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WiDaF ® Basic   
 

Co je WiDaF ® Basic  test? 
je objektivní a standardizovaná jazyková zkouška odborné způsobilosti pro profesní praxi a 
praktické využití jazyka. Hodnotí schopnost mluvčího komunikovat v němčině v každodenním 
životě i v mezinárodních pracovních situacích. WiDaF ® Basic je určen především jako 
odrazový můstek pro začátečníky a mírně až středně pokročilé, kteří chtějí rozšířit svůj potenciál v 
mezinárodním pracovním prostředí.  
Test zjišťuje a ověřuje znalosti německého jazyka v pracovním prostředí od úrovně začátečník až 
po úroveň  středně pokročilý (podle Společného evropského referenčního rámce jako úrovně A1 
až B1 ). 

Struktura testu 
WiDaF – Basic se skládá ze 70 otázek s výběrem z možností, test pokrývá širokou škálu 
profesních situací, které jsou nezbytné pro každodenní profesní život.  

Zkouška je rozdělena do tří částí: slovní zásoba (30 otázek, 40 minut na dokončení této části), 
čtení (10 otázek) a poslech s porozuměním (krátké texty, popisky obrázků, obecná tvrzení, 
snadné telefonní hovory a pod.). Část poslech a porozumění se skládá z 30 otázek a trvá přibližně 
20 minut . Jednotlivé popisy, prohlášení a rozhovory jsou zaznamenány na disku CD-ROM 
rodilými německými mluvčími.  Instruktor dává pokyny, vysvětluje jednotlivé části a představuje 
aktuální otázku.Zkouška trvá přibližně 1  hodinu, celé zkouškové sezení trvá zhruba 1 hodinu a 15 
minut. 

Kontexty zkušebních otázek 
Následující situace se obvykle objevují v testu. Není nutné odborné znalosti v této oblasti: 

Pracovní prostředí: Krátké dopisy a texty, e-maily, telefonní hovory a zprávy, konverzace v 
kanceláři, jednání, školení, správa, popisy produktu 

Každodenní situace: Cestování, stravování (restaurace, zvyklosti), hotelové ubytování, 
…konverzace na běžná témata. 

 
 

 

 

WiDaF ®  basic je vhodný především pro: 
• Pro přípravu a podání žádosti o zaměstnání vyžadující německé jazykové dovednosti. 

• Pro kandidáty, kteří chtějí získat doklad o svých jazykových dovednostech pro profesní 
účely 

• Pro společnosti, které věnují pozornost dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců a chtějí 
stanovit konkrétní učební cíle pro své zaměstnance. 

• Pro studenty, u kterých je vyžadováno ověření jazykových znalostí. 

Kvalita 
WiDaF ® Basic je vytvořen odborníky v oblasti výuky německého jazyka a je hodnocen v úzké 
spolupráci s profesními odborníky, a díky tomu zaručuje teoretickou relevanci a praktickou 
použitelnost. 

Certifikát a výsledky testů 
Absolvent zkoušky obdrží certifikát na základě dosažených výsledků z celkového 
skóre 180. Výsledky testů jsou založeny na počtu správně zodpovězených otázek. Absolventi 
zkoušky obdrží tři různá skóre (pro každý oddíl zkoušky), která se sčítají do celkového výsledku 
testu.  

Přihlášky na mezinárodní zkoušky WiDaF Basic 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 

 


