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TERMÍN A MÍSTO ZKOUŠKY 
KDY: sobota 16.10. od 9:15 
KDE: u vás doma, zkouška probíhá online 
CO: mezinárodní zkouška z anglického jazyka EUROEXAM, jazykové úrovn  B2 
VYBAVENÍ: Pro realizaci online zkoušky pot ebujete následující vybavení: 

 Po íta  s myší 
 Dobré internetové p ipojení 
 Mikrofon a bedýnky (sluchátka s mikrofonem nejsou povoleny) 
 Kamera, která je sou ástí po íta e nebo p ipojena k po íta i  
 Chytrý telefon s kamerou  
 Stojánek na chytrý telefon (m že být podomácku vyrobený)  

IHLÁŠKA: jana.pirkova@threshold.cz 
 

REGISTRACE A P ÍPRAVA NA ZKOUŠKU 
Registrace na zkoušku 

 Abychom mohli kandidáty na zkoušku zaregistrovat, tak pot ebujeme, aby nám zaslali íslo 
ob anského pr kazu, které bude použito pro kontrolu totožnosti p ed za átkem zkoušky a 
fotografii fotografie, která je na ob anském pr kazu (vše bude zkoušce skartováno). 

 Jakmile bude kandidát na zkoušku zaregistrován, tak obdržíte údaje pro vstup do online 
prost edí Euroexam, informace, jak provést technickou zkoušku vašeho vybavení a pravidla 
pro online testování.  

 Pro  nácvik  zkoušky  v  online  prost edí  jsou  k  dispozici  testové  úlohy,  abyste  si  mohli  
vyzkoušet, co vás v den zkoušky eká.  

Technická generálka p ed zkouškou 
Asi 1 týden p ed zkouškou uspo ádáme technickou zkoušku pro všechny uchaze e. Zde kontrolujeme, 
zda vybavení uchaze  funguje, jejich místnost má správné dispozice a že v dí, co je eká v den 
zkoušky. Technická zkouška trvá cca 15 minut a její sou ástí je také prostor pro p ípadné dotazy. 
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PR H ONLINE ZKOUŠKY 
íprava místnosti na zkoušku 

Místnost, ve které kandidát sedí p i skládání zkoušky, musí být tichá, dob e osv tlená a b hem 
zkoušky nesmí kandidáta nic rušit ani rozptylovat. Po celou dobu zkoušky musí být kandidát v 
místnosti sám.   
Na stole, u kterého kandidát sedí b hem zkoušky, nesmí být nic, krom  p edm , které jsou b hem 
skládání zkoušky povoleny.  

V den zkoušky 
Kandidáti se p ihlásí do online prost edí zkoušky Euroexam v 9:15 a prob hne ov ení identity 
kandidáta a místnosti.  

Písemná ást zkoušky za íná v 10:00 a  to  v  níže  uvedeném  po adí,  mezi  každou  ástí  je  krátká  
estávka. Každý kandidát je b hem celé zkoušky sledován: 

 tení (3 testové úlohy) – 35 minut 
 Psaní (2 testové úlohy) – 60 minut 
 Poslech (3 testové úlohy) – 35 minut  

Ústní ást zkoušky za íná v 13:00 a  probíhá ve dvojicích.  Ústní  ást  má 4  ásti  a  kandidáti  mají  10 
minut na p ípravu, vlastní ústní ást trvá 20 minut. Ústní ást zkoušky probíhá p es Zoom.  

 Podpora b hem zkoušky 
Naše jazyková škola zajiš uje organizaci, úvodní ov ení totožnosti kandidát  a technickou zkoušku 

ed konáním zkoušky, vlastní zkoušku zajiš uje zkouškové centrum Euroexam a jejich zkoušející. 
hem zkoušky bude k dispozici WhatsApp horká linka, která bude po celou dobu zkoušky k dispozici 

v p ípad  ne ekaných komplikací.  
 

VÝSLEDEK ZKOUŠKY A CERTIFIKÁT 
 Pro úsp šné složení zkoušky pot ebujete získat minimáln  60%, zárove  však musíte 

v jednotlivých ástech testu dosáhnout minimáln  40%. Jednotlivé ásti zkoušky mají stejnou 
váhu. 

 Kandidáti, kte í dosáhnou minimáln  výše uvedeného výsledku, obdrží oficiální certifikát o 
složení zkoušky na úrovni B2. Pokud nedosáhnete minimálního výsledku, tak dostanete 
potvrzení o ú asti na zkoušce a informaci o vaši aktuální jazykové úrovni. 

 Výsledek testu bude zaslán za 20 dní od napsání testu a certifikát nejpozd ji za 30 dní. 
 

Další informace o online zkoušce najdete v angli tin  zde: http://www.euroexam.com/the-
exams/the-euroexams-online-all-you-need-to-know 
Zkušební testy: http://www.euroexam.org/en/prepare-for-the-exam/weekly-practice-tasks 
Tipy na p ípravu na zkoušku: 

Psaní: http://www.euroexam.org/en/prepare-for-an-exam/preparation-tips/preparation-and-exam-
tips-for-the-writing-test 
Mluvení: http://www.euroexam.org/en/prepare-for-the-exam/preparation-tips/preparation-and-
exam-tips-for-the-speaking-test 
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