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Přezkoušení ze znalostí anglické konverzace a letecké angličtiny ICAO

Přezkoušení ICAO Language Proficiency bude provedeno dvoučlennou komisí v době trvání cca 25 35 minut (dle schopností přezkušovaného) z následujících 3 až 4 částí :

Obsah testu – vše ústně
I.část (v době trvání cca 5 minut):
Poslechové cvičení z oblasti řízení letového provozu:
- odposlech ATIS/VOLMET - dekódování informací, vysvětlení volnou řečí v angličtině (cca 5 minut)
bude použita zvuková nahrávka, uchazeč může použít svoje poznámky, které pořídí při
poslechu záznamu. Dále budou následovat doplňkové otázky zkušební komise v případě
nejasností. ATIS / VOLMET bude možné maximálně třikrát zopakovat.

II.část (v době trvání max. 15 minut):
a) - poslech nestandardní letecké frazeologie (pochopení a vysvětlení situace)
bude použita zvuková nahrávka, uchazeč může použít svoje poznámky, které pořídí při
poslechu záznamu. Dále budou následovat doplňkové otázky zkušební komise v případě
nejasností. Tento záznam je z živé korespondence posádek letadla a nebude opakován.

b) - poslech rozhovoru všeobecné angličtiny (vysvětlit a pochopit obsah rozhovoru)
- poslech monologu (pochopit obsah a vyjádřit svůj názor)

III. část (v době trvání max. 15 minut)
a) - rozhovor na téma se zaměřením na oblast letectví
bude použito video v délce asi 90sec. Úkolem bude pochopit o co v ukázce šlo a okomentovat
svými slovy. Dále bude zkušební komisí navozena konverzace k tématu.
b) – bude provedena konverzace na běžná témata, vyskytující se v běžném životě, nemusí být na
téma letectví
c) – úkolem bude popsat obrázek, který bude promítnut (co je na něm zobrazeno – popis situace), a
vyjádřit vlastní názor na zobrazenou událost , co se stalo, jaká mohla být příčina, důvod…..

IV. část bude aplikována dle potřeby, pokud bude mít zkušební komise požadavek na doplnění
výše uvedených témat nebo bude považovat ke svému rozhodnutí za nutné předvést další znalosti
týkající se leteckého provozu :
a) - schopnost reagovat na dotazy a příkazy ATC při různých postupech během letu
bude provedeno formou rozhovoru s pilotem, členem komise, který navodí patřičné situace
jenž mohou při letu vzniknout.
b) - Bude-li ¨považováno za účelné, může být promítnut NOTAM, který bude uchazeč dekódovat
Ze zkoušky ICAO ENGLISH bude zaznamenán záznam pro případné rozbory a protesty.

Hodnocení bude v souladu s předpisem L1 a dle tabulky ICAO language proficiency.

Cena za přezkoušení dle počtu zájemců od 1800,-Kč + DPH

