
Proč Cambridge English 
Qualifications?

Zkoušky testují reálnou angličtinu
Ve zkouškách se objevují situace z reálného života 
a během přípravy na každou zkoušku si kandidáti 
procvičují angličtinu, kterou následně použijí v 
každodenním životě. 

Nejuznávanější jazykové certifikáty na světě
Certifikáty Cambridge jsou uznávány na celém světě 
jako oficiální doklad, kterým kandidáti dokládají úroveň 
angličtiny: během přijímacího řízení na tuzemskou nebo 
zahraniční univerzitu anebo později do zaměstnání. 
Každá zkouška představuje cíl, ke kterému studenti 
směřují a udržuje studenty motivované v jeho dosažení. 

Rozvoj interaktivních řečových dovedností
Ústní část zkoušky probíhá vždy ve dvojici před ústním 
zkoušejícím a klade důraz na testování interaktivní 
komunikace v angličtině (tj. schopnost dialogu). 
Přípravou na ústní část se studenti učí vyjadřovat své 
názory v angličtině srozumitelně a sebevědomě.

Přípravné materiály a kurzy
Cambridge nabízí širokou škálu přípravných materiálů 
zdarma včetně vzorových testů. Přípravné kurzy ke 
zkouškám jsou nabízeny pro všechny úrovně. 

Úroveň CEFR

Každá zkouška Cambridge English se zaměřuje na 
testování jedné úrovně angličtiny podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (angl. 
CEFR). Výsledky jsou reportovány na stupnici výsledků 
Cambridge English Scale, která umožňuje detailnější 
pochopení dosažené úrovně. 

cambridgeenglish.org/cz/ 
exams-and-tests/cambridge-englsih-scale

Cambridge Assessment 
English - Kdo jsme?

• Jsme tým odborníků na jazykové vzdělávání a 
hodnocení angličtiny. Již více než 100 let nabízíme 
mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny 
po celém světě. Kromě jazykových zkoušek se 
věnujeme i školení učitelů a nabízíme mezinárodně 
uznávané kvalifikace pro učitele angličtiny.

• Jsme součástí Univerzity v Cambridge a naše 
jazykové zkoušky a kvalifikace pro učitele zakládáme 
na akademickém a profesionálním výzkumu výuky a 
hodnocení angličtiny.

Zajímavé informace:
• ročně složí zkoušky 5,5 miliónů kandidátů na 

celém světě

• certifikáty uznává 25 000 organizací po celém 
světě

• zkoušky z angličtiny nabízíme již od roku 1913

• v České republice připravuje ke zkouškám více 
než 600 škol 

Cambridge English Qualifications jsou prestižní 
jazykové certifikáty s dlouhodobou platností.

Více informací
cambridgeenglish.org/cz

Kontakt na místní pobočku
czechrepublic@cambridgeenglish.org

Všechny informace jsou aktuální ke dni tisku, listopad 2019. 

Cesta k lepší angličtině 
– krok za krokem
Systém zkoušek Cambridge English Qualifications je 
vytvořen na základě dlouhodobého výzkumu učení 
se angličtině a příprava na každou úroveň zkoušky 
umožňuje studentům zlepšovat se v angličtině 
postupně. 

Každá zkouška prověřuje komplexní osvojení jazyka 
a testuje všechny 4 dovednosti: čtení, psaní, poslech, 
mluvení. 

Zkoušky jsou vhodné jak pro vlastní potřebu zlepšit se 
v angličtině, tak pro zvýšení profesní kvalifikace a jsou 
vhodné pro mládež i dospělé. 

cambridgeenglish.org/cz 
exams-and-tests/qualifications/
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Zkouška  

Úroveň  CEFR A2

Forma* CB nebo PB

Počet částí 3

Celková délka 1 hod. 40 min.

Čtení a psaní 60 min.

Poslech 30 min.

Mluvení 8-10 min.

Délka přípravy** 180-200 hod.

Doporučené 
přípravné 
materiály

Úroveň  CEFR 
A2

Cambridge English Scale
120-139

Kandidát, který dostane známku A (skóre na Cambridge English Scale 
140-150), získá A2 Key certifikát, na kterém bude uvedeno, že dosáhl 
úrovně B1. Kandidát, který u zkoušky neuspěje, ale jeho skóre na 
Cambridge English Scale bude v rozmezí 100-119, získá certifikát, na 
kterém bude uvedeno, že dosáhl úrovně A1.
*PB = paper-based (na papíře) / CB = computer-based (na počítači)
**Doporučené množství hodin angličtiny, které by měli studenti absolvovat ve 
škole předtím, než se přihlásí na danou úroveň zkoušky.

Úroveň  CEFR 
B1

Cambridge English Scale
140-159

Kandidát, který dostane známku A (skóre na Cambridge English 
Scale 160-170), získá B1 Preliminary certifikát, na kterém bude 
uvedeno, že dosáhl úrovně B2. Kandidát, který u zkoušky neuspěje, 
ale jeho skóre na Cambridge English Scale bude v rozmezí 120-139, 
získá certifikát, na kterém bude uvedeno, že dosáhl úrovně A2.
*PB = paper-based (na papíře) / CB = computer-based (na počítači)
**Doporučené množství hodin angličtiny, které by měli studenti absolvovat ve 
škole předtím, než se přihlásí na danou úroveň zkoušky.

