
Duální zkoušky telc 

Připravujeme na podzim 2015! 

 

V letošním roce plánujeme rozšířit naši nabídku o tzn. duální zkoušky z anglického jazyka: 

 

telc  English   A2-B1   

 

telc  English   B1-B2 

 

telc  English   B2-C1 University  

 

Duální zkoušky telc jsou zkouškami, které odpovídají svým členěním Evropskému jazykovému rámci. 
Testují jazykové dovednosti kandidáta vždy v rozsahu dvou sousedních úrovní, z nichž kandidát 
získává certifikát vyšší či nižší úrovně podle výsledku svého testu. 

 
Duální zkouška je vhodná pro kandidáty, jejichž praktická znalost jazyka se nachází mezi dvěma 
úrovněmi A2/B1, B1/B2 a B2/C1 a umožňuje mu získat certifikát úrovně přesně odpovídající jeho 
jazykovým znalostem bez výrazného rizika neúspěchu. 
 
Zkouška je vhodná pro studenty, jejichž dovednosti – čtení, poslech, mluvení, písemný projev – nejsou 
vyrovnané. Na konečném certifikátu dostávají výsledky každého dílčího testu, ale výsledný certifikát 
tvoří jejich celkové skóre.    
 
Tyto zkoušky jsou určeny nejen studentům a absolventům jazykových kurzů, ale i jakémukoliv zájemci 
z řad veřejnosti, který potřebuje prokázat znalosti jazyka na příslušně úrovni. 
 
Zkoušky probíhají dvakrát ročně paralelně s řádnými zkouškami telc nebo případně i v mimořádných 
termínech. 
 
 
Při nejbližší novelizaci Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT budou duální zkoušky 
do tohoto seznamu zařazeny. 
 
 
 
 



Informace k duální zkoušce úrovně A2/B1 
 

telc  English  A2-B1  

 

Zkouška zahrnuje písemnou a ústní část.  
U zkoušky je zakázáno používat jakékoliv pomůcky – slovníky, gramatiky, výpisky!   
 
 
Část písemná trvá 100 min a skládá se z následujících oddílů: 
 
Listening – poslech (cca 25 min). Tato část se skládá ze čtyř oddílů, ve kterých kandidát prokazuje 
schopnost porozumět krátkým dialogům z běžného života, vzkazům osobní i pracovní povahy, 
zprávám z rádia, předpovědi počasí či hlášením ve veřejném životě (obchodní dům, nádraží, letiště 
atd.). Každou část slyší kandidát pouze jednou. 
Reading – čtení (45 min). Tato část má pět oddílů, kde kandidát prokazuje schopnost porozumět 
krátkým autentickým textům – e-mailům, textům z prospektů (cestování, ubytování v hotelu atd.), 
korespondenci či běžným článkům z časopisů. V poslední lexikálně gramatické části kandidát vybírá 
správné řešení ze tří nabízených možností, kterými doplní krátký text. 
Writing – psaní (30 min). V této části si kandidát vybírá za dvou zadání a napíše jeden dopis či e-
mail na zadané téma. 
 
 
Ústní část trvá cca 16 min.  
Ústní zkouška se skládá ze tří částí, při prvních dvou částech ústní zkoušky komunikují kandidáti se 
zkušební komisí a ve třetí části komunikují kandidáti mezi sebou. Ústní část zkoušky probíhá bez 
přípravy. 
 
Průběh zkoušky: 
Část: 
1A  Mluvím o sobě: Kandidát na základě nabízených bodů mluví o sobě        
1B Zkoušející položí doplňující otázky ke kandidátově prezentaci  
   
2A Mluvím o zkušenostech: kandidát popisuje fotografii z pohledu svých zkušeností    
2B Zkoušející položí doplňující otázky na úrovni A2 nebo B1 
    
3 Hledání řešení: Oba kandidáti společně hledají řešení zadané situace 
 
Bližší informace o hodnocení nejen ústní části obsahuje modelový test, viz odkaz níže. 
 
 
 
 
Modelový test ke stažení naleznete na:  
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-a2-b1.html#t=2  
 

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-a2-b1.html#t=2


Informace k duální zkoušce úrovně B1-B2 

telc  English  B1-B2  

 

Zkouška zahrnuje písemnou a ústní část.  
U zkoušky je zakázáno používat jakékoliv pomůcky – slovníky, gramatiky, výpisky!   
 
