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

Zkouška B1
Písemná zkouška má čtyři části: čtení, poslech, gramaticko-lexikální část a psaní.
Ústní zkouška sestává z několika částí: monolog na dané téma (popis obrázku); 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 (3 úlohy)
35 minut

Poslech (3 úlohy)
cca 30 minut
Psaní (2 úlohy)
60 minut

G-L (4 úlohy)
35 minut

Úloha 1: pravdivost tvrzení v souladu s textem (ano/ne)
Úloha 2: seřazení dialogu
Úloha 3: doplňování slov dle významu do textu (slova jsou
předem daná)
Úloha 1: výběr správné odpovědi z několika možností
(multiple choice)

Úloha 2: doplňování slov či čísel do vět na základě poslechu
Úloha 3: pravdivost tvrzení v souladu s poslechem (ano/ne)
Úloha 1: neformální dopis/e-mail (cca 40 slov)
Úloha 2: článek do časopisu (cca 100 slov) na vybrané téma
Úloha 1: oprava chyb v textu
Úloha 2: transformace slov do správného tvaru podle
kontextu
Úloha 3: doplnění slov do textu
Úloha 4: výběr správného slova z několika možností
(multiple choice)
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Zkouška B2
Písemná zkouška má čtyři části: čtení, poslech, gramaticko-lexikální část a psaní.
Ústní část trvá přibližně 10 minut a skládá se ze 3 úkolů (odpovědi na otázky, monolog na
vybrané téma a reakce v každodenních situacích).

B2
Čtení (4 úlohy)
35 minut

Úloha 1: pravdivost tvrzení v souladu s textem (ano/ne)
Úloha 2: krátké odpovědi na otázky
Úloha 3: seřazení částí textu
Úloha 4: doplnění chybějících vět do textu
Úloha 1: výběr správné odpovědi z několika možností

Poslech (3 úlohy)
cca 35 minut
Psaní (2 úlohy)
80 minut

G-L (5 úloh)
35 minut
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(multiple choice)

Úloha 2: doplňování slov do vět
Úloha 3: pravdivost tvrzení v souladu s poslechem (ano/ne)
Úloha 1: formální dopis/e-mail (žádost, stížnost aj.) (cca
100 slov)
Úloha 2: článek/esej do odborného časopisu (cca 150 slov)
Úloha 1: slovotvorba
Úloha 2: doplnění slov do textu
Úloha 3: výběr správného slova z několika možností
Úloha 4: transformace slov do správného tvaru podle
kontextu
Úloha 5: transformace vět
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