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Zdroj: The Dutch CEFR Grid Reading/Listening 

http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/textpage.php?&mp=1&task_id=21&text_id=12 

http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/grid/itempage.php?&task_id=21&item_id=11 

upraveno pro potřeby semináře, obsahově nezměněno 
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5. Topic 

 

(Source = CEFR page 

52)    

 

1. Personal identification             

2. House and home, environment 

3. Daily life 

4. Free time, entertainment 

5. Travel 

6. Relations with other people 

7. Health and bodycare 

8. Education 

9. Shopping 

10. Food and drink 

11. Services 

12. Places 

13. Language 

14. Weather 

15. Other: (please specify) _________________________        

 

 

 
 6. Nature of Content 

 

 only concrete content 

 mostly concrete content 

 fairly abstract content 

 mainly abstract content 

 
7. Text Length in words 

 

 

________________ 

 
8. Vocabulary 

 

 only frequent vocabulary 

 mostly frequent vocabulary 

 rather extended 

 extended 

  only simple structures 
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9. Grammar 

 
 mainly simple structures 

 limited range of  complex structures 

 wide range of  complex structures 

 
10. Text likely to be 

comprehensible by  

learner at CEFR Level 

 

 

 below A1 

 A1 

 A1/A2 

 A2 

 A2/B1 

 B1 

 B1/B2 

 B2 

 B2/C1 

 C1 

 C1/C2 

 C2 

 beyond C2 

 


