ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Masarykův ústav vyšších studií
oddělení jazykových studií JASPEX

Koncepce B1 a B2 je obdobná, liší se jazykovou úrovní.
Písemná zkouška má čtyři části: čtení, poslech, gramaticko-lexikální část a psaní.
Ústní zkouška sestává z několika částí: monolog na dané téma (popis); dialog s druhým
studentem (zkouší se ve dvojici) – jedná se o kladení otázek a jejich zodpovídání; sociální
komunikace (reakce studentů v daných životních situacích).
B1
Čtení (2 úkoly)

Poslech (2 úkoly)

Psaní
G-L

KOLEJNÍ 2637/2A
160 00 PRAHA 6
ČESKÁ REPUBLIKA

Cvičení na pravda/není pravda nebo cvičení na výběr
z daných odpovědí
Cvičení na doplňování slov dle významu do souvislého
textu
Cvičení na pravda/není pravda nebo cvičení na výběr
z daných odpovědí
Cvičení na doplňování slov do vět.
Většinou se jedná o dopisy či popisy v rozsahu 100-120 slov
Různé typy gramatických a lexikálních cvičení, která
vycházejí z obsahu probírané látky (především z učebnice
Chcete mluvit česky? I.):
deklinace ohebných slovních druhů včetně cizích slov,
číslovek, ukazovacích, přivlastňovacích, osobních zájmen
atp.;
stupňování;
konjugace, časy, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob;
verbální prefixy;
předložky;
spojky a tvoření vět s nimi;
tvoření vět ze zadaných slov;
shoda přísudku s podmětem;
doplňování druhé části souvětí;
tvoření slov (slova příbuzná);
reakce na zadané věty (většinou ve cvičení: Spojte větu A
s větou B).
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B2
Čtení (2 – 3 úkoly)

Poslech (2 úkoly)

Psaní
G-L

KOLEJNÍ 2637/2A
160 00 PRAHA 6
ČESKÁ REPUBLIKA

Cvičení na pravda/není pravda, cvičení na výběr z daných
odpovědí, cvičení na doplňování slov dle významu do
souvislého textu, práce s krátkými texty – přiřazování vět
vystihujících obsah
Cvičení na pravda/není pravda nebo cvičení na výběr
z daných odpovědí
Cvičení na doplňování slov do vět.
Různé slohové útvary (popis, žádost, oznámení, dopis atp.);
rozsah kolem 400 slov
Různé typy gramatických a lexikálních cvičení, která
vycházejí z obsahu probírané látky:
vše, co je uvedeno pro B1 G-L;
duálové skloňování;
adjektiva (typ srdečný/srdeční atp.);
posesivní adjektiva;
všichni/všechny/všechna;
předložková spojení;
se/si;
perfektivní a imperfektivní slovesa;
složené pasivum;
vztažné věty (vztažné zájmeno který);
výběr vhodných slov do daných vět (většinou spojky,
slovesa, adjektiva, popř. výběr dle významu);
práce s větami (přepis do opačného významu, vyjádření
stejného významu s použitím jiného slovesa atp.);
oprava chyb v textu.
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