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Informace o jazykové zkoušce DELE 
  

 
Certifikáty DELE (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera) patří mezi skupinu 
mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů. Zkoušky jsou zaštítěny osvědčením 
Ministerstva vzdělávání a vědy Španělského království. Po jejich úspěšném vykonání (zisk 
minimálně 70% bodů z každé části zkoušky) student získá certifikát, který má mezinárodní 
platnost a po celém světě jej uznávají, jak soukromé společnosti, tak veřejné i soukromé 
vzdělávací instituce či obchodní komory. Jménem španělského Ministerstva vzdělání a vědy 
jsou certifikáty DELE udělovány Institutem Cervantes. 

 
 
DELE Inicial (El Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera) – B1 
Mezinárodně uznávaná zkouška základní úrovně ze španělštiny jako cizího jazyka. Testuje 
schopnost komunikovat a dorozumět se v běžných životních situacích. 
  
Obsah zkoušky: 
1. Porozumění psanému textu (40 minut) 
2. Písemný projev (50 minut) 
3. Porozumění mluvenému projevu (30 minut) 
4. Test gramatiky a slovní zásoby (40 minut) 
5. Konverzace (10-15 minut)  
  
 



DELE Intermedio (El Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera) 
Mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny jako cizího jazyka. Dokládá schopnost 
komunikovat v běžných každodenních situacích, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti. 
Zkouška odpovídá úrovni pokročilý - B2. 
  
Obsah zkoušky: 

1. Porozumění psanému textu (60 minut) 
2. Písemný projev (60 minut) 
3. Poslech (30 minut) 
4. Test z gramatiky a slovní zásoby (60 minut) 
5. Konverzace (10-15 minut) 

  
 
 

Průběh jazykových zkoušek DELE 
Zkoušky se konají vždy v listopadu a květnu, zápis na zkoušku se provádí v sídle institutu 
Cervantes v Praze a to buď osobně nebo zasláním přihlášky. 
  

Dele Inicial 

Zkouška pro pokročilé studenty. Skládá se ze tří částí písemných a jedné ústní. První písemná 
část se skládá ze čtení s porozuměním (40 minut) a psaného projevu (50 minut). Druhá 
zahrnuje slovní zásobu a gramatiku (40 minut). Poslední písemná část zahrnuje poslech (30 
minut), po kterém následuje zkouška ústní (10 minut).  

Tato zkouška je pouze na základní úrovni – je brána spíše jako přípravný kurz. 

Dele Intermedio 

Zkouška pro více pokročilé studenty, dokládající velmi solidní znalost španělského jazyka. 
Skládá se ze tří částí písemných a jedné ústní. První písemná část se skládá ze čtení s 
porozuměním (60 minut) a psaného projevu (60 minut). Druhá zahrnuje slovní zásobu a 
gramatiku (60 minut). Poslední písemná část zahrnuje poslech (30 minut), po kterém 
následuje zkouška ústní (10-15 minut). 

Dele Superior 

Zkouška pro studenty na velmi pokročilé úrovni, dokládající perfektní znalost španělského 
jazyka a schopnost pohodlně se dorozumět v mnoha různých kontextech. Skládá se ze tří částí 
písemných a jedné ústní. První písemná část se skládá ze čtení s porozuměním (60 minut) a 
psaného projevu (60 minut). Druhá zahrnuje slovní zásobu a gramatiku (60 minut). Poslední 
písemná část zahrnuje poslech (45 minut), po kterém následuje zkouška ústní (10-15 minut). 

 



Zkouška obsahuje 2 části  

Písemná část zkoušky 
Celá zkouška probíhá ve španělštině s rodilým mluvčím, který je přizván Institutem 
Cervantes. V učebně jsou pevně stanovená místa k sezení pro každého uchazeče. V každé 
lavici sedí pouze jeden člověk a test má jen jednu variantu. Tato část zkoušky je časově trochu 
náročná, trvá tři hodiny včetně půl hodinové pauzy. 
 
