
Cambridge  skúšky BEC  

– Cambridge English: Business Certificates 
 

BEC sú tri odborné skúšky (Preliminary, Vantage, Higher), ktoré overujú znalosť angličtiny 
v obchodnom prostredí. Ak potrebujete angličtinu v práci alebo sa pripravujete na kariéru 
v obchodnej sfére, tieto skúšky sú to pravé. 

Cambridge English: Business Vantage (BEC-Vantage; Business English) 

je skúška určená pre kandidátov so stredne pokročilou úrovňou znalosti anglického jazyka, 
ktorí už pracujú alebo sa pripravujú na prácu v obchodnej sfére; od všeobecných pozícií 
v kancelárii až po výrobu a finančné služby. Táto úroveň zodpovedá úrovni skúšky 
Cambridge English: First (FCE – všeobecná angličtina), úrovni B2. 

 

Obsah skúšky  

Čítanie (1 hodina) 

Časť skúšky zameraná na čítanie sa skladá z 5 pasáží predstavujúcich rôzne formy textu, napr. články, 
správy, beletriu, reklamy, listy, odkazy, katalógy atď. V každej pasáži môže byť na čítanie určený 
jeden dlhší text alebo dva kratšie. Dĺžka textu sa pohybuje od 150 do 550 slov. Čítanie je hodnotené 
25 % z celkového počtu bodov. 

Písanie (45 minút) 

V tejto časti skúšky musia kandidáti vypracovať dve písomné úlohy. Obe úlohy sú povinné a 
môžu mať podobu niektorej z nasledujúcich foriem textu: 

• komunikácia s kolegom v pracovnej záležitosti, ako je ,napr. odkaz, poznámka alebo 
e-mail;  

•  korešpondencia adresovaná niekomu mimo firmu (napr. zákazníkovi alebo 
dodávateľovi) kvôli obchodným záležitostiam; môže ísť o list, fax alebo e-mail 

• správa alebo prezentácia informácií týkajúcich sa konkrétnej témy alebo udalosti;  

• návrh, ktorý má podobný formát ako správa, avšak zameriava sa na budúcnosť a 
obsahuje odporúčanie či návrhy do diskusie. 

Písanie je hodnotené 25 % z celkového počtu bodov. 

Počúvanie (40 minút) 

Táto časť skúšky sa skladá z troch častí. V každej časti kandidáti počúvajú text alebo texty z 
nahrávky a odpovedajú na otázky (celkom 30). Odpovede majú formu doplňovania 
chýbajúceho textu, spájania niekoľkých variantov a výberu z niekoľkých možností. Každú 
nahrávku kandidáti počúvajú dvakrát. Počúvanie je hodnotené 25 % z celkového počtu bodov. 

Hovorenie (cca 14 minút vo dvojici) 

Časť skúšky zameraná na hovorenie sa skladá z troch častí. Prvú časť predstavuje rozhovor 
so skúšajúcim na obchodnú tému. Druhú časť predstavuje mini prezentácia: kandidát si 
vyberie jednu z troch tém, má 1 minútu na prípravu a potom 1 minútu hovorí. Prezentácia by 



tiež mala reagovať na vystúpenie druhého kandidáta. Tretia časť je diskusia s druhým 
kandidátom na obchodnú tému. Kandidáti by mali byť schopní vyjadriť a obhájiť svoje 
názory, používať porovnania, vyjadriť súhlas a nesúhlas. Hovorenie je hodnotené 25 %          
z celkového počtu bodov. 

Aké hodnotenie môžem získať? 

Minimálny výsledok pre úspešné zloženie skúšky predstavuje asi 60 % z celkového počtu 
bodov. Pre úspešné zloženie skúšky nie je nutné tento výsledok dosiahnuť z každej časti 
skúšky. Úspešní kandidáti získajú certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov – A, B alebo C. 
Ak dosiahne kandidát stupeň D, je čiastočne úspešní. Získa totiž Cambridge certifikát 
z Business English, no na úrovni B1. Neúspešní kandidáti sú hodnotení stupňami E. 

 

 

 


