
eTestMe.com pre jednotlivcov; 
pre uchádzačov o zamestnanie, študentov, absolventov, zamestnancov,               

pre všetkých, ktorí používajú cudzí jazyk v každodennej praxi 
 

1. O testovacej platforme LANGMaster eTestMe.com  

1.1.  Čo je eTestMe.com 

 

LANGMaster eTestMe.com je elektronická testovacia platforma, prostredníctvom ktorej je možné  
s použitím počítača a internetu spoľahlivo vyhodnotiť úroveň znalostí cudzieho jazyka, vedomosti a 
zručnosti, ktoré ste získali v bežnom a pracovnom živote a ktoré nemusia byť nevyhnutne pokryté 
formálnymi vysvedčeniami a diplomami. 
 
Vedeli ste že: 

 75% všetkých pracovných ponúk obsahuje požiadavky na znalosť aspoň jedného svetového 
jazyka? 

 viac ako 2/3 zamestnávateľov požadujú od nových zamestnancov znalosť angličtiny ako 
v ústnej, tak aj v písomnej forme? 

 Zamestnávatelia oceňujú, keď v životopise Vami deklarované znalosti cudzieho jazyka, máte 
potvrdené z nezávislého zdroja, najlepšie medzinárodného podľa takzvaného Spoločného 
európskeho referenčného rámca (SERR)? 

 

1.2. Spoločný európsky referenčný rámec (SERR) pre jazyky 

eTestMe.com vychádza z požiadaviek dokumentu „Spoločný európsky referenčný rámec (SERR)“ 

pre jazyky, ktorý vydala Rada Európy a ktorý umožňuje vzájomné porovnávanie jazykových znalostí  

v rámci Európskej únie. (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=440) 

Spoločný Európsky referenčný rámec (SERR) 

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmen

tGrid.csp?loc=sk_SK) definuje stupnicu úrovne znalostí cudzieho jazyka.  

Stupnicu tvorí tri široko chápané úrovne: 
- Užívateľ základov jazyka (podskupiny A1 a A2); 
- Samostatný užívateľ (podskupiny B1 a B2); 
- Skúsený užívateľ (podskupiny C1 a C2). 

 
eTestMe.com vyhodnotí jazykovú úroveň testovaného práve podľa SERR klasifikácie. Na základe 

výsledkov testu môže firma (HR manažér) jednoducho porovnať výsledky testovaného uchádzačov  

s výsledkami uchádzačov, ktorí zložili niektorú zo svetovo známych jazykových skúšok a testov. 

Rovnakým spôsobom môže firma porovnať jazykové znalosti svojich zamestnancov a následne 

navrhnúť ekonomický a zmysluplný rozvoj jazykových znalostí naprieč firmou. 

 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=440
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=sk_SK
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=sk_SK


Ukážka seba hodnotenia v Európskom životopise: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp 
 

 (*) Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

 

1.3. eTestMe.com jednotlivcovi poskytuje 

a. relevantné, užitočné a spoľahlivé jazykové testy s výsledkami plne porovnateľnými 
s medzinárodnými jazykovými skúškami, 

 
b. komplexné výhradne elektronické testovanie gramatiky a slovnej zásoby, porozumenie čítaného 

textu, porozumenie počúvania, písomného prejavu a hovoreného prejavu (vyhodnotenie 
písomného a hovoreného prejavu je realizované tútorom preškoleným jazykovým expertom 
elektronickou cestou), 

 
c. výsledky testovania sa riadia kritériami Spoločného Európskeho referenčného rámca (SERR), 
 
d. okamžité získanie výsledkov testov bez ohľadu na miesto, kde sa práve nachádzate (vyhodnotenie 

písomného a hovoreného prejavu tútorom do niekoľkých hodín), 
 
e. certifikát s výsledkami testov vrátane písomných informácií, ako výsledky testov interpretovať. 
 

1.4. Princíp fungovania a priebeh testovacieho procesu 

LANGMaster eTestMe.com prepája tri subjekty v troch rôznych časoch a na troch rôznych miestach. Je 
teda jedno, kde sa momentálne nachádzate, či doma, v práci, v zahraničí na služobnej ceste alebo na 
dovolenke, v Európe alebo v Ázii. Podstatné je, aby ste mali počítač a pripojenie k internetu. 
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http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp


 Objednajte si test pre seba na http://etestme.com  teraz za promočnú cenu 18,- EUR. V cene je 
kompletné otestovanie, vyhodnotenie častí rozprávanie a písanie tútorom (jazykovým expertom) a 
zaslanie certifikátu. 
 

 Po zaplatení Vám príde email s pozvaním na test. 
 

 Prijmite pozvánku, zoznámte sa s testovacím systémom, preveďte prípravu na test. Skontrolujte si 
správne nastavenie slúchadiel a mikrofónu, aby ste mohli v teste prehrávať a nahrávať zvuk a 
vyskúšajte si všetky aktivity, s ktorými sa v ostrom teste stretnete. Predídete tým nejasnostiam pri 
priechode testom. 

 
 Vypracujte test. Dĺžka testu je 1 hodina a 40 minút. Jednotlivé časti testu sú časovo obmedzené a  

v teste sa nedá k zodpovedaným častiam vracať. Vo výnimočných prípadoch je možné test prerušiť, 
bez toho aby došlo k jeho znehodnoteniu. Súčasťou testu je aj hovorený prejav (nahraný pomocou 
mikrofónu) a napísanie eseje na zadanú tému. 

