
 
 

MEZINÁRODNÍ 
CERTIFIKÁTY ETS  

TFI™

 

TFI™: certifikát z francouzského jazyka 
(ideální pro budoucí pracovní uplatnění) 
 
Co je zkouška TFI™? 

TFI™ (Test de français international™) je zkouškou, která certifikuje znalost francouzského 

jazyka osob, pro které francouzština není mateřským jazykem. Tato zkouška zjišťuje a 

ověřuje znalosti francouzského jazyka v pracovním prostředí od úrovně začátečník až po úroveň 

pokročilý, nezávisle na vykonávaném povolání či vzdělání. 

Proč právě TFI™? 

Francouzský jazyk používá více než 170 milionu osob každý den, jde tedy o velmi rozšířený jazyk 

v mezinárodní a obchodní komunikaci. Osoby, které mají zájem pracovat v různých zemích světa 

a prezentovat svou znalost několika jazyků, mohou za tímto účelem využít spolehlivou, objektivní 

a uznávanou zkoušku TFI™. 

Jak vypadá zkouška pro získání certifikátu TFI™? 

Zkouška TFI™ trvá přibližně 110 minut, celé zkouškové sezení trvá zhruba 2 hodiny a 15 minut. 

Jedná se o test, kde zkoušený vybírá správnou odpověď z možností A, B, C či A, B, C a D. TFI™ 

tvoří 180 testových úloh rozdělených na dvě části po 90 úlohách. Za každou část může 

účastník obdržet 5 až 495 bodů. V celkovém hodnocení zkoušky lze získat 10 až 990 bodů. 

Mimoto zkoušku nejde „nesložit“, neboť každý účastník získá bodování na průběžné znalostní  

stupnici dle evropského referenčního znalostního rámce v rozsahu A1 až C1. 

Kdo využívá certifikát TFI™? 

• Studenti a pracující osoby: tím, že uvádí své výsledky z TFI™ ve svých životopisech, 

formálně zdůrazňují své schopnosti a odlišují se na trhu práce 

 

• Akademické instituce: využívají TFI™  jako ekvivalent zkoušky či zápočtu z lektorátu, 

nebo považují získání certifikátu TFI™  jako podmínku pro absolvování vysoké školy a 

získání diplomu 

 

• Jazykové školy: zkouška TFI™  pomáhá při rozřazování návštěvníků kurzů do skupin 

se stejnou úrovní pokročilosti, externím a objektivním způsobem demonstruje 

studentům jejich pokroky a správnou volbu místa výuky 

 
 

• Firmy a korporace: využívají TFI™ při přijímání a výběru zaměstnanců, podle výsledků 

přijímají rozhodnutí týkající se managementu dalšího jazykového školení (jazykový 

audit), sjednocují systém hodnocení ve všech pobočkách kdekoliv na světě 

 

• Státní správa a jiné organizace: využívají TFI™ pro stanovení kompetencí potřebných 

pro účast na školeních a jednání, která jsou vedena v cizím jazyce a pro vypracování 

projektů s mezinárodní účastí. 

 
Formát zkoušky TFI™ 

Poslech s porozuměním - 42 minuty - 90 otázek Počet úloh v části 

Část I - situace otázka-odpověď 40 úloh 

Část II - krátké rozhovory 30 úloh 

Část III - krátké konverzace 20 úloh 

 

Porozumění psanému textu - 68 minut - 90 otázek Počet úloh v části 

Část IV - rozpoznání chyb ve větě 25 úloh 

Část V - dokončení vět 25 úloh 

Část VI - otázky k textům 40 úloh 

  

Zkouška TFI™ a stupnice SERR (společný evropský referenční rámec 

TFI (10-990 bodů) A2 B1 B2 C1 

Listening (5-495 bodů) 85 160 300 395 

Reading (5-495 bodů) 105 185 305 430 

TOTAL 190 345 605 825 

 

Přihlášky na mezinárodní zkoušky TFI přijímáme:  
 
e-mailem na adrese: info@bi.cz, 
telefonicky na čísle: 274 776 256, 724 173 829 
osobně: BOHEMIA INSTITUT s.r.o., Tuklatská 3, 100 00 Praha 10 


