1. Seznamte se
s přípravnými
materiály
Přečtěte si informace
o zkoušce a vyřešte si
modelovou variantu testu
ujop.cuni.cz/cce. Věnujte
pozornost pokynům na
titulní straně i uvnitř testu.

2. Přijďte včas,
raději o něco
dříve
Budete mít čas se
soustředit, najít svou
zkušební místnost
a v klidu si přečíst
informace, které jste
dostali u registrace.

12. Nechte
si čas na
kontrolu
Vždy si zkontrolujte,
že jste zodpověděli
všechny úkoly a
odpovědi přepsali do
záznamového archu.

11. Nepanikařte
a věřte si
Zůstaňte klidní až do konce.
Neměňte odpovědi na
poslední chvíli, pokud si
nejste jisti, že nová
odpověď je skutečně
správná.

10. Nenechávejte
žádný úkol bez
odpovědi
Některé úkoly zvládnete
s jistotou, u jiných můžete
zkusit vyloučit možnosti, které
se vám zdají nejméně
správné. Za špatnou odpověď
se body neodečítají, odpověď
proto napište vždy.

Certifikovaná zkouška
z češtiny pro cizince (CCE)

3. Čtěte
pozorně zadání
Přečtěte si důkladně
instrukce na titulní straně
testového sešitu (najdete
je i v modelové variantě).
Budete vědět, jak a kam
zapisovat odpovědi, jak
dlouho test trvá atd.

4. Test si nejprve
celý prohlédněte

5. Hlídejte
si čas

Rozhodněte se, kterou
úlohou začnete (kromě
Poslechu). Zvažte, které
téma nebo testovací
technika vám vyhovují.
Rozhodujte se podle délky
textu nebo toho, co se po
vás požaduje v úkolech.

Rozvrhněte si čas, který
strávíte u každé úlohy,
abyste stihli odpovědět na
všechny úkoly a napsat
svá řešení do
záznamového archu.

6. Řešte nejprve
úlohy, u kterých
s řešením nejméně
váháte

TIPY A RADY
PRO ŘEŠENÍ:
Čtení, Poslech
a Gramaticko-lexikální test

9. Používejte
tužku a zadání
testu jako
pomůcky
Při řešení úkolů si
podtrhávejte klíčová slova,
pište si poznámky,
škrtejte…

8. Čtěte
pozorně
příklad

Úlohy, které se vám zdají
nejsnazší, vám při řešení
zaberou nejméně času.
K ostatním úlohám se vrátíte
později. (Platí pro Čtení
a Gramaticko-lexikální test;
u Poslechu postupujete
podle nahrávky.)

7. Zvolte dobrou
strategii
Instrukce vám u každé úlohy říkají,
jak postupovat. Podle instrukcí
poznáte, jakou strategii zvolit, např.
zda je ve Čtení nutné přečíst
pozorně celý text, nebo v textu jen
vyhledat konkrétní informace.
Zejména na vyšších úrovních (B2,
C1) je vybraná strategie klíčová,
protože texty bývají dlouhé
a vhodná strategie může výrazně
ovlivnit čas, který nad úlohou
strávíte.

Objasní vám, jaká
odpověď se
očekává.

ujop.cuni.cz/cce

