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Instrukce určené kandidátům mezinárodní zkoušky LanguageCert ESOL 
Kandidáti jsou s nimi seznámeni před zahájením zkoušky invigilatorem (dohlížejícím) 

 

• Jste povinni se řídit následujícími zkouškovými pravidly. 

• Nemluvte a nepohybujte se po místnosti, prosím. 

• Pokud potřebujete pomoc, přihlaste se. 

• Mobilní telefony a ostatní elektronické přístroje včetně chytrých hodinek musí být vypnuty a uloženy 
mimo dosah kandidátů během celé zkoušky. Pokud zjistíme, že jimi manipulujete, budete ze zkoušky 
vyloučeni a neobdržíte výsledky. 

• Není dovoleno mluvit, opisovat, pokračovat ve psaní, pokud jsme vás požádali, abyste skončili, používat 
poznámky, pomáhat dalším kandidátům a dovolit jiné osobě, aby udělala celou nebo jen část vaší 
zkoušky. Pokud se něčeho z toho dopustíte, budete vyloučeni. 

• Testovou složku otevřete až na pokyn invigilatora.  

• Před začátkem zkoušky vyplníte tužkou v odpovědním formuláři: jméno a příjmení tiskacími písmeny, jak 
jsou uvedeny v OP nebo pasu; datum zkoušky; číslo zkouškového centra 

• Zkouška se skládá ze tří částí: 1. Poslech (Listening), 2. Čtení (Reading), 3. Psaní (Writing) 

• Zkouška začíná poslechem, který trvá asi xxx minut (viz tabulka s jednotlivými úrovněmi). Po skončení 
poslechu dostanete xxx minut (viz tabulka s jednotlivými úrovněmi) na dokončení zbývajících částí 
zkoušky v libovolném pořadí. 

• Vždy si pečlivě přečtěte instrukce pro kažkou část zkoušky. 

• Všechny odpovědi v odpovědním formuláři vyplňte pouze tužkou. 

• Ujistěte se, že vaše odpovědi jsou napsány čitelně. 

• Pokud potřebujete, můžete si dělat poznámky přímo u otázek. Nicméně všechny odpovědi musí být 
vyznačeny v odpovědním formuláři, aby byly brány v úvahu. 

• V části Psaní doporučujeme psát odpovědi přímo do odpovědního formuláře. 

• Pokud chcete skončit dříve, přihlašte se a zůstaňte sedět na svém místě, dokud invigilator nepřevezme 
vaše zkouškové materiály. Jestliže z místnosti jednou odejdete, již se nebudete moci vrátit. 

• Zkouškovou místnost nemůžete opustit během posledních 10 minut zkoušky nebo během části Poslech. 

• Budete upozorněni, až bude do konce zkoušky zbývat 15 minut a nakonec posledních 5 minut. 

• Až zkouška skončí, musíte přestat psát, jakmile o to budete požádáni, a musíte zůstat na svém místě, 
dokud invigilator nepřevezme všechny zkouškové materiály. 
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