Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge Englishdeklaruje pokročilou znalost jazyka. Mezinárodně uznávaná zkouška FCE zvyšuje Vaši
konkurenceschopnostnejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, obzvláště pak u administrativních pozic a
jednotlivými univerzitními fakultami. Ideální kandidát by měl být schopen obhájit svůj názor a umět přizpůsobit styl své výpovědi v každodenních situacích, a to
v mluvené i psané formě.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.
Obsah zkoušky:
1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 20 minut), 3. použití angličtiny (45 minut), 4. poslech (40 minut), 5. mluvení (přibližně 14 minut)

1. čtení (1 hodina)
Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat
konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů.
2. psaní (1 hodina a 20 minut)
Kandidáti napíší dva texty, první v rozsahu 120 - 150 slov má pevně zadané téma. U druhého textu, jehož rozsah musí odpovídat 110 - 180 slovům, si může
kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. email, dopis, vyprávění, článek do novin, zpráva, recenze, žádost, esej nebo text na základě jedné z
doporučených knih pro daný termín FCE.
3. použití angličtiny (45 minut)
Zde se ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále
transformací slov, slovních spojení a vět.
4. poslech (40 minut)
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z
rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo
doplňování vynechaných míst v textu.
5. mluvení (14 minut)
Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva

zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva
obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě ilustrací obdržených od zkoušejícího.

