INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY TESTU

Pro koho je Oxford Test of English?
Oxford Test of English je určen těm, kteří se učí anglicky, a to na úrovni B2, B1 a A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Testuje schopnost komunikovat anglicky v různém
vzdělávacím, profesním a sociálním prostředí. Výsledky lze využít pro zaměstnavatele a univerzity,
abyste jim mohli doložit svou úroveň angličtiny podle jednotlivých úrovní SERR.
Seznam institucí, které uznávají Oxford Test of English lze najít na www.oxfordtestofenglish.com.

O testu
Oxford Test of English je počítačový test. Skládá se ze čtyř modulů: mluvení, poslechu, čtení a psaní.
Můžete dělat celý test (všechny čtyři moduly), jen jeden z modulů nebo jakoukoli kombinaci z těchto
čtyř modulů.
Více informací o testovacích centrech najdete na www.oxfordtestofenglish.com.
Test využívá soubor otázek pro jednotlivé moduly, takže v průběhu jednoho testování dostane každý
z účastníků testu jinou verzi. Poslech a čtení se přizpůsobují jazykové úrovni zkoušeného, což
znamená, že otázky jsou snazší nebo obtížnější v závislosti na tom, zda je zodpovíte správně nebo ne.
To umožní, aby počítač přesně posoudil vaši úroveň angličtiny. Mluvení a psaní hodnotí vyškolení
odborníci na angličtinu.
V následujících informacích zjistíte, co je v každém z modulů, kolik času máte na splnění a co se
testuje.

Mluvení
Čas: přibližně 15 minut
Část
1

2

3

4

Struktura
Rozhovor
8 otázek na běžná témata
Otázka 1 a 2: 10 sekund na každou
otázku
Otázka 3 až 8: 20 sekund na každou
otázku
Hlasová zpráva
40 sekund na každou hlasovou zprávu
Příprava: 20 sekund
Hlasová zpráva 1: Zanechte hlasovou
zprávu
Hlasová zpráva 2: Odpovězte na
hlasovou zprávu
Povídání
Krátké povídání
Výběr 2 ze 4 fotografií, o kterých se
mluví
Příprava: 30 sekund
Povídání: 60 sekund
Následné otázky
6 otázek k tématu z části 3
30 sekund na každou otázku

Testovaná dovednost
 odpovědi na otázky
 sdělování faktických informací
 vyjadřování osobního názoru na běžná
témata



organizace delšího projevu
formální nebo neformální projev







organizace delšího projevu
popis
porovnávání a kontrast
spekulace
návrh

Stejně jako v části 3 a k tomu navíc:
 odpovědi na otázky
 vyjádření, zdůvodnění a reakce na
názory
 vyjádření pocitů
 vyjádření souhlasu a nesouhlasu

Poslech
Čas: přibližně 30 minut
Část
1

2

3

Struktura
Výběr z možností – výběr obrázků
5 krátkých monologů/dialogů, každý
s výběrem obrázků
5 otázek s výběrem ze 3 možností
Zvukové a vizuální podněty
Čas na kontrolu odpovědí: 10 sekund
Doplnění poznámek
Delší monolog s doplňováním poznámek
5 otázek s výběrem ze 3 možností
Čas na kontrolu odpovědí: 15 sekund
Přiřazování názorů k lidem, kteří je
říkají
Delší dialog
5 otázek s výběrem ze 3 možností
Čas na kontrolu odpovědí: 15 sekund

Testovaná dovednost
Identifikace
 specifické informace

Identifikace
 specifické informace

Identifikace
 vyjádřený názor
 nepřímo vyjádřený význam

4

Výběr z možností
5 krátkých monologů/dialogů
5 otázek s výběrem ze 3 možností
Čas na kontrolu odpovědí: 10 sekund

Identifikace
 postoj/pocit/názor
 hlavní myšlenka
 funkce/důvod/účel
 vztah mluvčího
 téma
 typ/žánr

