
Proč Cambridge English 
Qualifications?

Zkoušky na všech úrovních
Nabízíme zkoušky pro všechny jazykové úrovně od 
Pre A1 Starters až po C2 Proficiency. Úlohy v testech 
prověřují angličtinu a zároveň odpovídají zálibám a 
činnostem studentů v daném věku. Každá zkouška 
představuje cíl, ke kterému studenti směřují.

Motivace pro děti
Zkoušky pro děti (Starters, Movers, Flyers) jsou velmi 
populární a jejich primárním cílem je, aby si děti osvojily 
pozitivní postoj k cizímu jazyku v raném věku. Příprava 
na zkoušky a testování angličtiny probíhá zábavnou a 
hravou formou. Všechny děti získávájí certifikát a to je 
motivuje k dalšímu učení.

Nejuznávanější jazykové certifikáty na světě
Certifikáty Cambridge jsou uznávány na celém světě 
jako oficiální doklad, kterým studenti dokládají úroveň 
angličtiny: během přijímacího řízení na tuzemskou nebo 
zahraniční univerzitu anebo později do zaměstnání.

Podpora učitelů a přípravné materiály
Cambridge nabízí velké množství přípravných materiálů 
(manuály pro učitele, poslechy, online cvičení, webináře 
pro učitele) včetně učebnic vydávaných ve spolupráci s 
nakladatelstvím Cambridge University Press. Učebnice 
jsou založeny na korpusu a několik již získalo doložku 
MŠMT.

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 

Školy, které připravují studenty na Cambridge English 
Qualifications, umožňují svým studentům získat 
prestižní jazykový certifikát 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 v souladu s kognitivním vývojem dětí a 
příprava na každou úroveň zkoušky umožňuje žákům 
postupně se zlepšovat v angličtině. Každá zkouška 
prověřuje komplexní osvojení jazyka a testuje všechny 4 
dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení. Zkoušky lze 
použít v různých etapách vzdělávání v závislosti na typu 
školy a dovednostech studentů. 

Každá zkouška Cambridge English se zaměřuje na 
testování jedné úrovně angličtiny podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky (angl. 
CEFR). Klíčové kompetence, které zkoušky prověřují 
na jednotlivých úrovních, jsou v souladu s principy 
stanovenými v Rámcových vzdělávacích programech 
(RVP).

www. cambridgeenglish.org/cz/exams-and-tests/
qualifications/
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Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers  
Zkoušky určené pro žáky na 1. a 2. stupni ZŠ. Jsou vyvinuty s 
ohledem na stupeň kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti 
rodného jazyka v daném vývojovém období. Zkoušky lze složit 
kdykoliv v průběhu roku, jakmile jsou děti připraveny. Všechny 
děti získávají certifikát s počtem erbů (1-5), které symbolizují 
dosaženou úroveň angličtiny.

Zkouška Pre A1
Starters

A1 
Movers

A2 
Flyers

Úroveň  CEFR Pre A1 A1 A2

Forma* PB PB PB

Počet částí 3 3 3

Celková délka 43-45 min. 1 hod. 1 hod. 12 min.

Čtení a psaní 20 min. 30 min. 40 min.

Poslech 20 min. 25 min. 25 min.

Mluvení 3-5 min. 5-7 min. 7-9 min.

Délka přípravy** 100 hod. 175 hod. 250 hod.

Doporučené 
přípravné materiály

Fun for Starters, 
Storyfun, Kid´s Box

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 
Pre A1 až A2

Cambridge English Scale
80-139

*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 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 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 90 min.

Psaní 90 min.

Poslech 40 min.

Mluvení 16 min.

Délka přípravy** 1000-1200 hod.

Doporučené 
přípravné 
materiály

A2 Key for Schools
Zkouška je určená pro žáky na 2. stupni ZŠ a 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). Úspěšní kandidáti získávají certifikát, 
který potvrzuje úroveň angličtiny potřebnou pro další studijní 
účely zejména na střední škole.

B1 Preliminary for Schools
Zkouška je určena pro studenty na 2. stupni ZŠ a SŠ. Zkouška 
testuje středně pokročilou úroveň angličtiny: porozumění 
textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v 
každodenním životě a ve škole, 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 for Schools
Zkouška je určena pro studenty SŠ, gymnázií a JŠ. 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 je určena pro studenty na gymnáziích a vysokých školách. 
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 na profesní a 
akademické úrovni. C1 je nejčastěji požadovanou úrovní angličtiny 
pro studium na vysoké škole v zahraničí.

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 se chystají 
pracovat ve vyšším managementu.


