
Cambridgeské zkoušky dle Společného evropského referenčního 

rámce (CEFR) 

 
 

First- doporučená úroveň pro studium v zahraničí B2 
(First/First for Schools dříve FCE/FCE for schools)  

 

Žáci 9. tříd skládají zkoušku First for schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a 

tématicky přizpůsoben jejich věku a životním zkušenostem. Jazyková úroveň i platnost 

získaného certifikátu je u zkoušek First a First for Schools identická. 

 

Zkouška je zaměřena na veškeré dovednosti: poslech, porozumění čtenému textu, psaní 

formálních i neformálních textů, komunikační dovednosti, znalost gramatiky a slovní zásoby. 

V průběhu školního roku jsou hodiny anglického jazyka vedeny dle několika učebnic stejné 

úrovně. Systém střídání tak umožní žákům přípravu ke zkoušce First  jeden nebo dva roky. 

 

Na této úrovni je žák schopen rozumět mluvenému i psanému jazyku jak v konkrétních, tak i 

abstraktních situacích. Je schopen plynule komunikovat s rodilým mluvčím a napsat text na 

jakékoliv běžné téma ve formálním i neformálním stylu.  Je schopen vyjádřit a zdůvodnit svůj 

názor a argumentovat svůj postoj. 

 

Preliminary- zkouška na úrovni maturity z cizího jazyka 
(Preliminary for Schools dříve PET for Schools) 

 

Zkouška odpovídá úrovni základní maturity z cizího jazyka. Žáci skládají zkoušku 

Preliminary for Schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a tématicky přizpůsoben 

jejich věku a životním zkušenostem. Jazyková úroveň i platnost získaného certifikátu je u 

zkoušek PET a PET for Schools identická. Příprava ke zkoušce probíhá v rámci výuky jeden 

nebo dva roky. 

 

Na této úrovni je žák schopen použít jazyk ve všech známých situacích, doma, ve škole, 

v práci při cestování. Napíše krátký souvislý text a zdůvodní svůj názor.  

 

Key – Velký první krok ve studiu angličtiny 
(Key English test dříve KET for schools) 

 

Zkouška Cambridge English Key for Schools má totožný formát jako zkouška Key. 

Absolvent této zkoušky obdrží stejný mezinárodně uznávaný certifikát.  

Žáci skládají zkoušku Key for Schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a tématicky 

přizpůsoben jejich věku a životním zkušenostem. Příprava ke zkoušce probíhá v rámci výuky 

jeden nebo dva roky . 

 

Na této úrovni je žák schopen porozumět základním frázím a používat je. Porozumět 

jednoduchým otázkám a instrukcím, dokáže vyjádřit základní názory a potřeby, jednat 

s anglicky hovořícími osobami, které mluví zřetelně. 

 

 

 



Young Learners –YLE- Dát dětem náskok v angličtině 
 

Zkoušky Cambridge English : Young Learners, označované také jako zkoušky YLE, jsou sérií 

zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně 

pro děti ve věku  7-12 let.  

 

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách: 

 

-Starters   

-Movers  

-Flyers/Key  

 

Zkoušky jsou zaměřeny na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky. Žáci se 

hravou formou seznamují s charakterem britských jazykových zkoušek. 

Zkoušky jsou dobrým základem výuky reálné každodenní angličtiny a zároveň výbornou 

přípravou ke zkouškám Cambridge English na vyšší úrovni. 

 

Starters – -A1 

 

Zkouška je zaměřena na praktické jazykové dovednosti. Zkouška spolehlivě hodnotí poslech, 

ústní projev, čtení a psaní. 

 

Movers – A1 

 

Žák na této úrovni rozumí základním pokynům a dokáže se účastnit základní konverzace na 

předvídatelné téma.  

 

Flyers- A2 

 

Žák na této úrovni rozumí, používá základní fráze a zodpoví základní otázky. Dokáže jednat 

s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně. Zvládne zapsat krátké 

poznámky.  

 

Každý student, který absolvuje zkoušku YLE, získá certifikát Cambridge, který je 

motivující pro další úspěšné studium anglického jazyka. 

 

 

Michaela Mařáková 

ZŠ Dolní Břežany 

28/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


