
 
 

TOEFL® ITP: dokonalý nástroj pre interné testovanie 
 

Čo je TOEFL® ITP? 

Upozornenie! TOEFL® ITP (Institutional Testing Programme) nie je certifikujúcou verziou skúšky TOEFL®. Je to 
nástroj určený na interné testovanie, tzv. 'in-house test'. Vykonanie TOEFL® ITP neposkytuje tie isté výsledky a 
oprávnenia ako oficiálna, certifikujúca skúška TOEFL® iBT.  
 
TOEFL® ITP je pohodlným a úsporným spôsobom ako nahradiť interne tvorené testy  overenými a svetovo 
známymi skúškami. Použitím TOEFL® ITP môžete aj pri Vašich pracovníkoch a študentoch využívať viac ako 40 
rokov skúseností a znalostí z testovania. 

TOEFL® ITP je autentickou verziou skúšky TOEFL® v papierovej podobe (PBT). Je určená na interné testovanie v 
rámci danej organizácie. Tieto skúšky využíva viac ako 1500 akademických inštitúcií, v ktorých sa ročne vykonáva 
viac ako 400 000 testov TOEFL® ITP. TOEFL® ITP sa vykonáva interným spôsobom, pracovníkmi danej inštitúcie 
alebo skúšajúcimi z ETS a odosiela sa do kancelárie ETS na kontrolu. Výsledky sú známe v priebehu 10 pracovných 
dní od doručenia vyplnených hárkov s odpoveďami do kancelárie ETS. 

Akademické inštitúcie využívajú TOEFL® ITP nasledovným spôsobom: 

 učiteľské kolégiá testujú študentov pomocou TOEFL® ITP, aby si overili, či nadobudli potrebné znalosti z 
anglického jazyka v akademickom prostredí a cudzí jazyk budú schopní užitočne využívať 

 TOEFL® ITP je nástrojom, ktorý overuje znalosti budúcich učiteľov pred ich zamestnaním v organizácii 

 ITP slúži ako prípravný nástroj (skúšobný test) pred pristúpením k skúške TOEFL® iBT 

 

TOEFL® ITP Level 1 

Tak isto ako oficiálna verzia (TOEFL® iBT), aj TOEFL® ITP je určený pre osoby, ktoré sa nachádzajú minimálne na 
stredne pokročilej úrovni znalosti anglického jazyka, od B1 (alebo dokonca aj B2) po úroveň C2. Z tohto dôvodu 
sa bodový rámec začína na 310 bodoch. Predpokladá sa určitá 'štartovacia úroveň' kandidáta. 

 

Sekcie testu Čas Počet otázok Bodovanie 

Počúvanie 35 minút 50 otázok 31-68 bodov 

Slovná zásoba a gramatika 25 minút 40 otázok 31-68 bodov 

Čítanie 55 minút 50 otázok 31-67 bodov 

Spolu 115 minút 140 otázok 310-677 bodov 

 

TOEFL® ITP Level 1 je testom výberu správnych odpovedí. Skúška trvá cca 2 hodiny. Kandidáti zaznačujú 
odpovede na špeciálnom hárku s odpoveďami, ktoré sú neskôr precízne analyzované počítačom a v krátkom 
časovom úseku poskytujú výsledok. 
 

TOEFL® ITP Level 1 (310-677 bodov) A2 B1 B2  C1 

Listening (31-68 bodov) 38 47 54  64 

https://www.etsglobal.org/Sk/Slk/Certifikaty-a-Priprava/Certifikaty-TOEFL-R/TOEFL-R-iBT


Structure and Written Expression (31-68 bodov) 32 43 53  64 

Reading (31-67 bodov) 31 48 565  63 

TOTAL 337 460 543 627  

 TOEFL® ITP Level 2 

Pre osoby, ktorých znalosti sú na začiatočnej a stredne-pokročilej úrovni, vytvorilo ETS test TOEFL® ITP Level 2. 
TOEFL® ITP Level 2 je testom výberu správnych odpovedí, skúška test trvá približne 1 hodinu a 10 minút a je 
určená pre začínajúcich až mierne pokročilých študentov.  

Sekcie testu Čas Počet otázok Bodovanie 

Počúvanie 22 minút 30 otázok 20-50 bodov 

Slovná zásoba a gramatika 17 minút 25 otázok 20-50 bodov 

Čítanie 31 minút 40 otázok 20-50 bodov 

Spolu 70 minút 95 otázok 200-500 bodov 

 

Výhody využitia skúšok TOEFL® ITP i Pre-TOEFL® ITP 

 'Interné' skúšky ETS sú veľmi dobrou náhradou interných riešení vysokých škôl, pretože ich základom  je 
viac ako 40 rokov skúseností so skúškou TOEFL® 

 Obe skúšky TOEFL® ITP šetria čas personálu vysokej školy, ktorý by sa inak musel venovať tvorbe a 
hodnoteniu testov 

 Test prebieha v ľubovoľne zvolených termínoch, v čase a na mieste, ktoré si objednávajúca inštitúcia 
vyberie 

 Testy sa môžu vykonávať pre skupiny s ľubovoľným počtom kandidátov 

 Testy majú mnoho verzií, vďaka čomu sa môžu využívať a opakovať počas celého roka 

 Testy sa môžu použiť ako interné 'placement testy' 
 
 

Pre viac informácií o TOEFL® ITP nás neváhajte kontaktovať! 
 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Martin Lobotka  
+421 903 248 924  
martin.lobotka@plusacademia.sk 

 


