TOEIC®

LISTENING AND READING

Certifikát TOEIC Listening and Reading:
kvalita, globální dostupnost, objektivita
®

Čím je TOEIC® Listening and Reading?
TOEIC® Listening and Reading je v současnosti nejčastěji skládanou zkouškou z anglického jazyka v pracovním
prostředí. Je to nejdůležitější jazykový test, který:










byl vytvořen na přání firem a zaměstnavatelů, reaguje na jejich potřebu verifikace a certifikace
pokročilosti anglického jazyka
každý rok získává více než 7 000 000 kandidátů
je uznávaný více než 14 000 globálními firmami a korporacemi
se soustředí na praktickou stránku znalostí jazyka
JSOU je ekvivalentem složení zkoušky nebo zápočtu na českých a zahraničních univerzitách
zvládne každý – kandidát obdrží výsledek ve formě bodů na stupnici od 10 do 990
kandidát obdrží podrobnou Zprávu o výsledcích se slovním popisem bodového výsledku
je cennou přílohou k CV
je nástrojem jazykového auditu

Z čeho se zkouška Listening and Reading skládá?
Poslech ‐ 45 minut ‐ 100 otázek

Počet úloh v části

Část I ‐ popis fotografie

10 úloh

Část II ‐ situace: otázka‐odpověď

30 úloh

Část III ‐ 10 rozhovorů, 3 otázky ke každému

30 úloh

Část IV ‐ 10 výroků, 3 otázky ke každému

30 úloh

Porozumění písemným otázkám ‐ 75 minut ‐ 100 otázek

Počet úloh v části

Část V ‐ doplnění vět

40 úloh

Část VI ‐ doplnění textů

12 úloh

Část VII ‐ otázky k textům

48 úloh

TOEIC® měří jazykové schopnosti na úrovních A1 až C1, modul zkoušky Listening & Reading se soustředí na testování
poslechu s porozuměním a čtení textu s porozuměním.
TOEIC® se skládá z 200 testových otázek rozdělených na dvě části, a to Poslech (100 otázek) a Porozumění písemným
otázkám (100 otázek). Výsledkem zkoušky je počet bodů na stupnici od 10 do 990, podrobná Zpráva o výsledcích s
popisem silnějších a slabších stránek kandidáta a certifikát v pěti různých barvách podle výsledku. Zkouška nabízí:




vyšší důraz na praktické použití jazyka
testování schopnosti porozumění slovní zásoby v pracovním kontextu
testování schopnosti spojit fakta a informace

Bodování TOEIC® dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
TOEIC L&R (10‐990 bodů)

A1

A2

B1

B2

C1

Poslech (5‐495 bodů)

60

110

275

400

490

Porozumění písemným otázkám (5‐495 bodů)

60

115

275

385

455

CELKEM

120

225

550

785

945

Stupeň obtížnosti zkoušky TOEIC

®

Zkouška je určena pro měření úrovně znalostí anglického jazyka v pracovním prostředí. Hodnocení je vyjádřeno na
bodové stupnici od 10 do 990. Proto se také liší stupeň obtížnosti otázek, aby se dalo zjistit, na jaké úrovni se zkoušený
nachází. Kandidát získává různý počet bodů v závislosti na stupni obtížnosti jednotlivých úloh. Výhodou zkoušky je, že
kandidát nemusí dokládat úroveň svých jazykových znalostí před přístupem ke zkoušce. Samotná zkouška popisuje
úroveň pokročilosti zkoušeného v závislosti na bodech, které získal.

Příprava na zkoušku TOEIC

®

Zkouška nevyžaduje speciální průpravu. Technika skládání zkoušky je velmi snadná.

Kdo využívá certifikáty TOEIC ?
®







Firmy a korporace: využívají TOEIC® při přijímání a výběru zaměstnanců, podle výsledků v TOEIC® přijímají
rozhodnutí týkající se managementu školení (jazykový audit), sjednocují systém hodnocení ve všech
svých pobočkách kdekoliv na světě
Státní služba a jiné organizace: využívají TOEIC® pro stanovení kompetencí potřebných pro postoupení
nebo účast na školeních, která jsou vedena v cizím jazyce.
Studenti a pracující osoby: tím, že uvádí své výsledky v TOEIC® ve svých životopisech, formálně zdůrazňují
své kompetence a odlišují se na trhu práce
Akademické instituce: využívají TOEIC® jako ekvivalent zkoušky či zápočtu z lektorátu nebo považují
získání certifikátu TOEIC® jako podmínku pro absolvování vysoké školy a získání diplomu
Jazykové školy: zkouška TOEIC® pomáhá při rozřazování návštěvníků jazykových kurzů do skupin se
stejnou úrovní pokročilosti, externím a objektivním způsobem demonstrují studentům jejich pokroky a
správnost výběru místa výuky

