze słuchu testu TOEIC Bridge™ uzyskasz 
wynik wynoszący po przeskalowaniu 70, oznacza to, że  

Wyniki testu TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)
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w 68% przypadków Twój prawdziwy wynik oscyluje 
między ok . 66 a 74 . 

Ponowne przystąpienie do 
testu
Jeśli przystąpisz do kolejnej sesji testu TOEIC Bridge™ z inną 
wersją testu, prawdopodobnie uzyskasz wyniki nieznacznie 
różniące się od tych uzyskanych za pierwszym razem . 
Zwykle pojawia się więc pytanie: „Jak dużą różnicę w dwóch 
wynikach za „Rozumienie ze słuchu” lub „Czytanie ze 
zrozumieniem” muszę uzyskać, by móc stwierdzić, że różnica 
w poziomie znajomości języka jest rzeczywista?” Pytanie  
to dotyczy dwóch niezależnych testów, do których 
przystąpiono w dwóch różnych terminach . Błąd pomiaru 
powiązany z wynikiem uzyskanym podczas jednego 
podejścia do testu nazywany jest standardowym błędem 
pomiaru (SEM) . Błędy pomiarowe powiązane z dwoma 
podejściami do testu nazywane są standardowymi błędami 
różnicy . Standardowy błąd różnicy dla każdej sekcji testu 
TOEIC Bridge™ („Rozumienie ze słuchu” i „Czytanie ze 
zrozumieniem”) wynosi ok . 6 skalowanych punktów .

Przyjmijmy, że dana osoba rozpoczęła kurs z wynikiem 70 
punktów za „Rozumienie ze słuchu”, a po ukończeniu kursu 
uzyskała wynik 78, rozwiązując inną wersję testu – czy 
osoba ta rzeczywiście poczyniła postępy w rozumieniu  
ze słuchu, czy różnicę w wyniku zawdzięcza statystyce? Aby 
określić, czy wynik testu TOEIC Bridge™ odzwierciedla 
rzeczywiste postępy, osoba testowana powinna wyznaczyć 
przedział obejmujący wyniki niższe i wyższe o 1 
standardowy błąd różnicy (czyli 6 punktów) od wyniku 
otrzymanego . W tym przypadku osoba przystępująca  
do testu naprawdę poczyniła postępy, ponieważ po 
zakończeniu kursu jej wynik mieści się poza przedziałem 
standardowego błędu różnicy (tj . 64–76) . Wyznaczając taki 
przedział, możemy stwierdzić z pewnością wynoszącą 68%, 
że osoba przystępująca do testu rzeczywiście poczyniła 
postępy między jednym a drugim testem .

Trafność
Najważniejszym dowodem na to, że test TOEIC Bridge™ 
mierzy znajomość języka angielskiego, jest skrupulatność,  
z jaką specjaliści w dziedzinie badania znajomości języków 
opracowują i kompilują testy, aby zawierały zróżnicowane, 
ważne zadania językowe . Innym dowodem jest bardzo 
wysoka korelacja wyników testu Bridge (współczynnik 0,80 
oznaczający silną korelację) z innymi lokalnymi testami 
znajomości języka angielskiego oraz z bardziej 
rozbudowanym i trudniejszym testem TOEIC . Ponadto 
wyniki testu TOEIC Bridge™ wykazują umiarkowanie silną 
korelację (współczynnik rzędu 0,30 i 0,40) z własną oceną 
poziomu zdolności do wykonania danych zadań w języku 
angielskim zgłaszaną przez uczestników testu . Przykłady 
zadań językowych:

◾	 Rozumienie słownictwa i gramatyki podczas czytania 
tekstu w języku angielskim
◾	 Rozumienie myśli przewodnich podczas czytania tekstu 
w języku angielskim
◾	 Rozumienie myśli przewodnich podczas słuchania 
wykładów oraz rozmów w języku angielskim
◾	 Rozumienie ważnych faktów i szczegółów podczas 
słuchania wykładów oraz rozmów w języku angielskim

Przechowywanie wyników 
testów
Wynik testu odzwierciedla znajomość języka angielskiego  
w momencie przystępowania do testu . Umiejętności  
w zakresie posługiwania się językiem angielskim mogą  
z czasem poprawić się lub pogorszyć, w związku z czym  
po upływie dwóch lat od przystąpienia do testu nie 
wydajemy ponownie zaświadczenia o wyniku . ETS nie 
wymaga od ośrodków testowych przechowywania danych 
dotyczących przeprowadzenia testu dłużej niż dwa lata .

