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The European Language Certificates – Evropské jazykové certifikáty jsou jazykové zkoušky, které jsou vytvářeny a 
organizovány společností telc LANGUAGE TESTS – „Testovací systémy dalšího vzdělávání“. Organizace 
telc GmbH je členem ALTE (Association of Language Testers in Europe – „Asociace evropských 
jazykových zkoušejících“) a provádí zkoušky v celé Evropě. Informace na www.telc.net. 
Zkoušky telc probíhaly na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. doposud zpravidla dvakrát 
ročně v řádných termínech v červnu a v listopadu, od roku 2016 plánujeme posílit množství nabízených 
termínů, první proběhne v únoru, další v červnu a pak opět na podzim. Přihlásí-li se najednou více než 8 
kandidátů, lze ji složit i v mimořádném termínu 

Doporučujeme všem uchazečům, aby si vyzkoušeli modelový test před samotnou zkouškou. Test si mohou 
stáhnout na stránkách www.telc.net nebo zakoupit na naší škole též na Katedře cizích jazyků. Nabízíme také 
možnost složení přípravného modelového testu pod vedením vyškoleného lektora i s následným rozborem 
písemné a ústní části testu. 
V rámci jednotlivých úrovní se zájemci mohou přihlásit k následujícím zkouškám: 
 

Seznam jednotlivých jazykových zkoušek telc konaných na naší škole 
 

 angličtina němčina francouzština 

A1 telc English A1 telc Deutsch A1 telc Français A1 

A2 telc English A2 telc Deutsch A2 telc Français A2 

A2-B1 telc English A2-B1   

B1 telc English B1 telc Deutsch B1 telc Français B1 

 telc English B1 Business telc Deutsch B1+ Beruf 
telc Français B1 pour la 

Profession 

 
telc English B1 Hotel and 

Restaurant   

B1-B2 telc English B1-B2 telc Deutsch B1-B2 Pflege  

B2 telc English B2 telc Deutsch B2 telc Français B2 

 telc English B2 Business telc Deutsch B2+ Beruf  

 telc English B2 Technical   

B2-C1 
telc English B2-C1 

University 
telc Deutsch B2-C1 

Medizin  

C1 telc English C1 telc Deutsch C1  

  
telc Deutsch C1 

Hochschule  

C2 telc English C2 telc Deutsch C2  
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Modelový test 
 

Evropský jazykový certifikát je možno složit i bez absolvování  jazykového kurzu. Doporučujeme každému 
účastníkovi  napsat si před vlastní zkouškou tzv. modelový test, kde se seznámí s  průběhem, formou  a  
řádem  vlastní zkoušky.  Modelový test je  také k dispozici k procvičení na www.telc.net.  

 

Modelové testy jsou vydávány pro všechny typy zkoušek právě k tomuto účelu. Nabízíme možnost složení 
takovéhoto testu pod vedením vyškoleného lektora – zkušebního komisaře i s následným rozborem písemné 
a ústní zkoušky. Kandidát tedy zjistí okamžitě svou úroveň a může se soustředit před zkouškou cíleně na 
okruhy (poslech, čtení, mluvený projev, gramatika, písemný projev), ve kterých má nedostatky. 

Vlastní modelový test trvá 4 hod. a následný rozbor 1 hod. Celkem 5 hod. (60 min) – C2. 

Vlastní modelový test trvá 4 hod. a následný rozbor 1 hod. Celkem 5 hod. (60 min) – C1. 

Vlastní modelový test trvá 3 hod. a následný rozbor  1 hod. Celkem 4 hod. (60 min) - B1, B2. 

Vlastní modelový test trvá 1 hod. 30 min. a následný rozbor  30 min. Celkem 2 hod.(60 min) -  A1, A2. 

 

Cena:  800 Kč  

 

Termín modelových testů: leden 2017 – na únorové zkoušky telc  2017 

                                              březen, duben, květen 2017 – na červnové zkoušky telc 2017  

                                              září, říjen 2017 – na listopadové zkoušky telc 2017  

 
lze se individuálně domluvit na čísle 267199021, 022 nebo na níže uvedeném e-mailu.            
            

 

Prosíme,  předem o přihlášení na modelový test. Místo konání:  Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha 3, Roháčova 63,  Praha 3. Tel.: +420 267 199 022, mailem: blahnikova.helena@ujak.cz 
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mailto:blahnikova.helena@ujak.cz

	Evropské jazykové certifikáty „telc“ na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha
	Roháčova 63, 130 00  Praha 3, Tel.: 267 199 022, 267 199 015 www.ujak.cz
	Modelový test


