
Počúvanie/Hovorenie

CEFR Level: A1 WSE Level: Beginner - Začiatočník

CEFR Level: A2 WSE Level: Pre-Intermediate - Mierne pokročilá úroveň

CEFR Level: B1 WSE Level: Intermediate - Stredne pokročilá úroveň

CEFR Level: B2 WSE Level: Higher Intermediate - Vyššie stredne pokročilá úroveň

CEFR Level: B2+ WSE Level: Higher Intermediate Plus - Vyššie stredne pokročilá úroveň +

CEFR Level: C1 WSE Level: Advanced - Pokročilá úroveň

CEFR Level: C1+ WSE Level: Advanced Plus - Pokročilá úroveň +

CEFR Level: C2 WSE Level: Proficiency - Profesionálna úroveň

Čítanie Písanie Interakcia

Dokáže porozumieť základným 
pokynom a zúčastniť sa 
základného vecného rozhovoru o 
predvídateľnej téme.

Dokáže vyjadriť jednoduché 
názory alebo požiadavky v 
známom kontexte.

Dokáže porozumieť hlavným 
bodom známych tém s 
dostatočným jazykom na to, 
aby sa dokázal vynájsť v 
každodenných situáciách.

Dokáže porozumieť a vyjadriť 
myšlienky s určitou plynulosťou 
a primeranou presnosťou v 
každodenných kontextoch.

Dokáže porozumieť abstraktným  
záležitostiam a vyjadriť ich v 
obmedzenom rozsahu alebo 
poskytnúť radu v rámci známej 
oblasti a porozumieť pokynom 
alebo verejným oznámeniam.

Dokáže poradiť alebo hovoriť o 
zložitých alebo citlivých 
otázkach, rozumie hovorovým 
odkazom a s istotou sa 
vysporiada s útočnými otázkami.

Dokáže sa efektívne zapájať na 
stretnutiach a seminároch v 
rámci svojej pracovnej oblasti a 
udržiava neformálnu 
konverzáciu s dobrou mierou 
plynulosti, zvládajúc abstraktné 
výrazy.

Dokáže poradiť alebo hovoriť o 
zložitých alebo citlivých 
otázkach, rozumie hovorovým 
odkazom a s istotou sa 
vysporiada s útočnými otázkami.

Rozumie základným 
upozorneniam, pokynom 
alebo informáciám.

Dokáže porozumieť 
jednoduchým informáciám v 
rámci známej oblasti, ako sú 
jednoduché učebnice alebo 
správy o známych veciach.

Rozumie nekomplexným 
rutinným informáciám a 
článkom.

Dokáže porozumieť 
všeobecnému významu 
nerutinných informácií v známej 
oblasti.

Dokáže porozumieť hlavným 
myšlienkam zložitého textu na 
konkrétne aj abstraktné témy.

Dokáže porozumieť 
dokumentom, 
korešpondencii a správam 
vrátane detailných častí 
zložitých textov.

Dokáže čítať dostatočne 
rýchlo na to, aby zvládol 
akademickú úroveň, čítať 
informácie v rôznych médiách 
a porozumieť neštandardnej 
korešpondencii.

Dokáže porozumieť 
dokumentom, korešpondencii a 
správam vrátane detailných 
častí zložitých textov.

Dokáže vyplniť základné 
formuláre a písať si poznámky 
vrátane času, dátumu a miesta.

Dokáže vyplniť formuláre a 
napísať krátke jednoduché listy 
alebo pohľadnice súvisiace s 
osobnými údajmi.

Dokáže napísať jednoduché 
listy/texty na známe témy s 
primeranou presnosťou a 
vyjadriť osobné myšlienky a 
názory.

Dokáže vytvárať dlhšie texty 
pomocou odsekov s 
použitím rôznych štruktúr s 
dostatočnou presnosťou.

Dokáže vytvoriť jasný a podrobný 
text na širokú škálu tém a uviesť 
výhody a nevýhody rôznych 
možností.

Dokáže napísať listy na 
akúkoľvek tému a úplné 
poznámky zo stretnutí alebo 
seminárov s dobrým výrazom a 
presnosťou.