Úroveň  CEFR 
B2

Cambridge English Scale
160-179

Kandidát, který dostane známku A (skóre na Cambridge English 
Scale 180-190), získá B2 First certifikát, na kterém bude uvedeno, že 
dosáhl úrovně C1. Kandidát, který u zkoušky neuspěje, ale jeho skóre 
na Cambridge English Scale bude v rozmezí 140-159, získá certifikát, 
na kterém bude uvedeno, že dosáhl úrovně B1.
*PB = paper-based (na papíře) / CB = computer-based (na počítači)
**Doporučené množství hodin angličtiny, které by měli studenti absolvovat ve 
škole předtím, než se přihlásí na danou úroveň zkoušky.

Úroveň  CEFR 
C1

Cambridge English Scale
180-199

Kandidát, který dostane známku A (skóre na Cambridge English 
Scale 200-210), získá C1 Advanced certifikát, na kterém bude 
uvedeno, že dosáhl úrovně C2. Kandidát, který u zkoušky neuspěje, 
ale jeho skóre na Cambridge English Scale bude v rozmezí 160-179, 
získá certifikát, na kterém bude uvedeno, že dosáhl úrovně B2.
*PB = paper-based (na papíře) / CB = computer-based (na počítači)
**Doporučené množství hodin angličtiny, které by měli studenti absolvovat ve 
škole předtím, než se přihlásí na danou úroveň zkoušky.

Úroveň  CEFR 
C2

Cambridge English Scale
200-220

Kandidát, který u zkoušky neuspěje, ale jeho skóre na Cambridge 
English Scale bude v rozmezí 180-199, získá certifikát, na kterém 
bude uvedeno, že dosáhl úrovně C1.
*PB = paper-based (na papíře) / CB = computer-based (na počítači)
**Doporučené množství hodin angličtiny, které by měli studenti absolvovat ve 
škole předtím, než se přihlásí na danou úroveň zkoušky.

Zkouška  

Úroveň  CEFR B1

Forma* CB nebo PB

Počet částí 4

Celková délka 2 hod. 12 min.

Čtení 45 min.

Psaní 45 min.

Poslech 30 min.

Mluvení 12-17 min.

Délka přípravy** 350-400 hod. 

Doporučené 
přípravné 
materiály

Zkouška  

Úroveň  CEFR B2

Forma* CB nebo PB

Počet částí 4

Celková délka 3 hod. 30 min.

Čtení a Use of English 75 min.

Psaní 80 min.

Poslech 40 min.

Mluvení 14 min.

Délka přípravy** 500-600 hod.

Doporučené 
přípravné 
materiály

Zkouška

Úroveň  CEFR C1

Forma* CB nebo PB

Počet částí 4

Celková délka 4 hod.

Čtení a Use of English 90 min.

Psaní 90 min.

Poslech 40 min.

Mluvení 15 min.

Délka přípravy** 700-800 hod.

Doporučené 
přípravné 
materiály

Zkouška

Úroveň  CEFR C2

Forma* CB nebo PB

Počet částí 4

Celková délka 4 hod.

Čtení a Use of English 90 min.

Psaní 90 min.

Poslech 40 min.

Mluvení 16 min.

Délka přípravy** 1000-1200 hod.

Doporučené 
přípravné 
materiály

A2 Key
Zkouška testuje základní úroveň angličtiny: porozumění 
jednoduchým větám a instrukcím, vyhledání konkrétní 
informace v textu, vyjádření názoru (souhlas/nesouhlas) a 
napsání krátkého textu (cca 35 slov na základě obrázků).

B1 Preliminary
Zkouška testuje středně pokročilou úroveň angličtiny: 
porozumění textům, které obsahují slovní zásobu často 
užívanou v každodenním životě, vyjádření názorů na obecná 
témata, zvládnutí běžných situací během cestování, napsání 
emailu (cca 100 slov) a krátkého textu. Úspěšní kandidáti 
získávají certifikát, který potvrzuje úroveň angličtiny na úrovni 
státní maturity.

B2 First
Zkouška testuje mírně pokročilou úroveň angličtiny: 
porozumění dělším textům a zprávám, které se zabývají 
současnými problémy, vyjádření a obhájení svých názorů na 
složitější témata, zvládnutí plynulé  konverzace s rodilým 
mluvčím, napsání eseje (cca 150 slov) a delšího textu. Úspěšní 
kandidáti získávají certifikát, který potvrzuje úroveň angličtiny 
umožňujÍcí práci nebo studium v zahraničí
.

C1 Advanced 
Zkouška testuje pokročilou úroveň angličtiny: porozumění 
dlouhým a složitým textům včetně odborných článků, schopnost 
jasně a podrobně popsat složitá témata. Kandidáti píšou esej (cca 
250 slov) a delší text (cca 250 slov). Úspěšní kandidáti získávají 
certifikát, který potvrzuje zvládnutí angličtiny pro účely studia/
práce v zahraničí a výuky angličtiny na ZŠ a SŠ.

C2 Proficiency
Zkouška testuje velmi pokročilou úroveň angličtiny: 
porozumění abstraktním textům náročných svou stavbou i 
jazykem, stejně tak jako velmi dobré ovládání idiomatických a
hovorových výrazů. Kandidáti píšou esej (cca 270 slov) a delší 
text (cca 300 slov). Úspěšní kandidáti získávají certifikát, který 
potvrzuje úroveň angličtiny na nejvyšší úrovni. Certifikát je 
vhodný zejména pro studenty plánující postgraduální studium 
na univerzitě v anglicky hovořící zemi anebo pro zájemce o 
práci ve vyšším managementu.

Jak jsou reportovány 
výsledky?

Certifikát

Statement of Results 
(pouze online)


