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Podrobné informace o zkouškách 
LanguageCert International ESOL,
 jakož i vzorové testy ke stažení 
najdete na www.languagecert.org



Splňujeme přísná měřítka kvality a zkoušky pořádáme po celém světě

Písemná zkouška
• Poslech s porozuměním 

• Čtení s porozuměním

• Písemný projev

Ústní zkouška
• Mluvení

Mezinárodní certifikáty
nové generace

Historie a inovace

LanguageCert International ESOL (Angličtina pro cizince) představuje soubor testování z anglického jazyka 
určený studentům, kteří hodlají studovat na vysokých školách, ucházejí o práci nebo chtějí cestovat po světě.

* Dle deskriptorů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úrovně* 
A1 – Preliminary 

A2 – Access 

B1 – Achiever 

B2 – Communicator 

C1 – Expert 

C2 – Mastery

 
 

 

 

 

 

Proč mezinárodní zkoušky LanguageCert ESOL?

• vyhovují kandidátům flexibilností termínů a jasnou strukturou testů,
• umožňují složit písemnou a ústní zkoušku odděleně a na rozdílných úrovních,
• umožňují akreditovaným centrům pořádat zkoušky v termínech dle požadavků,
•  poskytují výsledky promptně jak v podobě e-certifikátů, tak i jako klasické tištěné certifikáty 
• mají celoživotní platnost,
• jsou uznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jsou:
  o   zařazeny v seznamu zkoušek umožňujících nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z   
        cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, 
  o   zařazeny v Seznamu standardizovaných zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců   
           ve správních úřadech,
  o   uznávány významnými universitami a vysokými školami jako součást přijímacích zkoušek, interních   
        zkoušek či v rámci mezinárodních výměnných programů.
•   jsou uznány  Ofqual (The Office of Qualifications and Examiniations Regulation), což je hlavní oficiální  
 britská instituce ověřující hodnověrnost systému jazykových zkoušek a způsobu hodnocení na základě  
 splnění přísných standardů.

LanguageCert International ESOL - Písemná zkouška

• Skládá se z poslechu s porozuměním, ze čtení s porozuměním a z písemného projevu.
• Koná se bez přerušení s určenými časovými limity na jednotlivé části (čtení s porozuměním a    
 písemný projev).
• Gramatické znalosti a slovní zásoba jsou testovány v kontextu všech dovedností, nikoliv samostatně.
• Minimální úspěšnost je 50% z celého testu, dílčí výsledky nejsou relevantní.
• Je k dispozici jak v klasické verzi tak v tzv. počítačové verzi.

LanguageCert International ESOL navazují na 
zkoušky City&Guilds, jejichž intelektuální vlastnictví 
převzaly a zdokonalily tak, aby splňovaly vysoké 
nároky mezinárodních institucí.

LanguageCert je členem skupiny PeopleCert,
přední světové certifikační instituce, což nám 
umožňuje propojit naše mnohaleté zkušenosti s 
testováním s vyspělými technologiemi.

    

LanguageCert International ESOL - Ústní zkouška

•    Mluvení.
•   Každý kandidát je testován jednotlivě a je mu tak umožněno plně se soustředit na svůj projev.
•   Ústní zkouška je vždy nahrána průvodcem zkoušky, čímž je garantována nestrannost při      
 hodnocení, a zároveň záznam umožňuje přehrání při případné žádosti o přehodnocení výsledku zkoušky.
•  Zaznamenaná ústní zkouška je hodnocena akreditovanými hodnotiteli LanguageCert.
•   Minimální úspěšnost je 50%.
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