Dokáže pripraviť/napísať 
profesionálnu korešpondenciu, 
robiť si presné poznámky na 
stretnutiach alebo napísať esej, 
ktorá preukazuje vysoko 
efektívnu schopnosť 
komunikovať.

Dokáže napísať listy na 
akúkoľvek tému a úplné 
poznámky zo stretnutí alebo 
seminárov s dobrým výrazom a 
presnosťou.

Dokáže interagovať jednoduchým 
spôsobom; vie klásť jednoduché 
otázky a odpovedať na ne.

Dokáže komunikovať v 
jednoduchých a rutinných 
úlohách, ktoré si vyžadujú priamu 
komunikáciu. Dokáže zvládnuť 
krátke sociálne kontakty.

Dokáže si poradiť s väčšinou 
situácií, ktoré môžu nastať pri 
cestovaní v anglicky 
hovoriacej oblasti. Vie viesť 
konverzáciu na známe témy.

Dokáže komunikovať s určitou 
plynulosťou a spontánnosťou; 
vie sa aktívne zapojiť do diskusie 
na známe témy.

Dokáže vysvetliť a udržať 
pohľad; dokáže obhájiť 
myšlienky s lepšou 
plynulosťou.

Dokáže sa bez námahy zapojiť 
do akejkoľvek konverzácie alebo 
diskusie. Môže sa vrátiť späť v 
debate a podľa potreby 
reštrukturalizovať, aby sa 
predišlo nedorozumeniam.

Dokáže formulovať myšlienky 
presne a zručne; vie dať do 
súvislosti príspevky s 
príspevkami iných. Dokáže sa 
vysporiadať s komunikačnými a 
kultúrnymi problémami 
prostredníctvom objasňovania a 
exemplifikácie.

Dokáže sa bez námahy zapojiť 
do akejkoľvek konverzácie alebo 
diskusie. Môže sa vrátiť späť v 
debate a podľa potreby 
reštrukturalizovať, aby sa 
predišlo nedorozumeniam.

Definície úrovní znalosti angličtiny 

Common European Framework Level (CEFR levels)



The London Exam Centre
Londýnske skúšobné centrum

London Exam Center je súčasťou Wimbledon School of English a umožňuje vám pripraviť sa a absolvovať skúšky tu 
vo Wimbledone. Termíny, poplatky a ďalšie informácie nájdete na www.londonexams.co.uk 

Ekvivalenty hodnotenia úrovní znalosti angličtiny

The London Exam Centre

Wimbledon School of English Levels
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Common European Framework of Reference A1

Key        Preliminary First Advanced Proficiency

3 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

Business Preliminary Business Vantage Business Higher

2 3-4 5-6 7-9 10-11 12

ISE Foundation ISE I ISE II ISE III

20 35 48 62 80 85

56-86 87-109 110-120

120 225   550 785 945

50 90 120 160 200

30 70 120 160 200

A2 B1 B2/B2+ C1/C1+ C2

IELTS Equivalent Exam Score

Trinity Graded Exam in Spoken English (GESE)

PTE Equivalent Exam Score

TOEIC Equivalent Reading & Listening Score

TOEIC Equivalent Writing Score

Cambridge Equivalent Exam Score

BEC Equivalent Exam Score

Trinity Integrated Skills in English (ISE)

TOEFL IBT Equivalent Exam Score

TOEIC Equivalent Speaking Score

• • Testovacie centrum pre IELTS mimo UKVI (akademické a všeobecné vzdelávanie)

• • Testovacie centrum pre Cambridge Assessment anglické skúšky

Testy s možnosťou absolvovania písomnou formou alebo online: 

• IELTS

• B2 First

• C1 Advanced

• C2 Proficiency

• A2 Key

• B1 Preliminary

• B1-C1 Business Preliminary, Vantage & Higher

• Linguaskills

• Teaching Knowledge Test (TKT)

• Occupational English Test (OET)

• Test of Legal English Skills (TOLES)

• Trinity

• PTE Academic

• Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

• Test of English for Aviation (TEAC)




