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Testování - ZŠ Kunratice 
 
Květen 2013 
Účelem prvního testování, které proběhlo v květnu 2013, bylo zjistit stávající úroveň 
angličtiny na obou stupních. Děti jsme testovali pomocí dvou typů testů: 2. - 6. třída 
byla testována pomocí testů pro děti, podle kterého jsme určili úroveň odpovídající 
Společnému evropskému referenčnímu rámci a doporučený typ zkoušky pro tuto 
úroveň. Některé děti (převážně z 3. tříd dosáhli počtu bodů, podle kterého bychom 
doporučovali zkoušku ještě o rok odložit). Cambridgeské zkoušky (YLE) jsou Starters 
(počáteční, neodpovídá ještě žádné úrovni), Movers (A1) a Flyers (A2). Pro podrobný 
popis schopností na každé úrovni viz příloha. 
 
Starší děti (7. 9. třída) dělaly test pro dospělé. Opět jsme je rozřadili podle úrovní a 
doporučili příslušnou zkoušku  - KET (A2), PET (B1), FCE (B2). U dětí, které dosáhly 
úrovně A1 je udaná pouze tato úroveň, protože zkoušky pro dospělé začínají od 
úrovně A2. 
 
Ačkoliv máme testy vyzkoušené a řadu let pomocí nich poměrně úspěšně studenty 
rozřazujeme, výsledky mohou být ovlivněny mnoha faktory (např. neznámost 
formátu), rovněž specifické poruchy učení nejsou nikterak zohledněny. U těchto dětí 
by bylo potřeba udělat i ústní test, aby byl výsledek přesnější. 
 
Květen 2014 
V květnu 2014 proběhlo testování pouze na 2. stupni. Test se skládal ze tří částí. 
Body z každé následující části se počítají pouze v případě, že student dosáhne v 
předchozí části určitého minimálního počtu. Tímto se eliminuje získání bodů 
tipováním odpovědí. 
 
Vyhodnocení: 
0 - 30  = A1 
31 - 60 = A2 
61 - 100 = B1 
101 + = B2 
 
Z přiložené tabulky je možno vysledovat pokrok jednotlivých žáků. Někteří se zlepšili 
v rámci dané úrovně, mnohým se podařilo postoupit do úrovně vyšší (viz. barevné 
značení v tabulce). Pro co nejobjektivnější stanovení současné úrovně bychom 
doporučili dětem absolvovat zkoušku Cambridge UCLES na úrovni odpovídající 
výsledkům celoplošného testování (2. stupeň) nebo na základě doporučení 
vyučujících (1. stupeň). Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se používá řada učebnic 
Kid’s Box, jejíž sylabus odpovídá jednotlivým úrovním zkoušek pro děti YLE, bude 
možno doporučit odpovídající úroveň zkoušky na základě výsledků pravidelného 
testování v průběhu roku. 
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