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POZIOMY RADY EUROPY  

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy stworzony został w celu 
ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych 
Europejczyków, którzy uczą się danego języka. Poniżej zamieszczamy porównanie egzaminu 
IELTS ze skalą Poziomów Rady Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


