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 Poslech Čtení Mluvení Psaní Typ 
zkoušky 

A1 Rozumí základním frázím 
ohledně mě, mé rodiny a 
okolí. Zvládám porozumění 
základní známým slovům. 

Zvládám porozumění 
jednoduchým základním 
větám a informacím. 

Umím odpovídat na 
jednoduché otázky mého 
partnera. Umím se 
v základních frázích 
vyjádřit o mém domově, 
okolí, rodině dovolené 
atd. 

Dokáži napsat jednoduchou 
pohlednici. Zvládnu vyplnit 
jednoduché formuláře 
obsahující základní 
informace o mé osobě. 

Masters 
 
Movers 
 
(children) 

A2 Nedělá mi problém slovní 
zásoba týkající se 
základních témat 
(nakupování, rodina, 
práce, atd.). Chápu 
jednoduché zprávy a 
hlášení. 

Chápu jednoduché 
základní texty, zvládám 
porozumění 
každodenním inzerátům, 
prospektům, jídelním 
lístkům. Rozumím 
neformálním 
jednoduchým dopisům. 

Komunikuji bez 
problémů 
v každodenních 
jednoduchých situacích. 
Umím popsat své okolí, 
rodinu atd. v ucelených 
větách a frázích. 

Zvládnu napsat jednoduché 
poznámky a krátké zprávy. 
Umím napsat neformální 
jednoduchý dopis. 

Flyers 
(children) 
 
KET 

B1 Zvládám porozumění 
jednoduchým myšlenkám 
ze školy, práce, volného 
času řečených spisovně. 
Chápu smysl rozhlasových 
a TV programů ohledně 
mě známých témat. 

Zvládám pochopení textů 
obsahujících každodenní 
slovní zásobu či jsou 
z mého oboru. Bez 
problémů rozumím 
osobní neformální 
korespondenci. 

Dorozumím se na 
cestách a hovořit o 
zájmech a mém životě. 
Umím popsat zážitky, 
události a vyjádřit své 
názory a plány. Dokáži 
popsat události z knihy či 
filmu. 

Umím zformulovat krátký 
text na mě důvěrně známé 
téma. Dokáži psát delší 
dopisy obsahující moje 
zážitky či události v mém 
životě. 

PET 
 
BEC 
Preliminary 

B2 Zvládám porozumění 
delším přednesům a 
diskuzím včetně 
vyměňovaných názorů. 
Rozumím filmům, 
televiznímu a 
rozhlasovému 
zpravodajství. 

Rozumím tiskovým 
zprávám a článkům o 
současných problémech. 
Chápu konkrétní názory 
a postoje autorů těchto 
příspěvků. 

Dokáži bez problémů 
vést každodenní hovory 
a zastávat své názory. 
Umím diskutovat o 
mnoha tématech a 
hodnotit jejich klady a 
zápory. 

Zvládnu naspat delší texty na 
různá témata. Umím napsat 
pojednání či zprávu 
obsahující moje názory a 
jejich odůvodnění včetně 
zdůraznění pro mě 
nejpodstatnějších otázek. 

FCE 
 
BEC 
Vantage 

C1 Zvládám porozumění 
delším výměnám názorů, 
dialogům a problematice i 
v neucelených větách. 
Rozumím filmům a bez 
větších problémů i 
veškerému zpravodajství. 

Rozumím obsáhlejším 
textům, beletrii, článkům 
a umím je rozdělit do 
jednotlivých stylů. Chápu 
delší odborné instrukce, 
které nejsou z mého 
oboru. 

Reaguji v hovoru rychle a 
plynule, nehledám 
slovíčka. V jazyce 
komunikuji i 
v obchodním životě. 
Dokáži rozvíjet 
projednávaná témata. 

Umím napsat dobře 
strukturovaný text 
obsahující moje postoje a 
stanoviska. Dokáži zvolit 
vhodný styl podle daného 
tématu a okruhu adresátů 

CAE 
 
BEC 
Higher 

C2 Rozumím bez problémů 
všem typům mluveného 
živého či vysílaného 
projevu. Zvládám i 
porozumění rodilému 
mluvčího jakmile si zvyknu 
na specifika výslovnosti 
jeho mluveného projevu. 

Zvládám čtení všech 
forem písemného 
projevu. Chápu složité i 
abstraktní texty a 
odborné publikace či 
články.  

Zapojuji se bez problémů 
do jakékoliv diskuze, 
znám ustálené výrazy a 
argumentovat pružně a 
pohotově. Umím barvitě 
popsat a zhodnotit daná 
fakta pomocí stylu 
vhodného pro kontext. 

Dokáži formulovat veškeré 
svoje myšlenky písemně, 
umím naspat složité dopisy a 
pojednání. Umím dodržet 
koherenci a logiku celého 
textu. Umím napsat abstrakt 
a recenzi jednotlivých 
literárních děl. 

CPE 

 