Wniosek o weryfikację wyniku
Jeśli masz poczucie, że Twój wynik nie odzwierciedla 
rzetelnie Twoich umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim, skontaktuj się z obsługującym Cię 
przedstawicielem w ciągu trzech miesięcy od daty testu . 
Przedstawiciel ponownie sprawdzi Twoją kartę odpowiedzi 
i wyda Ci drugi Raport Wyników . Jeśli wynik z pierwszego 
zaświadczenia będzie różnił się od wyniku z drugiego, 
przedstawiciel poniesie koszt ponownej oceny Twojej karta 
karty odpowiedzi . Jeśli jednak takie rozbieżności nie 
zostaną stwierdzone, możesz zostać obciążony niewielką 
opłatą tytułem kosztów ponownej oceny karty .

Wyniki testu TOEIC Bridge™ (ciąg dalszy)
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Zasady i wytyczne dotyczące korzystania  
z wyników testu  TOEIC Bridge™ 

Wprowadzenie
Niniejsze wytyczne opracowano w celu przedstawienia 
informacji dotyczących właściwego korzystania z wyników 
testu TOEIC Bridge™ przez przedsiębiorstwa lub szkoły, 
które korzystają z wyników w procesie podejmowania 
decyzji (dotyczących szkoły lub zatrudnienia) . Wytyczne 
mają również na celu ochronę osób przystępujących do 
testu przed niesprawiedliwymi decyzjami, które mogą być 
rezultatem niewłaściwego wykorzystania wyników testu . 
Przestrzeganie wytycznych jest bardzo ważne .

Zasady
Świadomi obowiązku zagwarantowania prawidłowego 
korzystania z wyników testu TOEIC Bridge™ . TOEIC Bridge™ 
Program i upoważnieni lokalni przedstawiciele opracowali 
zasady, w myśl których zaświadczenia o wynikach będą 
udostępniane tylko zatwierdzonym odbiorcom w celu 
ochrony poufnego charakteru wyników i możliwości 
śledzenia przypadków potencjalnego niewłaściwego ich 
wykorzystania . Zasady te zostały omówione w następnych 
sekcjach .

Poufność . Wyniki testu TOEIC Bridge™ – niezależnie  
od tego, czy dotyczą osób fizycznych, czy zostały 
zagregowanie dla danej instytucji – mają charakter poufny 
i mogą zostać udostępnione wyłącznie za zgodą danej 
osoby lub instytucji lub w sytuacji, gdy wymaga tego 
prawo .

Uznajemy prawo osób przystępujących do testu  
do zachowania poufności informacji, które 
przechowywane są w dokumentacji z danymi lub 
wynikami badań przez Educational Testing Service  
i lokalnych przedstawicieli . Zobowiązujemy się także  
do ochrony osób przystępujących do testu przed 
nieupoważnionym ujawnieniem tychże informacji . Więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej  
www .ets .org/legal/privacy .

Zachęta do właściwego korzystania z wyników  
i badanie przypadków zgłoszonych naruszeń . Wszystkie 
organizacje korzystające z wyników testu TOEIC Bridge™ 
mają obowiązek posługiwania się tymi wynikami zgodnie 
ze szczegółowymi wytycznymi opisanymi na następnych 
stronach, np . stosowania wielu kryteriów, akceptowania 
wyłącznie oficjalnych wyników TOEIC Bridge™ itp . 
Organizacje mają obowiązek zagwarantować, aby 
wszystkie osoby korzystające z wyników testu TOEIC 
Bridge™ znały te wytyczne, i monitorować korzystanie  
z wyników oraz korygować przypadki niewłaściwego 
korzystania z tych wyników . TOEIC Bridge™ Program i jego 
upoważnieni lokalni przedstawiciele są gotowi pomagać 
instytucjom w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
niewłaściwego korzystania z wyników .

