Profesní zkouška z francouzského jazyka
telc Français B1 pour la Profession

Skladba zkoušky
Zkouška odpovídá ve své struktuře všem současným požadavkům. Prověřuje kandidátovy jazykové
dovednosti a znalosti na jazykové úrovni B1. Jedná se o zkoušku profesní, která je lexikálně
náročnější než zkouška telc Français B1. Ve všech svých částech se soustředí na komunikativní
dovednosti, na schopnost spontánní reakce v každodenních situacích se zaměřením na profesní
slovní zásobu.

Certifikační zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.
Písemná zkouška trvá 2 hodiny 30 minut a zahrnuje:
√
√
√
√

čtení s porozuměním;
část zaměřenou na slovní zásobu a mluvnické struktury;
poslech s porozuměním;
písemný projev.
Ústní zkouška trvá 15 minut a probíhá jako rozhovor dvou kandidátů, kteří musí prokázat:

√
√
√

bezprostřední schopnost navázat kontakt při představování se;
schopnost zapojit se do tematicky zaměřeného rozhovoru a plynně na dané téma hovořit;
schopnost pohotově řešit každodenní situace.

Před vlastní zkouškou má každý kandidát jednotlivě čas 20 minut na přípravu.
Při ústní zkoušce je vedle komunikativních schopností hodnocena i výslovnost a intonace.
Bližší informace o hodnocení nejen ústní části obsahuje modelový test, viz odkaz níže.

Informace ke zkoušce:
Zájemci o zkoušku si podají přihlášku na Katedře cizích jazyků Univerzity Jana Amose Komenského
Praha do stanoveného termínu (viz níže).
Kandidátům doporučujeme vyzkoušet si před konáním zkoušky modelový test vydaný pro tyto
účely a seznámit se tak s průběhem a řádem zkoušky. Testy je možné stáhnout viz níže nebo
zakoupit na naší škole, viz Ceník.
Před zahájením zkoušky je nutné předložit průkaz totožnosti. Každý účastník musí mít obyčejnou
tužku, nejlépe 2B nebo HB a dobrou gumu! Při zkoušce je zakázáno používat slovníky, gramatiky a
jiné materiály.
Cena zkoušky: 3.000 Kč *

Ti, kteří zkoušku nesloží, si ji mohou do uplynutí jednoho kalendářního roku zopakovat. Opakuje se
pouze ta část, v níž neobstáli. Kandidát však znovu uhradí plnou cenu.
Kandidát, který se ze závažných důvodů nemohl zkoušky zúčastnit, musí předložit nejpozději do tří
dnů od konání zkoušky písemný doklad s objasněním své absence a doložit ji např. lékařským
potvrzením, soudní výzvou.
*** Test ke stažení a další informace ke zkoušce telc Français B1 pour la Profession naleznete na

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

Termíny zkoušek: telc Français B1 pour la Profession

1.

Písemná část

Ústní část

Přihlášky do

10. - 12.2. 2016

10. - 12.2. 2016

4.1. 2016

K písemné části se kandidáti dostaví 15 minut před jejím začátkem do budovy UJAK!

Odborný garant za francouzský jazyk:
Mgr.Věra Šlechtová, E-mail: slechtova.vera@ujak.cz , tel. 267 199 015 l. 123
* Poznámka: V případě výrazné změny kurzu eura vůči koruně si UJAK vyhrazuje právo změnit
stanovené ceny.

