
jazykové úrovně*
úplný začátečník (A0) 
Úroveň, na které se student se studiem jazyka ještě nikdy nesetkal. Nerozumí žádnému
slovíčku, ale může mít pasivní znalost některých obecně známých frází či slov, jako např.
"one, two, three, good morning, A, B, C, school, ....".
Studenti na této úrovni se učí základní slovní zásobu, gramatiku a seznamují se s
výslovností. Učí se odpovídat na nejzákladnější otázky (jméno, věk, bydliště, ...)
Po roce studia v našem skupinovém kurzu student rozumí základním větám, frázím, umí
se představit, vyhláskovat své jméno, zná také pravidla pro používání přítomného
prostého a průběhového času, ví, kdy a jak se používá modální sloveso "can" a ke konci
školního roku se naučí používat minulý prostý čas.

začátečník se základy (A1) 
Student na této úrovni již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, o které jsme se
zmiňovali u předešlé úrovně. Rozumí základním otázkám a umí sestavit delší,
smysluplnou větu. V kurzu na této úrovni se velmi často upevňuje znalost gramatiky
přítomných časů, modálního slovesa "can", množného čísla, imperativů, minulého
prostého času a později se naučí i budoucí čas s "will" a "going to". Na konci ročního
kurzu student zná základní slovní zásobu ohledně svého domova, jídla, pití, školy, práce,
zvířat, lidského těla a dalších témat. Ke konci kurzu se studentovi představí téma
předpřítomného času.

znalý začátečník (A2) 
Pod touto úrovní si můžeme představit žáka absolvujícího devátou třídu základní školy.
Student po ročním kurzu umí již velmi dobře používat přítomný prostý a průběhový čas,
minulý prostý čas, imperativy, zná modální slovesa, umí správně použít "will", "going
to" a minulý prostý a průběhový čas. Studentovi je také do hloubky představen
předpřítomný čas. Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se
ho bezprostředně týkají a dovede na tato témata vést rozhovor. Snadno mluví o svých
zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání - a to i
písemnou formou. Na této úrovni je postavena první zkouška z anglického jazyka - KET
(Cambridge English Key).

mírně pokročilý (B1)
Na úrovni B1 je zpravidla postavena státní maturita z angličtiny. Studentovi již nedělá
problém použití základní gramatiky (kterou jsme zmiňovali u úrovní výše), neboť se učí
další a komplexnější gramatická témata. Student neustále prohlubuje své znalosti slovní
zásoby, kterou s přehledem používá a bez problémů se v cizí zemi dorozumí. Dobře
rozumí rodilým mluvčím a pouští si filmy a seriály v originálním znění. Na úrovni B1 již
zvládnete sami mluvit na jakékoli téma, a to i několik minut. Kromě státní maturity se
na této úrovni pohybuje i  další mezinárodní zkouška - PET (Preliminary English Test).

*Uvedené jazykové úrovně dávají příklady na studiu angličtiny, nicméně u ostatních jazyků je
znalost velmi podobná. V případě zájmu o jazykové úrovně jiných jazyků nás kontaktujte
emailem. Rádi Vám zašleme přehled znalostí na úrovních dalších světových jazyků.



jazykové úrovně*

úroveň rodilých mluvčí (C2)

středně pokročilý (B2) 
Student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata a bez
větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům. Rozumí mluvenému
projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty. Student rozumí složitějším gramatickým
jevům, slovním spojením a idiomům, které sám dokáže používat. Jeho výslovnost se již
více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčí (libovolné variace angličtiny). Na úrovni B2
student umí napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod. Student
na této úrovni obstojí u zkoušky FCE (First Certificate in English). Od úrovní B1-B2
doporučujeme začít s konverzačními lekcemi s rodilými mluvčími.

velmi pokročilý (C1)
Student bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu a
rozeznává skrytý význam textu. Mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova.
Flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Jeho psaný
text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný. Na této úrovni se skládá zkouška CAE
(Certificate in Advanced English). S úrovní C1 je možné již jazyk učit, neboť se na této
úrovni konají i státní zkoušky z jazyka na vysokých školách.

Student nemá žádné potíže s porozuměním jakéhokoli druhu mluveného projevu, ať už
živě nebo z vysílání a snadno čte všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních
textů. Na úrovni C2 se student dokáže zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse a
velmi dobře zná idiomatické a hovorové výrazy. Student umí také napsat jasný plynulý
text v různých stylech. Na úrovni C2 můžete složit mezinárodně uznávanou zkoušku CPE
(Proficiency).