Čtení
Čas: přibližně 35 minut
Část
1

2

3

4

Struktura
Výběr z možností ke krátkým textům
6 krátkých textů z různých zdrojů
6 otázek s výběrem ze 3 možností
Texty mohou být inzeráty, blogy,
emaily, poznámky, upozornění a
textové zprávy
Čas na přípravu každé odpovědí: 1
minuta a 20 sekund
Přiřazování s výběrem z možností
6 profilů lidí, které se přiřazují ke 4
delším popisům
Texty jsou faktické a mohou být
z brožur, inzerátů a časopiseckých
článků
Čas na přiřazení profilů k textům: 8
minut
Text s vynechávkami
6 extrahovaných vět vložených do
delšího textu
Texty mohou být z online zdrojů, jako
jsou noviny nebo časopisecké články
Čas na vložení vět do textu: 11 minut
Výběr z možností k delšímu textu
4 otázky s výběrem ze 3 možností
Texty mohou být formální, neutrální
nebo neformální a mohou být z online
zdrojů, jako jsou noviny nebo
časopisecké články
Čas na zodpovězení 4 otázek: 8minut

Testovaná dovednost
Identifikace
 hlavní sdělení
 účel
 detail

Rychlé čtení a identifikace
 specifické informace
 názor a postoj

Identifikace
 struktura textu
 organizace textu

Identifikace
 postoj/názor
 účel
 reference
 význam slov v kontextu
 globální význam

Psaní
Čas: přibližně 45 minut
Část
1

2

Struktura
Testovaná dovednost
Email
 sdělení informací
Odpověď na email
 vyjádření názorů a pocitů a odpověď na
Napište 80-130 slov
ně
Odpovědi jsou buď neformální nebo
 transakční funkce jako je
formální/neutrální a musí zahrnovat 3
pozvání/žádost/návrh
nápovědy z původního emailu
Čas na napsání odpovědi: 20 minut
V části 2 máte na výběr esej NEBO článek/recenzi
Esej
 vyjádření názorů a odpověď na ně
Téma eseje typické pro diskuzi ve třídě
 rozvoj argumentace
Napište 100-160 slov
Čas k napsání eseje: 25 minut
Článek/recenze
 popis
Téma článku nebo recenze typické pro
 vyprávění
diskuzi ve třídě
 vyjádření pocitů a názorů
Napište 100-160 slov
 doporučení
Čas k napsání článku nebo recenze: 25
minut

Registrace na test
Oxford Test of English můžete dělat pouze ve schváleném testovacím centru. O informace o
nejbližším testovacím centru požádejte ve své škole nebo jděte na www.oxfordtestofenglish.com.
S jakýmikoli dotazy kontaktujte přímo nejbližší testovací centrum – sdělí vám data, kdy můžete test
dělat, a také výši poplatku za test.
Poté, co zaplatíte poplatek za test, a testovací centrum potvrdí váš termín s Oxford University Press,
dostanete email, na základě kterého si vytvoříte účet na Oxford Test of English. Zaregistrovat se
musíte ještě předtím, než budete test dělat.
Testovací centrum vám také sdělí:



datum a čas vašeho testu
místo, kde se bude test konat

Příprava na test
Na webové stránce Oxford Test of English www.oxfordtestofenglish.com je k dispozici zdarma
mnoho podpůrných materiálů, ze kterých se můžete na test připravovat. Můžete si zkusit demo verzi
celého testu nebo jednotlivých modulů. Demo test je na úrovni B1 dle SERR a je vytvořen tak, aby
vám umožnil seznámit se s různými typy otázek v testu, získat představu o čase určeném
k zodpovězení otázek a také získat zkušenost s online testem. Tento online demo test
nezaznamenává vaše odpovědi a nevyhodnocuje je.

Kromě demo testu najdete na webové stránce odkaz na PDF verzi, kterou si můžete vytisknout,
vyplnit a poté vyhodnotit podle přiloženého klíče.
Pokud byste se chtěli připravovat ještě více, máte k dispozici dvě učebnice, jednu na úrovni B1 a
jednu na úrovni B2 dle SERR. V učebnicích najdete tipy ke zkoušce, cvičení na rozvoj dovedností a dva
celé cvičné testy s poslechem a klíčem, kde si můžete zkontrolovat odpovědi. Vaše testovací centrum
vám poskytne více informací o tom, kde si tyto učebnice můžete koupit.