Písemná část zkoušky má tři části: 

• porozumění psanému textu, písemné vyjádření (60  min) 
• porozumění mluvenému slovu (30 min) 
• gramatika, slovní zásoba (60 min) 

Ústní část zkoušky 
K ústnímu projevu přistupuje každý účastník zvlášť a vzájemně se vystřídají. Každý má 
možnost vybrat si jedno ze tří témat k diskusi a na jeho přípravu má patnáct minut. (Samotná 
ústní část trvá také 15 min). Zkoušející je opět rodilý mluvčí. Přísedícím je vyučující pozván 
institutem Cervantes, který do ústní zkoušky vůbec nezasahuje. Sedí zády k uchazečům a dělá 
si poznámky o jejich ústním projevu.  
 
Každý je na začátku dotázán jestli upřednostňuje vykání a nebo tykání. Následuje představení 
se a zdůvodnění studia španělského jazyka. Tato počáteční vsuvka slouží uchazečům 
k uvolnění, zbavení stresu a nervozity.  
 
Potom si každý vybere ze tří sérií obrázky, o kterých se zkoušejícím vede diskuzi. Zde se 
hodnotí pohotovost v běžných situacích a schopnost přizpůsobit se danému tématu. Zkoušející 
je nekompromisní, snaží se nachytat, dostat uchazeče do úzkých a přísedící si všímá 
pohotových reakcí. Posledních osm minut je vyhrazeno na prezentaci vybraného tématu. 

 

 
 
Na co se předem připravit 
Nepodcenit přípravu a na zkoušku se průběžně připravovat aspoň s půl ročním předstihem. 
Vypracovat si zkoušky z minulých období, které jsou na internetu v kompletní verzi s klíčem i 
poslechy k dispozici. 

Doporučuje se -  znát u každého slovesa a u ostatních slov aspoň jedno jejich synonymum. 
Nikdy se neopakují stejná slovesa, buď se zvolí synonyma anebo opis. 

 

 



Co vám může pomoci 
Velkou výhodu mají ti, kteří se dostali do kontaktu s mluvenou španělštinou. 
Ve zkouškách se vyskytují hovorové výrazy a ustálená mluvnická spojení (frases hechas), 
která se obměňují, a proto je dobré se na ně podívat. V poslechové části se pouští čtyři 
nahrávky a každá pouze dvakrát. V devadesáti procentech je pouze jedna z nahrávek 
namluvena evropskou španělštinou. Zbytek nahrávek je interpretován latinskoamerickou 
španělštinou. Rozdíl interpretací těchto dvou španělštin je ve způsobu intonace, menších 
gramatických obměn a rozdílného používání sloves s trochu jinou základní slovní zásobou. 

Zda zkoušku uchazeči složili si mohou zjistit až za dva měsíce na internetu a do tří měsíců jim 
výsledky přijdou poštou. Důvodem je poslání zkoušek do Španělska na opravu.  

poslechy : 
 
http://diplomas.cervantes.es/profesores/modelo.jsp  
 
informace o zapsání ke zkoušce: 
 
http://diplomas.cervantes.es/candidatos/inscripcion.jsp 
 
Pracovat podle doporučené literatury – nejvhodnější se jeví : 
učebnice Preparación Certificado Inicial Español Lengua Extranjera 
cizojazyčné učebnice : VEN 1 Nuevo, VEN 2 Nuevo, VEN 3 Nuevo 
 
termín .  
v ČR – podzimní termín ( listopad ) a jarní ( květen ) 
 
Ceny  - za Nivel Inicial – cena též  : 55,- € ( v roce 2010) 

MONEDA NIVEL 
A1 

NIVEL 
A2 

NIVEL 
B1 

(INICIAL)

NIVEL B2 
(INTERMEDIO)

NIVEL 
C1 

NIVEL C2 
(SUPERIOR) 

CZK 1230 1530 1740 2060 2300 2400 
 
Přípravu ke zkouškám i k maturitě  
 
Centrum španělské kultury a vzdělávání, nám. Míru 65/I, 339 01 Klatovy 
 
 
Proč skládat DELE?  
Diplomy DELE jsou vydávány španělským Ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy a 
jsou mezinárodně uznávané mezi zahraničními zaměstnavateli i vzdělávacími institucemi. 
  
 
 


