
 
 

TOEIC® Speaking and Writing: moderná, počítačová 
skúška z anglického jazyka v pracovnom prostredí, 
zameraná na hovorenie a písanie 
 

Čo je TOEIC® Speaking & Writing? 

Modul Speaking & Writing skúšky TOEIC®  je osobitná skúška TOEIC®, ktorá sa celá vykonáva na počítači a je určená 
na testovanie úrovne spôsobilosti hovorenia a písania v anglickom jazyku v pracovnom prostredí. Speaking & 
Writing je doplnením TOEIC® Listening & Reading, je odpoveďou na dopyt trhu po module, ktorý priamo testuje 
produktívne schopnosti. 

Prečo sa oplatí urobiť TOEIC® Speaking & Writing? 

Modul Speaking & Writing skúšky TOEIC® veľmi často vykonávajú osoby, ktoré modul Listening & Reading 
ukončili  dobrým výsledkom, napr. 700 bodov a chcú si overiť svoje schopnosti rozprávania a písania. Mnoho 
firiem používa Speaking & Writing ako doplnok na získanie uceleného obrazu hodnotenia pracovníka. 

Formát skúšky TOEIC® Speaking & Writing 

Otázka/y Druh úlohy Hodnotenie schopnosti 

Rozprávanie     

1-2 prečítanie textu nahlas výslovnosť, intonácia 

3 opis obrázku, fotografie 

vyššie uvedené plus slovná zásoba, 

správne použitie gramatiky, 

súvislá výpoveď 

4-9 odpoveď na otázku 
vyššie uvedené plus obsah, 

kontext a kompletnosť výpovede 

10 navrhnutie riešenia vyššie uvedené 

11 vyjadrenie svojho názoru k téme vyššie uvedené 

Písanie     

1-5 napísanie vety na základe obrázka 
správnosť gramatiky, 

zhoda úlohy s opisom obrázka 

6-7 písomná odpoveď na prosbu alebo rozkaz 
diferenciácia viet, slovná zásoba, 

organizácia textu 

8 vyjadrenie názoru, napísanie krátkej eseje 

argumenty a príklady podporujúce názor, 

gramatika, slovná zásoba, 

organizácia textu 

  



TOEIC® Speaking & Writing a úrovne CEFR 

TOEIC S&W (0-400) A1 A2 B1 B2 C1 

Speaking (0-200 bodov) 50 90 120 160 200 

Writing (0-200 bodov) 30 70 120 150 200 

TOTAL 80 160 20 310 400 

  

Ako prebieha skúška TOEIC® Speaking & Writing? 

TOEIC® Speaking & Writing je modernou počítačovou skúškou, ktorá využíva možnosti internetu na 
zhromažďovanie odpovedí na jednom mieste, aby bolo možné získať najvyššie štandardy hodnotenia. 

Skúška sa uskutočňuje v počítačových laboratóriách, ktoré sú na tento účel špeciálne určené a ktoré majú 
certifikáciu ETS na vykonávanie skúšok. 

Kandidát pri vykonávaní časti Speaking používa slúchadlá a mikrofón, rozpráva do mikrofónu a jeho odpovede sa 
nahrávajú a odosielajú prostredníctvom internetu do On-line Scoring NetworkTM na kontrolu. On-line Scoring 
NetworkTM je sieťou vyškolených skúšajúcich, ku ktorým sú náhodne odosielané vybrané fragmenty skúšky a ktorí 
ich hodnotia. Týmto spôsobom je zaručený najvyšší štandard objektivity hodnotenia. 

Časť Speaking trvá približne 20 minút. 
Časť Writing trvá približne 60 minút. 

V akej forme sa uvádzajú výsledky skúšky?  

Z každej časti skúšky TOEIC® Speaking & Writing je možné získať od 0 do 200 bodov. Správa o výsledkoch graficky 
zobrazuje získaný výsledok, a zároveň obsahuje slovné vyjadrenie výsledku, ktoré poukazuje na silné a slabšie 
stránky kandidáta. Okrem toho je meraná schopnosť rozprávania  v rozmedzí od 1 do 8 bodov v opisnej časti 
(Proficiency Level), pričom je uvedená aj úroveň spôsobilosti vyslovovania, intonácie a akcentu. Schopnosť 
písania je dodatočne meraná v rozmedzí od 1 do 9 bodov (Proficiency Level). 

Kto využíva skúšku TOEIC® Speaking & Writing? 

 Študenti a pracujúce osoby: informácia o výsledku skúšky v životopise môže výrazne zvýšiť 
dôveryhodnosť kandidáta. Výsledky TOEIC® sú uznávané na celom svete ako štandard jazykovej 
spôsobilosti. 

 Akademické inštitúcie si TOEIC® vyberajú ako potvrdenie jazykových schopností a zápočet lektorátu. 

 Jazykové školy: TOEIC® je externým potvrdením kvality učenia. certifikát je pre žiaka dôkazom toho, 
že si vybral dobré miesto pre výučbu jazyka. 

 Firmy a korporácie: TOEIC® sa stáva štandardom testovania v organizáciách, nezávisle od 
dodávateľov školení a metód učenia. 

 Štátna správa: nábor a selekcia pracovníkov, ktorí môžu úspešne reprezentovať krajinu v styku so 
zahraničím; hodnotenie efektivity školení. 

 

 