Wytyczne
◾	 	Wielość kryteriów . Niezależnie od podejmowanej 

decyzji należy korzystać z różnych źródeł informacji  
w celu zapewnienia bezstronności i zrównoważenia 
ograniczeń poszczególnych miar wiedzy, umiejętności  
i zdolności . Te źródła mogą obejmować średnią ocen, 
sugestie nauczycieli, przełożonych czy 
współpracowników . Wyniki testu TOEIC Bridge™ – jeśli 
stosowane są jako jedno z wielu kryteriów – stanowią 
narzędzie o dużych możliwościach, ułatwiające 
podejmowanie decyzji dotyczących edukacji lub kariery 
zawodowej .

◾	 	Korzystanie wyłącznie z oficjalnych zaświadczeń  
o wynikach testu TOEIC Bridge™ . Oficjalne 
zaświadczenia o wynikach testu TOEIC Bridge™ 
wydawane są wyłącznie przez ETS lub upoważnionych 
lokalnych przedstawicieli ETS . Jeśli organizacja 
przeprowadza test TOEIC Bridge™ wewnętrznie,  
za wiedzą i zgodą ETS, może ona otrzymać i 
przechowywać zaświadczenia o wynikach tego testu . 
Wyników otrzymanych z innych źródeł nie należy 
akceptować . W przypadku wątpliwości co do 
autentyczności zaświadczenia o wynikach należy 
zwrócić się z zapytaniem do lokalnego Preferowanego 
Partnera ETS, który zweryfikuje prawdziwość wyników  
i sprawdzi, czy wydano oficjalne zaświadczenie .

◾	 	Poufny charakter wyniku testu TOEIC Bridge™ . 
Wszystkie osoby mające dostęp do wyników testu 
TOEIC Bridge™ powinny mieć świadomość poufnego 
charakteru wyników i wyrazić zgodę na zachowanie 
wyników w tajemnicy . Należy opracować i wdrożyć 
zasady zapewniające zachowanie poufności .

Standardowe sposoby 
korzystania z wyników testu 
TOEIC Bridge™
Przed wykorzystaniem wyniku testu TOEIC Bridge™  
do danego celu należy bezpośrednio zweryfikować 
przydatność wyniku do tego celu . Poniższa lista 
prawidłowych korzystania z wyników testu TOEIC Bridge™ 
opiera się na zasadach i wytycznych określonych 
wcześniej . Lista ma charakter przykładowy,

a nie wyczerpujący . Mogą istnieć inne właściwe sposoby 
korzystania z wyników testu TOEIC Bridge™, jednak 
wszelkie sposoby korzystania inne niż wymienione poniżej 
powinny zostać uprzednio omówione z personelem TOEIC 
Bridge™ Program i upoważnionymi lokalnymi 
przedstawicielami, aby stwierdzić ich odpowiedniość .
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Jeśli rozważane jest skorzystanie z wyników w sposób inny 
niż wymieniony poniżej, ważne jest, aby podmiot 
korzystający z wyników zweryfikował użyteczność 
wyników do danego celu . Personel TOEIC Bridge™ Program 
i upoważnieni lokalni przedstawiciele chętnie doradzą, jak 
zaplanować takie badanie użyteczności .