V den testu











Zajistěte si, abyste do testovacího centra přijeli nejméně půl hodiny před tím, než začne test.
Vaše testovací centrum vás bude o konkrétním čase informovat.
Po příjezdu do testovacího centra vás dozor bude informovat o tom, kam si máte odložit své
osobní věci, jako je taška a telefon, zatímco budete dělat test. Musíte vypnout všechny
elektronické přístroje, jako je např. telefon, než je odevzdáte dozoru. K těmto osobním
věcem se dostanete až po ukončení testu.
Musíte postupovat podle instrukcí dozoru. V průběhu testu není dovoleno mluvit, s výjimkou
modulu mluvení nebo rozhovoru s dozorem. Před zahájením testu budete mít čas zeptat se,
na co potřebujete. Pokud budete mít nějaký dotaz, zvednete ruku a vyčkáte příchodu
dozoru.
Dozor vás požádá, abyste si sedli k předem určenému počítači, u kterého budete dělat test.
Musíte zůstat na místě, dokud test nebude ukončen. Pokud v průběhu testu budete
potřebovat odejít na toaletu, test bude pokračovat dál a ztratíte tak čas, po který budete
mimo počítač.
Dozor přečte Všeobecné podmínky Oxford Test of English.
Budete se muset přihlásit do svého uživatelského účtu, abyste test mohli dělat. Je velmi
důležité, abyste měli své uživatelské jméno a heslo s sebou v den testu.
Poté, co se přihlásíte do svého uživatelského účtu, dozor zkontroluje váš průkaz totožnosti.

Průkaz totožnosti (ID)
Při registraci na webovou stránku Oxford Test of English budete potřebovat průkaz totožnosti
s fotografií. Tento průkaz musíte mít s sebou v den testu. Budete ho mít v průběhu celého testu na
stole tak, aby byla viditelná fotografie. Průkaz totožnosti, který můžete použít:




občanský průkaz
cestovní pas
řidičský průkaz

Nepřijatelné chování
Oxford University Press nebude tolerovat žádné z následujících případů chování:


Nesmíte dělat nic, co by vám nebo ostatním účastníkům testu poskytlo nečestnou výhodu, a
to před testem, v jeho průběhu nebo po ukončení testu.










Do testovací místnosti s sebou nesmíte brát žádné slovníky, papíry, pera, tužky nebo
elektronické přístroje, jako jsou laptopy, mobilní telefony, fotoaparáty, chytré hodinky,
digitální nahrávací přístroje atd. Pokud budete mít takové přístroje v den testu s sebou,
musíte je vypnout a odevzdat dozoru před vstupem do testovací místnosti.
Není dovoleno kopírovat otázky nebo odpovědi v testu nebo je sdílet s kýmkoli jiným.
Nesmíte dělat test za někoho jiného nebo dovolit, aby někdo jiný dělal test za vás.
V průběhu testu nesmíte mluvit s ostatními účastníky testu.
V testovací místnosti není dovoleno kouřit.
V testovací místnosti se nesmí jíst.
Do testovací místnosti je dovoleno vzít si vodu v průhledné láhvi bez jakýchkoli nálepek.

Před zahájením testu provedete audio test, abyste zjistili, zda sluchátka a mikrofon, které vám
poskytlo testovací centrum, fungují správně. Do mikrofonu byste měli mluvit zřetelně normální
hlasitostí. V průběhu testu můžete hlasitost měnit. Pokud je se sluchátky nebo mikrofonem
problém, nahlaste to dozoru – nepokoušejte se problém řešit sami. Doporučujeme nechat si
sluchátka po celou dobu testu, pokud děláte všechny čtyři moduly. V průběhu modulu mluvení
mohou ostatní účastníci testu mluvit ve stejnou dobu jako vy. Mohou se objevit i nějaké rušivé
zvuky, které by sluchátka mohla zredukovat.
Ve chvíli, kdy budou všichni připraveni, dozor zahájí test.

Mluvení
V průběhu modulu mluvení budete používat sluchátka, která dostanete. Vaše odpovědi se budou
nahrávat. Vaše odpovědi bude hodnotit vyškolený hodnotitel, mluvte tedy prosím zřetelně na
mikrofon. Časomíra vám ukáže, kolik času máte k dispozici na odpověď. V modulu mluvení se
automaticky posunujete z jedné otázky na druhou. Poté, co vyprší čas, už se nemůžete vrátit
zpátky k předchozí otázce. Nezapomeňte, že v průběhu nahrávání můžete ovládat hlasitost tak,
jak potřebujete.

Poslech
V průběhu modulu poslechu budete používat sluchátka, která dostanete. Každou otázku si
můžete poslechnout dvakrát. Svou odpověď můžete vybrat kdykoli, když je otázka na monitoru.
V případě, že otázku zodpovíte již po prvním poslechu, můžete kliknout na „další“ (Next) a přejít
k další otázce. Poté, co se otázka přehraje podruhé, uvidíte, kolik času vám zbývá, abyste
odpověděli. Potom se automaticky přesunete k další otázce. Když kliknete na „další“ nebo vám
vyprší čas na odpověď, nebudete se moci k předchozí otázce vrátit. Nezapomeňte, že v průběhu
poslechu můžete ovládat hlasitost tak, jak potřebujete.

