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Obywatelstwo brytyjskie to wybór, to przywilej, to więź z UK. Zostanie Brytyjczykiem
formalnie, to ważna decyzja, która wymaga rozwagi i czasu, a podejmujemy ją w oczekiwaniu
na pozytywną zmianę w naszym życiu.  

Uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa wymaga wiedzy oraz spełnienia szeregu wymogów, które
nakłada na przyszłych obywateli brytyjskie ustawodawstwo. Warto zadbać, żeby droga do
jego uzyskania była łatwiejsza i właśnie w tym celu powstał ten komplet materiałów,
składający się z podręcznika i testów. 

PO CO MI TEN KOMPLET?
Komplet podręcznik i testy to unikalny zestaw, dzięki któremu przygotowanie do testów na
obywatelstwo w UK jest dużo łatwiejsze. W obu częściach na jednej stronie są obok siebie dwie
wersje treści: angielska i polska. Po co? Bo dzięki temu wszyscy ci, którzy uważają, że ich
angielski jest niewystarczający mogą się bez problemu uczyć teorii i szkolić język.

„Życie w UK - Polsko-angielski przewodnik dla przyszłych obywateli” (Life in the United
Kingdom, The Polish-English Guide for British Citizenship Applicants) to pierwsza część
kompletu, przygotowanego specjalnie na potrzeby testu na obywatelstwo. Jego zaliczenie jest
jednym z warunków koniecznych do uzyskania statusu brytyjskiego obywatela. Podręcznik
powstał na podstawie aktualnie obowiązującego, oficjalnego podręcznika Life in the United
Kingdom - A Guide for new Residents (wyd. 3) i zawiera kompletną wiedzę, której znajomość
jest wymagana na teście.

Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których szczegółowo opisane są zagadnienia
dotyczące wartości, zasad, tego czym jest Zjednoczone Królestwo, a także historii,
społeczeństwa oraz prawa. Test zdaje się po angielsku, dlatego aby ułatwić naukę i przy
okazji umożliwić naukę języka angielskiego wydawca – Emano przygotował podręcznik w
wersji dwujęzycznej.  Funkcjonalne ułożenie obok siebie, na jednej
stronie, obu wersji – angielskiej i wiernego polskiego tłumaczenia, pozwala na wygodne
korzystanie z książki. Dodatkowym atutem jest umieszczenie po każdym rozdziale zestawu
zagadnień sprawdzających.

W części drugiej, czyli testach znajduje się blisko 900 aktualnych, przykładowych pytań i
odpowiedzi , jakich można spodziewać się na
teście na obywatelstwo. Ta część także powstała na podstawie oficjalnego, wydanego po
zmianach prawa (zmiany nastąpiły 25.03.2013 r.) podręcznika Life in the United Kingdom: A
Guide for New Residents - 3rd Edition. W testach został umieszczony niezwykle przydatny, 
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specjalnie przygotowany, obszerny poradnik „Jak zdobyć brytyjskie obywatelstwo i
paszport”
. Zawiera on wszystkie informacje, uporządkowane w krótkie rozdziały, które związane są z
obowiązkową procedurą starania się o brytyjskie obywatelstwo. Dodatkowo znajdują się tam
także opis egzaminu oraz cenne, praktyczne rady. Poradnik powstał w oparciu o faktyczne
doświadczenia osób starających się o obywatelstwo po wprowadzeniu zmian w przepisach oraz
został sprawdzony pod względem merytorycznym przez oficjalnych doradców imigracyjnych
aprobowanych przez Office of the Immigration Services Commissioner (OISC).

Aby zakupić książkę - kliknij tutaj...
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