Odpowiednie sposoby korzystania . Wyniki testu TOEIC 
Bridge™ – jeśli są stosowane jako jedno z wielu źródeł 
informacji i pod warunkiem przestrzegania odnośnych 
wytycznych – mogą być wykorzystywane do niżej 
wymienionych celów .
◾	 	Zatrudnianie kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie 

lub organizacji, gdzie wymaganą umiejętnością jest 
posługiwanie się językiem angielskim w środowisku 
pracy lub w życiu codziennym

◾	 	Umieszczanie kandydatów lub osób, które przystąpiły 
do testu, w strukturze przedsiębiorstwa lub organizacji, 
gdzie wymaganą umiejętnością jest posługiwanie się 
językiem angielskim w środowisku pracy lub w życiu 
codziennym

◾	 	Pomiar umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim w pracy/ w życiu codziennym wśród 
uczniów szkolnych

◾	 	Pomiar indywidualnych postępów w posługiwaniu się 
językiem angielskim w pracy/ w życiu codziennym  
w miarę upływu czasu

Uwagi
Osoby przystępujące do testu mogą przekazywać swoje 
uwagi w trakcie testu . W tym celu należy poprosić adminis-
tratora ośrodek testowy o „Formularz uwag kandydata” .

Po napisaniu testu TOEIC Bridge™ prosimy o wypełnienie 
Kwestionariusza satysfakcji kandydata zamieszczonego na 
stronie internetowej www .etsglobal .org/toeicbridge

W razie dodatkowych pytań lub uwag dotyczących testu 
TOEIC Bridge™ prosimy o kontakt z lokalnym przedsta-
wicielem ETS 

Educational testing service (ETS) Global B .V . Sp . z o .o .

Ul . Barska 28/30

02-315 Warszawa

Phone:  22 391 98 11

lub wysłanie do nas e-maila na adres:  
contact-pl@etsglobal .org

Odpowiednie sposoby 
korzystania
Wyniki testu TOEIC®– pod warunkiem przestrzegania 
odnośnych wytycznych – mogą być wykorzystywane  

do niżej wymienionych celów . 

•	 Zatrudnianie kandydatów do pracy  
w przedsiębiorstwie lub organizacji, gdzie 
wymaganą umiejętnością jest posługiwanie się 
językiem angielskim w środowisku pracy  
lub w życiu codziennym

•	 Umieszczanie kandydatów w strukturze 
przedsiębiorstwa lub organizacji, gdzie wymaganą 
umiejętnością jest posługiwanie się językiem 
angielskim w środowisku pracy lub w życiu 
codziennym

•	 Awans kandydatów w strukturze przedsiębiorstwa 
lub organizacji, gdzie wymaganą umiejętnością jest 
posługiwanie się językiem angielskim w środowisku 
pracy lub w życiu codziennym

•	 Pomiar umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim w pracy/ w życiu codziennym wśród 
uczniów szkolnych

•	 Pomiar indywidualnych postępów w posługiwaniu 
się językiem angielskim w pracy/ w życiu 
codziennym w miarę upływu czasu

Niewłaściwe sposoby 
korzystania
Bez zgody ETS lub Preferowanego Partnera ETS nie 
należy korzystać z wyników testu w sposób inny niż 
wymienione w punkcie „Odpowiednie sposoby 
korzystania” .

Uwagi
Osoby przystępujące do testu mogą przekazywać 
swoje uwagi w trakcie testu . W tym celu należy 
poprosić osobę nadzorującą przebieg testu  
o „Formularz uwag kandydata” .

Po napisaniu testu TOEIC® prosimy o wypełnienie 
Kwestionariusza satysfakcji kandydata 
zamieszczonego na stronie internetowej  
www .ets .org/toeic 

W razie dodatkowych pytań lub uwag dotyczących 
testu TOEIC® prosimy o kontakt z lokalnym 
Preferowanym Partnerem ETS lub Programem TOEIC®, 
ETS Global,  
43 rue Taitbout 75009 Paris – Francja, lub wysłanie  
do nas e-maila na adres:  
contact-emea@etsglobal .org .

Zasady i wytyczne dotyczące korzystania  
z wyników testu TOEIC® (ciąg dalszy)
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Aby uzyskać więcej informacji na temat programu TOEIC®, prosimy o kontakt:

ETS Global B.V.    Academic & Business Assessments   

  ul. Barska 28/30 Budynek B    02-315 Warszawa 

Tel.: +48 22 890 00 17

Email: contact-pl@etsglobal .org    Strona internetowa: www.etsglobal.org
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