Čtení
U každé otázky uvidíte, kolik času vám zbývá, abyste odpověděli. Poté, co odpovíte, můžete
kliknout na „další“ (Next) a přejít na další otázku. Když kliknete na „další“ nebo vám vyprší čas na
odpověď, nebudete se moci k předchozí otázce vrátit.

Psaní
V první části budete psát email.
Ve druhé části budete mít na výběr esej nebo časopisecký článek/recenzi.
Na obrazovce uvidíte, kolik času vám zbývá, abyste odpověděli. Když kliknete na „další“ nebo vám
vyprší čas na odpověď, nebudete se moct k předchozí otázce vrátit.

V průběhu testu
V průběhu testu bude procházet testovací místností dozor, aby zajistil, že nenastanou žádné
problémy a také aby zkontroloval průkazy totožnosti. Pokud budete mít nějaký dotaz, přihlaste
se a vyčkejte, až k vám dozor přijde.
Po ukončení testu se musíte odhlásit. Poté můžete v tichosti odejít z testovací místnosti a
vyzvednout si své osobní věci. Mluvit s ostatními účastníky testu můžete až poté, co odejdete
z testovací místnosti.
Všechny podrobnosti o nařízeních jsou na webové stránce www.oxfordtestofenglish.com.

Vaše výsledky
Výsledky z modulu poslechu a čtení jsou k dispozici okamžitě po ukončení testu. Výsledky
z modulu mluvení a psaní budou dostupné 14 dní po testu. Dostanete email s informací, až
budou výsledky z každého modulu dostupné. K tomu, abyste si mohli prohlédnout nebo stáhnout
výsledky Oxford Test of English, se budete muset přihlásit ke svému uživatelskému účtu.

Jaké výsledky potřebujete
Mnoho institucí a zaměstnavatelů uznává certifikát Oxford Test of English jako doklad o dosažené
jazykové úrovni. Před testem si však ověřte, jakou úroveň potřebujete doložit. Některé instituce
mohou požadovat určitou úroveň podle SERR pro některý z modulů nebo pro celý test.

Ověření výsledků
Univerzity, zaměstnavatelé nebo jiné organizace po vás mohou žádat ověření výsledků, aby
zjistili, že nejsou falešné. Více informací o ověření výsledků najdete na
https://verify.oxfordtestofenglish.com.

Opakování testu
Pokud jste nezískali v testu takové výsledky, jaké potřebujete, můžete znovu opakovat celý test
nebo ten z modulů, který chcete zlepšit. Neexistuje žádný limit pro počet opakování testu, ale
budete muset počkat 4 týdny, než budete moci test znovu dělat. Doporučujeme, abyste tento čas
využili k dalšímu studiu. Více informací o opakování testu najdete v Pravidlech testu (Test
Regulations) na www.oxfordtestofenglish.com.

Problémy s výsledky?
Přezkoumání výsledků
Pokud nejste se svými výsledky spokojeni, můžete požádat prostřednictvím testovacího centra o
přezkoumání výsledků. Výši poplatku za přezkoumání zjistíte v testovacím centru, ceny se
v různých centrech mohou lišit.
Přezkoumání výsledků zahrnuje buď novou kontrolu modulu mluvení a psaní nebo kontrolu
výsledků u modulu poslechu a čtení. Při přezkoumání výsledků nemůže dojít k tomu, že by váš
výsledek byl nižší než původně. V případě, že se zvýší úroveň dle SERR v některém z modulů nebo
v celkovém výsledku testu, poplatek za přezkoumání vám bude vrácen.
S velmi malou pravděpodobností by se při přezkoumání výsledků mohlo přijít na to, že se ve
vašich testových úkolech vyskytla chyba. V tom případě byste museli test opakovat. V takovém
případě by vám byl poplatek za přezkoumání vrácen nebo by vám testovací centrum nabídlo
refundaci poplatku nebo opakování testu zdarma.
Berte, prosím, v potaz, že moduly poslechu a psaní opravuje počítač a chyby se vyskytují velice
zřídka, takže není pravděpodobné, že by se po přezkoumání došlo k jiným výsledkům.

