Test cizího jazyka – výsledky CEFR
Průvodce psychometrickými nástroji

V tomto díle našeho Průvodce se zaměříme na testy cizího jazyka a hodnocení jazykových
znalostí podle Evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR.

Koncept testu cizího jazyka
Test cizího jazyka patří do samostatné kategorie zvláštních znalostních testů série scales. Úkolem
testu je prokázat znalost cizího jazyka ve třech úrovních – plynulost, slovní zásoba a spelling. Každý
test
má
generátor
položek,
který
znemožňuje
podvodné
jednání
nebo
„naučení se“ na test při nekontrolované online administraci.
Části testu cizího jazyka scales lt:

•

První část testu se zaměřuje na Plynulost. Obsahuje věty s vynechaným místem a čtyři možnosti
slov. Úkolem je vybrat slovo, které do věty patří nebo zvolit, pokud kandidát nezná správnou
odpověď.

•

Druhá část se zaměřuje na Slovní zásobu. Kandidátovi se zobrazí definice slova a čtyři slova,
ke kterým by definice mohla patřit.
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•

Poslední částí testu cizího jazyka je Spelling. V této části se kandidátovi zobrazuje slovo ve
dvou verzích. V jedné gramaticky správně a v druhé gramaticky špatně. Úkolem je vybrat
gramaticky správnou verzi.

Varianty testu cizího jazyka:

•

Anglický jazyk – scales lt-e

•

Anglický jazyk (základní úroveň) – scales lt-e (basic)

•

Německý jazyk – scales lt-d

•

Francouzský jazyk – scales lt-fr

•

Holandský jazyk – scales lt-nl

•

Norský jazyk – scales lt-no

•

Švédský jazyk – scales lt-se

Časy testů se pohybují okolo 10 minut (dle verze), včetně instrukcí přibližně 13 minut.

Možnosti výsledných zpráv
K dispozici je našim klientům standardní výsledná zpráva popisující celkový výkon a všechny tři
aspekty výkonu (Plynulost, Slovní zásoba a Spelling) včetně způsobu zpracování (Rychlost/Přesnost
u každého z parametrů) i kombinovaný report obsahující standardní výslednou zprávu
a hodnocení jazykových znalostí podle Evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR.
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Evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR)
CEFR je klasifikace používaná pro popis úrovní výsledků dosažených studenty cizích jazyků. Hlavním
cílem je poskytnout standardizovaný popis způsobu učení, výuky a hodnocení vztahující se ke všem
evropským jazykům. Šest referenčních úrovní je obecně akceptováno jako evropský standard
známkování jazykových znalostí. Skóre, které je zobrazeno níže, reprezentuje absolutní výkon (není
použitá žádná empirická norma) testovaného pomocí CEFR referenčních úrovní.

Referenční úrovně CEFR:
A1 – Úplný začátečník
Rozumí běžným každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám. Umí
tyto výrazy a fráze používat, představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu,
například o místě, kde žije, o lidech, které zná, věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se
jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně.
A2 – Mírně pokročilý
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Například
základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání. Dokáže komunikovat prostřednictvím
jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných
skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se
jeho nejnaléhavějších potřeb.
B1 – Středně pokročilý
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se
pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při
cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo
která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky, události, sny, naděje, cíle a stručně vysvětlit a odůvodnit své
názory a plány.
B2 – Pokročilý
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních i abstraktních témat včetně odborně
zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný
rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat
srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému
s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
C1 – Vysoce pokročilý
Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově
vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní
účely.
C2 – Úroveň blízká mateřskému jazyku
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných
zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi
plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny, dokonce i ve složitějších situacích.
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Výstup z testu cizího jazyka (ukázka)

Report CEFR
Report CEFR pro jazykové testy je aktivován ve vašem mapTQ účtu a je účtován v úrovni testových
baterií Standard.
Viz. ceník, který vám rádi na požádání pošleme prostřednictvím e-mailu: hotlinka@yellowcouch.eu

Více informací naleznete na našem webu: www.yellowcouch.cz
Chcete-li hlouběji porozumět testům a jejich interpretaci,
rádi vás uvidíme na YC školení.
Máte-li zájem se o školení dozvědět více informací, stačí nám dát vědět na:
hotlinka@yellowcouch.eu
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