Část písemná trvá 115 min a skládá se z následujících oddílů: 
 
Listening – poslech (cca 25 min). Část se skládá ze čtyř oddílů, ve kterých kandidát prokazuje 
schopnost porozumět dialogům z běžného i profesního života, zprávám z rádia, předpovědi počasí či 
hlášením ve veřejném životě a také souvislému interview. Každou část slyší kandidát pouze jednou. 
Reading – čtení (45 min). Tato část má čtyři oddíly, kde kandidát prokazuje schopnost porozumět 
autentickým textům – e-mailům, textům z prospektů, běžné korespondenci či časopisům.  
Language Elements - lexikálně gramatická část (20 min). Kandidát vybírá správné řešení ze tří 
nabízených možností, kterými doplní 2 krátké texty – dopisy či dialogy. 
Writing – psaní (30 min). V této části si kandidát vybírá za dvou zadání a napíše jeden poloformální 
email na zadané téma. 
  
 
Ústní část trvá cca 16 min. a předchází jí 20 minutová příprava. 
Ústní zkouška se skládá ze tří částí, při prvních dvou částech ústní zkoušky komunikují kandidáti se 
zkušební komisí a ve třetí části komunikují kandidáti mezi sebou. 

 
Průběh zkoušky 
Část: 
1A  Mluvím o své zkušenosti a prezentuji svůj názor na základně obrázku   
1B  Zkoušející položí doplňující otázky ke kandidátově prezentaci    
2A Prezentace na základě obrázku        
2B  Zkoušející položí doplňující otázky ke kandidátově prezentaci    
3 Diskuze – oba kandidáti vyjádří svůj názor a prodiskutují dané téma 

 
Bližší informace o hodnocení nejen ústní části obsahuje modelový test, viz odkaz níže. 

 
 

 
 

Modelový test ke stažení naleznete na:  
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b1-b2.html#t=2  

   
 

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b1-b2.html#t=2


Informace k duální zkoušce úrovně B2-C1 University 
 

telc  English  B2-C1 University  

 
 
Zkouška zahrnuje písemnou a ústní část.  
U zkoušky je zakázáno používat jakékoliv pomůcky – slovníky, gramatiky, výpisky!   
 
Část písemná trvá 170 min a skládá se z následujících oddílů: 
 
Listening – poslech (cca 40 min). Část se skládá ze čtyř oddílů, ve kterých kandidát prokazuje 
schopnost porozumět rozsáhlým dialogům ze studijního i profesního života, zprávám a interview z 
rádia, veřejným přednáškám a diskusím. Každou část slyší kandidát pouze jednou. 
Reading – čtení (50 min). Tato část má tři oddíly, kde kandidát prokazuje schopnost porozumět 
autentickým poměrně rozsáhlým textům.  
Language Elements - lexikálně gramatická část (20 min). Kandidát vybírá správné řešení ze tří 
nabízených možností, kterými doplní 2 texty – dopisy či dialogy. 
Writing – psaní (60 min). V této části si kandidát vybírá za dvou témat a napíše jedno argumentativní 
pojednání na zadané téma. 
 
 
  
Ústní část trvá cca 20 min. a předchází jí domácí příprava. 
Ústní zkouška se skládá ze tří částí, kde kandidáti střídavě komunikují se zkušební komisí a mezi 
sebou. 
 
Průběh zkoušky: 
Část: 
1  Krátké představení svého studijního či profesního života a zodpovězení otázek druhého 

kandidáta             
2A  Prezentace – monologické představení předem připravené prezentace    
2B  Zkoušející i spolukandidát položí doplňující otázky k vyslechnuté prezentaci   
3 Diskuze - oba kandidáti vyjádří svůj názor a společně prodiskutují zadané téma 
 
Bližší informace o hodnocení nejen ústní části obsahuje modelový test, viz odkaz níže. 

 
 

 
 
 
Modelový test ke stažení naleznete na:  
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-c1-
university.html#t=2  
 
 
 
 
 
 
 
Odborný garant za anglický jazyk:  

 
Mgr.Věra Šlechtová, E-mail: slechtova.vera@ujak.cz, tel. 267 199 015 l. 123 
   

http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-c1-university.html#t=2
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-c1-university.html#t=2
mailto:slechtova.vera@ujak.cz

