Názory na skúšku TOEIC

®

„Skúška podľa mňa prebiehala veľmi dobre. V priebehu dvoch hodín
bolo potrebné urobiť mnoho rôznorodých úloh, ktoré všestranne
testovali znalosti. Pred všetkými úlohami sa nachádzal dobrý úvod
obsahujúci príklady. Za veľmi dobré považujem testy založené na
skutočných životných situáciách spojených s obchodom a prácou.”
Małgorzata Piotrowska,
študentka Politechniki Świętokrzyskej

„Vždy pripájam výsledky skúšky k môjmu životopisu, TOEIC®
uznáva väčšina popredných zamestnávateľov.”

Eudcational Testing Service,
autor skúšok TOEIC®
a TOEFL®, je svetovým lídrom
testovania vo vzdelávaní
a v biznise.

Listening. Learning. Leading.

ETS poskytuje produkty, ktoré pomáhajú pri učení, povzbudzujú
pri náuke, merajú pokroky v procese učenia a certifikujú úspechy.
Naše produkty, za ktorými sa ukrývajú roky výskumov, umožňujú
ľuďom na celom svete vykonávať obchodné a akademické
rozhodnutia, kandidátom pomáhajú dosahovať úspechy na
profesionálnom, vedeckom a osobnom poli. Pre viac informácií
navštívte: www.etsglobal.org.

Victoria Sanchez Lozano,
Španielsko

„Nikdy som nerobil taký test ako TOEIC®, a preto som nikdy
nevedel, aká je moja skutočná znalosť anglického jazyka. Teraz,
keď poznám svoj výsledok, mám väčšiu motiváciu učiť sa jazyk a
rozširovať svoje schopnosti.”
Olivier Guilland,
Francúzsko

Viac informácií o certifikáte
TOEIC® sa nachádza na stránke
www.toeic.eu. Ak chcete nájsť najbližšie
testovacie stredisko a zaregistrovať sa,
navštívte stránku
www.etsglobal.org/store/
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Najčastejšie vykonávaná
skúška z anglického jazyka
v pracovnom prostredí

Oficiálna správa o výsledkoch TOEIC®
Viac informácií na: www.toeic.eu

The TOEIC® test

(Test of English for International CommunicationTM)

Precízne výsledky časti
Listening, Reading a
celkový výsledok

Unikátne ID číslo

• Skúška z anglického jazyka v pracovnom prostredí je vytvorená
na zmeranie praktických schopností ovládania cudzieho jazyka.
• Svetový štandard vo viac ako 10 000 firmách, korporáciách
a akademických inštitúciách, najčastejšie vykonávaná skúška
z anglického jazyka – viac ako 6 miliónov kandidátov ročne.
Osobný opis schopností

• Skúška využívaná tisíckami akademických inštitúcií pri príprave
študentov na vstup na trh práce.
• Otázky v teste sú založené na skutočných situáciách z
každodenného života a práce.
Detailné výsledky
časti Listening podľa
meraných schopností

Detailné výsledky časti
Reading podľa meraných
schopností

TOEIC® je dvojhodinová skúška v podobe testu.
Forma testu spočíva vo výbere správnej odpovede na karte s
odpoveďami. Otázky sú založené na autentických situáciách
zo sveta práce a týkajú sa o. i. obchodných stretnutí,
rozhovorov a výpovedí, ako aj cestovania.
Test je rozdelený na dve časti:
Skúšku TOEIC® uskutočňuje sieť testovacích centier na
celom svete. Koná sa raz za mesiac na „otvorených“
stretnutiach a na stretnutiach na požiadanie. Výsledky
skúšky sú často známe už v priebehu 48 hodín,
maximálne do 10 pracovných dní.
Na stránke: www.etsglobal.org/store/ nájdete prípravné
materiály a môžete sa zaregistrovať na skúšku.

Využite výsledky TOEIC®,
zvýšte hodnotu svojho životopisu

Časť 1 – Liestening Comprehension – 100 otázok,
interpretácia fotografií, úlohy typu “otázka – odpoveď”,
dialógy a výpovede
Časť 2 - Reading Comprehension – 100 úloh, dopĺňanie
viet, otázky založené na rôznorodých textoch (inzeráty,
maily, články)
Výsledky skúšky sú hodnotené na škále 10-990 bodov,
vďaka čomu je skúška vždy zvládnutá. Výsledok dostanete
v podobe bodov, ako aj formou opisu svojich schopností.

Už viac ako 30 rokov je certifikát TOEIC®
Listening & Reading vedúcim nástrojom hodnotenia
v pracovnom prostredí. TOEIC® v súčasnosti uznáva a používa
viac ako 10 000 firiem, vládnych a akademických inštitúcií na
celom svete. Medzi našich klientov patria aj:
Accenture (Spain), Areva (France), AstraZeneca (France)
AXA (Poland), KPMG (Germany), L’Oréal (France)
Novartis Poland Sp. z o.o. (Poland), Renault (France, Germany,
Poland, United Kingdom), Deutsche Telekom AG (Germany),
Lafarge Cement (Czech Republic).

Názory na skúšku TOEIC®
„Výsledky sme dostali už nasledujúci deň elektronickou cestou
a certifikáty k nám prišli o týždeň neskôr poštou. Túto skúšku by
sme chceli odporučiť svojim známym a priateľom, o. i. pre jej veľmi
efektívne prevedenie, rekordne krátky čas čakania na výsledky
a certifikáty, ako aj pre fakt, že sa uskutočnila u nás na vysokej škole,
vďaka čomu sme usporili čas a peniaze za cestu na miesto skúšky.”
Joanna Buniewicz – Fakulta Architektúry, Politechnika Białostocka
Jacek Stefanowicz – Fakulta Architektúry, Politechnika Białostocka
Kacper Citko – Fakulta Architektúry, Politechnika Białostocka
Michał Polak – Fakulta Informatiky, Politechnika Białostocka
Piotr Plichta – Fakulta Informatiky, Politechnika Białostocka

„Veľmi veľkým plusom skúšky TOEIC® je to, že vďaka jeho forme
sa osoba absolvujúca test nemusí obávať či skúšku urobí alebo
nie. Vďaka rôznym stupňom obtiažnosti skúšobných otázok, osoba,
vykonávajúca túto skúšku, získa informácie o svojej úrovni znalosti
jazyka. Veľkým plusom skúšky je tematika skúšobných otázok
spojených predovšetkým s pracovným prostredím”.
Katarzyna Kope, škola Atena, Olsztyn

„Skúška TOEIC® predstavuje rýchlo a efektívne vykonaný test,
kontrolujúci úroveň pokročilosti anglického jazyka. Myslím si, že
skúška je schopná úspešne určiť schopnosti testovaného.”
Irena Poliwka, študentka Politechniki Rzeszowskej

