
Legalnik
Legal and Business English

Zajęcia
grupowe
2022/2023

nowa oferta obejmuje zajęcia
grupowe angielskiego
prawniczego i biznesowego dla
osób na poziomach B1-C1. 

zajęcia w grupach 3-6 osób

płatność w wygodnych,
miesięcznych ratach

praktyczny, warsztatowy
charakter zajęć

dla ambitnych, dużo materiałów
także do pracy własnej

start 19 września



zapisy www.legalnik.com

zapisy
grupa piątki 8:00-9:00
grupa wtorki 19:00-20:00

30 x 60 minut

1800 zł

Liczba miejsc w grupie: 3-6
rezerwacja miejsc wg kolejności zgłoszeń

Introduction
to Legal
English
kurs prowadzony w
oparciu o autorskie
materiały skupiające się
przede wszystkim na
przydatnej w codziennej
pracy prawnika
terminologii (prawo
polskie oraz elementy
porównawcze z
common law)



Jak wyglądają
zajęcia?
Zajęcia odbywają się na
platformie Clickmeeting -
otrzymujesz link do zajęć oraz
autorskie materiały przed
każdym spotkaniem.
Komunikacja odbywa się w
języku angielskim (z wyjątkiem
tłumaczeń). 

Słownictwo z każdych zajęć
znajdziesz na Quizlecie, a po
ukończeniu kursu uzyskasz
certfikat.

czy ten kurs
jest dla mnie?
- zaczynasz przygodę z
Legal English lub czujesz,
że potrzebujesz
uporządkować zdobyte
wiadomości

- planujesz pracę bądź
pracujesz na co dzień
używając Legal English

- potrzebujesz znajomości
terminologii dotyczącej
polskiego prawa

- znasz angielski minimum
na poziomie B1



zapisy www.legalnik.com

zapisy
grupa środy 18:00-19:30

30 x 90 minut

2100 zł

Liczba miejsc w grupie: 3-6
rezerwacja miejsc wg kolejności
zgłoszeń

Business
English B2
(BEC Vantage)
kurs prowadzony w oparciu
o autorskie materiały  oraz
podręcznik Business
Benchmark Upper
Intermediate

Kurs przygotowuje do
zdania certyfikatu BEC
Vantage (B2) oraz / lub do
codziennej komunikacji
biznesowej na poziomie B2



Jak wyglądają
zajęcia?
Zajęcia odbywają się na platformie
Clickmeeting - otrzymujesz link do
zajęć oraz autorskie materiały.
Zalecany jest również zakup
podręcznika Business Benchmark
Upper Intermediate, który stanowi
podstawę programu kursu (często
praca własna będzie opierała się o
zadania z podręcznika).

 Komunikacja odbywa się w języku
angielskim. Słownictwo z każdych
zajęć znajdziesz na Quizlecie, a po
ukończeniu kursu uzyskasz certfikat.

czy ten kurs
jest dla mnie?
-  masz co najmniej poziom
B1 / B1+ i chcesz rozwijać
swoje umiejętności językowe

- potrzebujesz praktycznego
angielskiego nastawionego
na środowisko pracy

- chcesz rozwijać wszystkie
umiejętności językowe 

- rozważasz zdanie
certyfikatu Cambridge lub
chcesz uczyć się na
zadaniach ceryfikatowych



zapisy www.legalnik.com

zapisy
grupa poniedziałki 19:30-21:00

30 x 90 minut

2100 zł

Liczba miejsc w grupie: 3-6
rezerwacja miejsc wg kolejności
zgłoszeń

Business
English C1
(BEC Higher)
kurs prowadzony w oparciu
o autorskie materiały  oraz
podręcznik Business
Benchmark Advanced

Kurs przygotowuje do
zdania certyfikatu BEC
Higher (C1) oraz / lub do
codziennej komunikacji
biznesowej na poziomie C1



Jak wyglądają
zajęcia?
Zajęcia odbywają się na platformie
Clickmeeting - otrzymujesz link do
zajęć oraz autorskie materiały.
Zalecany jest również zakup
podręcznika Business Benchmark
Advanced, który stanowi podstawę
programu kursu (często praca własna
będzie opierała się o zadania z
podręcznika).

 Komunikacja odbywa się w języku
angielskim. Słownictwo z każdych
zajęć znajdziesz na Quizlecie, a po
ukończeniu kursu uzyskasz certfikat.

czy ten kurs
jest dla mnie?
-  masz co najmniej poziom
B2 / B2 i chcesz rozwijać
swoje umiejętności językowe

- potrzebujesz praktycznego
angielskiego nastawionego
na środowisko pracy

- chcesz rozwijać wszystkie
umiejętności językowe 

- rozważasz zdanie
certyfikatu Cambridge lub
chcesz uczyć się na
zadaniach ceryfikatowych



zapisy www.legalnik.com

zapisy
grupa środy 19:40-21:10

30 x 90 minut

2700 zł

Liczba miejsc w grupie: 3-6
rezerwacja miejsc wg kolejności zgłoszeń

TOLES
ADVANCED
kurs prowadzony w oparciu o
autorskie materiały oraz
podręcznik Advanced Legal
English (oficjalny podręcznik
do egzaminu TOLES
Advanced)

Kurs przygotowuje do
używania Legal English na
poziomie zaawansowanym i
skupia się na prawie
międzynarodowym / common
law (zakres materiału do
certyfikatu TOLES) 



Jak wyglądają
zajęcia?
Zajęcia odbywają się na platformie
Clickmeeting - otrzymujesz link do
zajęć oraz autorskie materiały.
Zalecany jest również zakup
podręcznika Advanced Legal English,
który stanowi podstawę programu
kursu (często praca własna będzie
opierała się o zadania z podręcznika).

 Komunikacja odbywa się w języku
angielskim. Słownictwo z każdych
zajęć znajdziesz na Quizlecie, a po
ukończeniu kursu uzyskasz certfikat.

czy ten kurs
jest dla mnie?
-  masz co najmniej poziom
B2 i znasz terminologię
prawniczą na dobrym
poziomie

- chcesz podejść do
egzaminu TOLES na
najwyższym poziomie
Advanced

- chcesz skupić się na
terminologii prawa
międzynarodowego /
common law

- 



Pytania?
Skontaktuj się z nami na
Facebooku, Instagramie lub pod
adresem
legalnik.english@gmail.com

Wątpliwości?

Napisz do nas, a umówimy
się na rozmowę online,
podczas której ustalimy
który kurs będzie dla Ciebie
najlepszy.

- 


