Cambridge International Examinations
O zkoušce
Nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny, která
poskytuje zcela objektivní zhodnocení úrovně angličtiny.
Ročně je skládá více než 4 miliony lidí po celém světě ve více než 130
zemích světa.
Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu
úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky od A1 až po
C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu a jiných profesí.
Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a
psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických
vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Typy a úrovně
Obecné zkoušky
Cambridge English: KEY (KET)
•
•

základní zkouška na úrovni A2
předstupeň k absolvování dalších a náročnějších zkoušek

Cambridge English: Preliminary (PET)
•
•

zkouška na úrovni B1
dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních
praktických situacích a je dobrým základem, pokud chcete získat
profesní kvalifikaci v angličtině

Cambridge English: First (FCE)
•
•

zkouška na úrovni B2
ideální zkouška pro osoby, které chtějí používat anglický jazyk pro
pracovní a studijní účely

Cambridge English: Advanced (CAE)
•
•

zkouška na úrovni C1
vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují
svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka

Cambridge English: Proficiency (CPE)
•
•
•

zkouška na úrovni C2
tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule
používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních
situacích
jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových
zkoušek

Profesní zkoušky
BEC Preliminary (Business English Certificate Preliminary)
•
•

zkouška na úrovni B1
jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška Preliminary (PET), avšak
se zaměřením na obchodní angličtinu

BEC Vantage (Business English Certificate Vantage)
•
•

zkouška na úrovni B2
jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška First Certificate (FCE),
avšak se zaměřením na obchodní angličtinu

BEC Higher (Business English Certificate Higher)
•
•

zkouška na úrovni C1
jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška Certificate in Advanced
English (CAE), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu

International Legal English Certificate (ILEC)
•

zkouška na úrovni C1 testující jazykové znalosti v právním kontextu

International Certificate in Financial English (ICFE)
•

zkouška na úrovni B2/C1 testující jazykové znalosti v oblasti
finančnictví a účetnictví

Teaching Knowledge Test (TKT)
•
•
•

zkouška na úrovni minimálně B1 určená výhradně pro učitele
angličtiny jako cizího jazyka
zkouška probíhá pouze písemnou formou, testuje znalosti potřebné k
výuce angličtiny, nikoli dovednosti
není explicitně vyžadováno, abyste disponovali nadprůměrnou znalostí
angličtiny a tu předávali dál, ale abyste byli schopni znalosti angličtiny
a všechny její součásti žákům či studentům kvalitně vyložit

Zkoušky pro děti
Jazykové zkoušky Cambridge YLE (Young Learners English) přinášejí
dětem studujícím angličtinu nejlepší motivaci pro jejich další studium.
Zkoušky jsou vhodné pro děti od 7 do 12 let.
YLE Starters
•
•

základní úroveň zkoušky pro děti od 7 let, které již absolvovaly
přibližně 100 hodin studia angličtiny
u zkoušky není hodnocení typu prospěl či neprospěl, jde hlavně o
motivaci dětí ke studiu

YLE Movers
•
•

zkouška na úrovni A1 pro děti 7 – 9 let
zkouška se skládá ze tří klasických okruhů, jimiž jsou čtení a psaní,
poslech a mluvení

YLE Flyers
•
•

zkouška na úrovni A2 pro děti 9 – 12 let
prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních
situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině

Přehled úrovní

Využití zkoušek
Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného
certifikátu získáte plnohodnotný doklad Vaší jazykové úrovně s
časově neomezenou platností, který Vám otvírá budoucnost při vzdělání,
práci i běžném životě.
Více než 20 000 univerzit, firem a vlád uznává zkoušky Cambridge
English. Mnoho dalších institucí a firem ovšem přihlédnou k Vašemu
certifikátu Cambridge English ve Vašem životopise či při přijímacích
zkouškách.
Od 1. září 2015 platí v České republice MOŽNOST NAHRAZENÍ
PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFIKÁTY NA ÚROVNI B1 NEBO VYŠŠÍ.

On-line zkouška
Cambridge English Computer Based exams

.

•

jedná se v podstatě o klasické varianty jednotlivých úrovní zkoušek
přenesené do počítačové podoby

•

výhodami nesporně jsou větší flexibilita zkoušek, která přináší např.
možnost přihlásit se ke zkoušce ještě pouhé dva týdny před
termínem konání! Výsledky zkoušek konaných na počítači jsou
zároveň k dispozici až o měsíc dříve než u zkoušek klasických

•

Computer based nabízí kvalitní poslechy do sluchátek a možnost
práce s textem, např. označování si textu barevně, dopisování si
poznámek atd.

•

test Vám zároveň přesně odpočítává čas, takže ve kterémkoli
okamžiku máte bez počítání k dispozici přesný údaj o tom, kolik
času ještě zbývá do konce testu

•

k jednotlivým částem testu se můžete kdykoliv vrátit a upravit je,
zároveň systém při části "writing" automaticky počítá slova, která
jste již napsali, takže odpadají starosti a nutnost přepočítávat text
ručně

