
Zkouška z českého jazyka – úroveň B2 
Obecné informace a hodnocení 
Zkouška B2 má písemnou i ústní část. Písemná část se skládá ze čtyř částí – čtení, poslechu, 
gramaticko-lexikální části a psaní.  

Popis zkoušky 
Čtení 
Část Čtení trvá 35 minut a obsahuje 4 úlohy. Tato část zkoušky ověřuje schopnost kandidátů 
pracovat s obsahy textů různého typu, jakými jsou beletrie, noviny a časopisy, včetně textů 
odborných. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat 
konkrétní informace. Správné odpovědi musí kandidáti přepsat do odpovědního listu. 

Poslech 
Část Poslech trvá cca 35 minut a obsahuje 3 úlohy. Tato část zkoušky ověřuje schopnost 
kandidáta porozumět mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou být např. 
úryvky z rozhovorů, přednášek, zpráv, hlášení, každodenních situací atd. a mohou mít různé 
zvukové přízvuky. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Po skončení poslechu budou 
mít kandidáti čas (1–2 minuty) na přepsání správných odpovědí od odpovědního listu.  

Gramaticko-lexikální část 
Gramaticko-lexikální část trvá 35 minut a obsahuje 5 úloh. V této části zkoušky je ověřována 
kandidátova znalost gramatiky a lexika, a to především v kontextových cvičeních. Správné 
odpovědi musí kandidáti přepsat do odpovědního listu. 

Psaní 
Část Psaní trvá 80 minut a obsahuje 2 úlohy. První úloha je formální typ textu (např. formální 
dopis, žádost, reklamace, stížnost aj.) na zadané téma. Kandidát musí v této úloze napsat 
minimálně 100 slov. U druhé úlohy si kandidát vybere téma ze dvou možností a napíše na toto 
téma článek, nebo esej do školního časopisu MÚVS. V této úloze musí kandidát napsat 
minimálně 150 slov. V obou úlohách se hodnotí dodržení zadání, organizace textu, gramatická 
a lexikální kompetence odpovídající úrovni B2 dle SERRJ. 

Mluvení 
Část Mluvení trvá přibližně 10 minut a obsahuje 3 úlohy. V této části se ověřuje kandidátova 
schopnost plynně hovořit na dané téma, vyjádřit a obhájit svůj názor, schopnost pohotově 
reagovat v každodenních situacích.  Kandidát má čas (cca 10 minut) na přípravu daného tématu, 
které si vylosuje. Předmětem hodnocení nejsou kandidátovy faktické znalosti daného tématu, 
ale úroveň jeho mluveného projevu. 

 

 

 

 

 



Porovnání zkoušky B1 a B2 
         

  Formát zkoušky B1 a B2   

  Úroveň B1 B2   
       
  Čtení   

  Čas (minuty) 35 35   

  Počet úloh 3 4   

  Počet bodů 20 20   
       
       

  Poslech   

  Čas (minuty) cca 30  cca 35    

  Počet úloh 3 3   

  Počet bodů 20 20   
       
       

  Gramaticko-lexikální část   

  Čas (minuty) 35 35   

  Počet úloh 4 5   

  Počet bodů 30 25   
       
       

  Psaní   

  Čas (minuty) 60 80   

  Počet úloh 2 2   

  Počet bodů 20 20   
       
       

  Mluvení   

  Čas (minuty) 15 10   

  Počet úloh 3 3   

  Počet bodů 30 20   

  Počet kandidátů 2 1   
          

 



Stupnice pro sebehodnocení 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je 
vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 
xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4. 
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