Vážení studenti,
jazyková škola a zkouškové centrum AKCENT IH Prague ve spolupráci se Sportovním gymnáziem Kladno,
oficiálním přípravným centrem cambridgeských zkoušek, pro Vás organizuje jazykové zkoušky Cambridge
English: B2 First v prostorách autorizovaného zkouškového centra AKCENT IH Prague, Bítovská 3–5,
Praha 4.
Zájemci o konání zkoušek FCE (Cambridge English First) se mohou hlásit na emailové adrese
sgdusek@seznam.cz.

Zkouška Cambridge English: B2 First (FCE) je určena kandidátům, kteří studovali přibližně 4–5 let (úroveň B2
podle CEFR). Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být např. schopen obhájit svůj názor v
diskusi a zvládat psanou a mluvenou angličtinu na úrovni upper-intermediate.
Podoba zkoušky:
•
•
•
•

Reading & Use of English – 75 minut
Writing – 80 minut
Listening – 40 minut
Speaking – 14 minut ve dvojici kandidátů

Hodnocení a výsledky
Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky Cambridge English je 70 % z celkového počtu bodů. Úspěšní
kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Kandidáti, kteří nedosáhnou požadovaného
výsledku, ale přesto prokáží dostatečné znalosti, obdrží certifikát, který v rámci Evropského referenčního
rámce potvrzuje znalosti o jednu úroveň nižší.
Výsledky testu budou k dispozici online přibližně za měsíc po konání zkoušky. Certifikát z Cambridge dorazí do
JŠ AKCENT přibližně měsíc po termínu konání zkoušky.

Certifikát
Studenti, kteří vlastní certifikáty Cambridge English:
•
•
•
•

získávají dodatečné body u přijímacího řízení ke studiu na vybrané VŠ,
mohou využít uznání zkoušek ve výuce anglického jazyka (student např. nemusí absolvovat kurzy
angličtiny během studia),
mají možnost účastnit se výměnných zahraničních studijních programů nebo studovat v zahraničí,
zvyšují svoji šanci na získání vysněného zaměstnání v ČR i v zahraničí a pomáhají tak svému
profesnímu růstu.

Přehled o pracovních příležitostech v ČR i zahraničí pro držitele certifikátu cambridgeské zkoušky FCE
naleznete zde: https://www.cambridgeenglish.org/recognition.

Jak se zaregistrovat
Termíny zkoušek: sledujte aktuální leták na www.akcent.cz > sekce Jazykové zkoušky > aktuální termíny
Registrace je umožněna online na webových stránkách AKCENT IH Prague:
www.akcent.cz → jazykové zkoušky → zkoušky z angličtiny Cambridge English → online přihláška ke zkoušce
Při registraci postupujte takto:
•
•

•

Vyberte požadovanou zkoušku a název školy v rolovací liště.
Zaklikněte měsíční e-learningovou přípravu ke zkoušce. Každý kandidát, který se zaregistruje ke
zkoušce, má nárok na 1 kalendářní měsíc IH Campus e-learningové přípravy zdarma, tj. přístup
k testům, jazykovým cvičením a poslechům. Přístupové údaje budou všem zaslány emailem po
uhrazení poplatku za zkoušku.
Včas proveďte platbu (před koncem registračního období).

Nabídka pro studenty Sportovního gymnázia Kladno
Sleva 5% na všechny zkoušky Cambridge:
zkouška FCE
zkouška FCE po slevě

4 400 Kč
4 180 Kč

Při online registraci vyberte název školy v rolovací liště – sleva se uplatní automaticky.

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně zkoušek Cambridge English, neváhejte se na nás obrátit.
Věříme, že studenti zkoušky úspěšně zvládnou. Těšíme se na ně!
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