Odvolání
V případě, že jste požádali o přezkoumání výsledků u jednoho nebo více modulů testu a nejste
spokojeni s výsledkem, můžete prostřednictvím testovacího centra požádat o odvolání. Za
odvolání si centrum bude účtovat poplatek. Není možné žádat o odvolání, pokud jste předtím
nepožádali o přezkoumání výsledků. Všechna odvolání řeší University of Oxford. Jejich rozhodnutí
je konečné.

Často kladené otázky
V den testu
Co když přijdu na test pozdě?
Ve chvíli, kdy byl test již zahájen, pozdě příchozí se nemohou testu zúčastnit.
Co když nemohu na test přijít?
Pokud nemůžete na test přijít, kontaktujte co nejdříve testovací centrum.
Jaký průkaz totožnosti budu potřebovat?
Vezměte si s sebou průkaz totožnosti, který jste zadali při registraci. Může to být občanský
průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas. Žádný jiný průkaz totožnosti nebude akceptován.
Co když zapomenu svůj průkaz totožnosti?
V případě, že s sebou nebudete mít platný průkaz totožnosti s fotografií, nemůžete se testu
zúčastnit.
Co se stane, když počítač nebude fungovat?
Pokud nastane na vašem počítači nějaká technická závada, zvedněte ruku a oznamte to dozoru.
Nepokoušejte se problém řešit sami.

V průběhu testu
Co když budu potřebovat v průběhu testu pauzu?
Když budete potřebovat v průběhu testu pauzu, například na toaletu, zvedněte ruku a požádejte
dozor. Nezapomeňte, že test bude pokračovat a ztratíte tak čas, po který budete mimo počítač.
Mohu odejít, pokud test ukončím dříve?
Ano, obvykle je to možné. V případě, že budete chtít odejít dříve, zvedněte ruku a vyčkejte, až
k vám přijde dozor. Není možné odejít v posledních 10 minutách testu. V některých případech
není možné odejít dříve – dozor vás bude informovat.
Mohu v průběhu testu měnit odpovědi na otázky?
Ano. U modulu poslechu, čtení a psaní můžete odpovědi měnit tolikrát, kolikrát budete chtít,
dokud nekliknete na „další“ (Next) nebo pokud nevyprší čas na odpovědi.
Mohu se vrátit k předcházející otázce?
Ne. Ve chvíli, kdy kliknete na „další“ (Next) nebo vyprší čas na odpovědi, nebudete se moci
k předcházející otázce vrátit.
Musím odpovědět?
U modulu poslechu a čtení musíte odpovědět, než kliknete na „další“ (Next) a přejdete na další
otázku. Pokud neodpovíte, než čas vyprší, odpověď bude opravena jako chybná. U modulu
mluvení a psaní budou za nezodpovězené otázky odečteny body.
Jaká jsou kritéria pro opravování modulu mluvení a psaní?
U mluvení se hodnotí výslovnost, plynulost, gramatika a slovní zásoba. U psaní je to splnění
úkolu, organizace, gramatika a slovní zásoba.
Je nutné v modulu mluvení zodpovědět všechny otázky?
Měli byste se pokusit zodpovědět všechny otázky. V případě, že nebudete mluvit dost, ztratíte
body.
Budu penalizován/a, když napíši v modulu psaní v části 1 více než 120 slov nebo v části 2 více
než 180 slov?
Za vyšší počet slov nebudete penalizováni. Pokud však budou zahrnuty nepodstatné informace
nebo vaše odpověď nebude dobře organizovaná, můžete ztratit body.
Budu penalizován/a, když napíši v modulu psaní v části 1 méně než 80 slov nebo v části 2 méně
než 100 slov?
Ano. Když nenapíšete požadovaný počet slov, ztratíte body za nesplnění úkolu.
Je nutné do emailu v části 1 modulu psaní zahrnout všechny tři nápovědy?
Ano. Tyto nápovědy vám pomohou zorganizovat email. V případě, že všechny nápovědy
nevyužijete, ztratíte body.
Více informací najdete v ukázkovém testu, který je na www.oxfordtestofenglish.com.
Po testu
Za jak dlouho je možné dělat test znovu?
Před dalším testem musíte počkat 4 týdny.
Kdy dostanu výsledky testu?

Výsledky z modulu poslechu a čtení jsou k dispozici okamžitě po ukončení testu. Výsledky
z modulu mluvení a psaní budou dostupné 14 dní po testu. Dostanete email s informací, až
budou výsledky z každého modulu dostupné. K tomu, abyste si mohli prohlédnout nebo stáhnout
výsledky Oxford Test of English, se budete muset přihlásit ke svému uživatelskému účtu.

