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Jazykové zkoušky
nové generace



Splňujeme přísná měřítka kvality, zkoušky pořádáme po celém světě

Mezinárodní certifikáty
nové generace

LanguageCert International ESOL (Angličtina pro cizince) představuje soubor testování z anglického jazyka 
určený studentům, kteří hodlají studovat na vysokých školách, ucházejí o práci nebo chtějí cestovat po světě.

• Vyhovují kandidátům flexibilností termínů a jasnou strukturou testů
• Testují komunikativní dovednosti a nevyžadují nácvik struktury zkoušky
• Umožňují akreditovaným centrům pořádat zkoušky v termínech dle konkrétních požadavků:
 papírová či PC verze v akreditovaných centrech
 online verze v reálném čase s dohledem kdykoli a kdekoli
• umožňují flexibilnost s možností složit písemnou a ústní zkoušku odděleně v různých termínech
 a na rozdílných úrovních
• poskytují výsledky promptně do 3-10 dnů, jak v podobě e-certifikátů, tak i jako klasické tištěné
 certifikáty & mají celoživotní platnost
• jsou uznány Ofqual, jsoujsou uznávány ve více než 55 zemích světa, jsou uznávány Ministerstvem    
 školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jsou:
 zařazeny v seznamu zkoušek umožňujících nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z
 cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky
 zařazeny v Seznamu standardizovaných zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace
 zaměstnanců ve správních úřadech
 uznávány významnými univerzitami a vysokými školami jako součást přijímacích zkoušek, interních
 zkoušek či v rámci mezinárodních výměnných programů

Proč mezinárodní zkoušky LanguageCert ESOL?

• Skládá se z poslechu s porozuměním, ze čtení s porozuměním a z písemného projevu a koná se bez   
 přerušení s určenými časovými limity na jednotlivé části
• Minimální úspěšnost je 50% z celého testu, dílčí výsledky nejsou relevantní

LanguageCert International ESOL – Písemná zkouška

• Každý kandidát je testován jednotlivě a je mu tak umožněno plně se soustředit na svůj projev
• Ústní zkouška je vždy nahrána průvodcem zkoušky, čímž je garantována nestrannost při hodnocení, a
 zároveň záznam umožňuje přehrání při případné žádosti o přehodnocení výsledku zkoušky
• Zaznamenaná ústní zkouška je hodnocena akreditovanými hodnotiteli LanguageCert
• Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50%

LanguageCert International ESOL – Ústní zkouška
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Online v
reálném čase
s on-line dozorem

LanguageCert International ESOL jsou k dispozici online pro úrovně B1-C2.
LanguageCert Online zkoušky v reálném čase pod dohledem je nový způsob testování, který umožňuje
kandidátům skládat zkoušky kdykoli (24/7/365), kdekoli a výsledky kandidáti získají do 3 pracovních dnů. 
Vše, co ke zkoušce potřebujete, je PC, NB, webová kamera a připojení k internetu. V průběhu zkoušky 
komunikuje s kandidátem reálná osoba. Online zkoušky představují inovativní způsob testování a jsou 
rovnocenné ostatním způsobům testování v akreditovaném centru, zkoušky mají stejnou strukturu, stejný 
certifikát a jejich uznávání je rovnocenné.

ONLINE
ZKOUŠKY

Inovace pro testovací organizace
LanguageCert Online zkoušky se skládají pod dozorem v reálném čase

LanguageCert je certifikační instituce regulovaná uznaná Ofqual. Využívá technologické
inovace v testování a certifikacích a poskytuje vysoce kvalitní služby studentům jazyků po
celém světě. LanguageCert sídlící ve Velké Británii je členem skupiny PeopleCert, přední
světové certifikační instituce, pořádající miliony zkoušek ve více než 200 zemích.



info@languagecert.org

facebook.com/languagecert.org

LanguageCert je obchodní jméno společnosti PeopleCert Qualifications Ltd.
Registrované ve Velké Británii pod číslem 09620926

Podrobné informace o zkouškách 
LanguageCert International 
ESOL, jakož i vzorové testy ke 
stažení najdete na: 
www.languagecert.org
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Pořádáme miliony
zkoušek po celém
světě

10 000 + zkoušek
200 zemí, kde nás najdete

Námi používané technologie
umožňují i okamžité
vyhodnocení výsledků

Nabízíme online
zkoušky v reálném čase

24/7/365
servis pro zákazníky

8 000 - to je počet našich
spolupracovníků –
expertů, partnerů, hodnotitelů