 
 Po vypracovaní testu dostanete certifikát s výsledkom testu a odporúčanie, akým oblastiam sa pri 

štúdiu jazyka venovať. 
 

1.5. Druhy testov, ktoré máte na výber  

Test všetkých zručností pre jednu vopred vybranú jazykovú úroveň A1 – C2 podľa SERR klasifikácie 

Ak ste si takmer istí, aké úrovne vedomostí podľa SERR spĺňate, ale o medzinárodnej skúške až 

premýšľate, získajte istotu a sebavedomie práve tým, že zvolíte test úrovne zhodné s medzinárodnou 

skúškou a presvedčte sa, či sú Vaše vedomosti na zloženie skúšky dostatočné. Výsledkom testu 

napríklad môže byť informácia "splnil B2 na 82%", ktorá potvrdzuje, že Vaše vedomosti sú na úrovni 

FCE podľa ESOL. Porovnanie úrovní eTestMe.com a medzinárodných skúšok nájdete nižšie. 

Podrobné testovanie každej jazykovej zručnosti samostatne 

Testu predchádza podrobný seba hodnotiaci dotazník, s ktorého pomocou si spresníte, na akej úrovni 

sú Vaše vedomosti a zručnosti v každej z testovaných oblastí. Pre každú zručnosť je spustený test 

jazykovej úrovne stanovené na základe seba hodnotiaceho dotazníka. 

 Výsledkom testu je oddelené percentuálny ohodnotenie pre každú testovanú zručnosť a úroveň, 

napríklad: gramatika a slovná zásoba úroveň A2, 77%, porozumenie čítanému textu úroveň B1, 68%, 

porozumenie počúvania úroveň A2, 82%, hovorený prejav úroveň A2, 67%, písomný prejav úroveň B1, 

60%. 

Adaptabilný test (pripravujeme) 

Hlavný význam adaptabilného testu spočíva vo vyradení Vášho subjektívneho pohľadu na svoje 

znalosti. Seba hodnotenie je nahradené systémom priebežného vyhodnocovania, kedy sa v priebehu 

Vášho testovania mení úroveň náročnosti testu tak, aby zodpovedala úrovni Vašich jazykových 

znalostí. Ak odpovedáte na otázky správne, začnete dostávať ťažšie otázky. Ak odpovedáte chybne, 

začnete dostávať ľahšie otázky. Výsledkom testu je dosiahnutá jazyková úroveň a percentuálne 

ohodnotenie pre každú jazykovú zručnosť zvlášť (ako v Podrobnom testovaní každej jazykovej 

zručnosti samostatne). Hlavným prínosom Adaptabilného testu je jeho nezávislosť a spresnenie 

výsledkov. 

http://etestme.com/


Prehľad a ceny medzinárodných jazykových skúšok a porovnanie s eTestMe.com: 

Jazyk 
A1 

eTestMe.com 

A2 

eTestMe.com 

B1 

eTestMe.com 

B2 

eTestMe.com 

C1 

eTestMe.com 

C2 

eTestMe.com 

Nemčina – 

medzinárodné 

skúšky 

Start Deutsch 

1  

Start 

Deutsch 2 

Zertifikat 

Deutsch (ZD) 

Goethe-

Zertifikat B2 

Goethe-

Zertifikat C1 

(ZMP) 

Zentrale 

Oberstufenprüfung 

(ZOP) 

Kleines Deutsches 

Sprachdiplom 

(KDS) 

Cena v SR   99 EUR 119 EUR 129 EUR  

Angličtina - 

medzinárodné 

skúšky 

  Key English 

Test (KET) 

Preliminary 

English Test 

(PET) 

First 

Certificate in 

English (FCE) 

Certificate in 

Advanced 

English (CAE) 

Certificate of 

Proficiency in 

English (CPE) 

Cena v SR  115 EUR 115 EUR 170 EUR 180 EUR 185 EUR 

Cena 

eTestMe.com 

30 EUR    
promo cena 

18 EUR 

30 EUR 
promo cena 

18 EUR 

30 EUR 
promo cena 

18 EUR 

30 EUR 
promo cena 

18 EUR 

30 EUR 
promo cena 

18 EUR 

30 EUR 
promo cena 

18 EUR 

 
 

1.6. Čo pre sebe získate s LANGMaster eTestMe.com – Vaše výhody 

a. Efektívne a finančne dostupné ohodnotenie Vašich jazykových znalostí napr. pred pohovorom na 
pracovné miesto, pred medzinárodnou jazykovou skúškou. 
 

b. Podstatnú úsporu času a nákladov na vybavenie a vykonanie neúspešnej medzinárodnej skúšky, 
pretože ste neboli ešte dostatočne pripravení. 

 
c. Vzhľadom k tomu, že príprava na test prebieha vždy v rodnom jazyku testovaného (inštrukcie k 

príprave počítača, nastavenie mikrofónu, slúchadiel, oboznámenie sa s princípom testovania a 
s vyhodnotením), sa výrazne zvýši Vaša úspešnosť pri testovaní, pretože nerobíte chyby 
z dôvodov nesprávneho pochopenia zadania a práce s počítačom. 

 
d. Konkrétne informácie, v akých oblastiach spĺňate Vami požadovanú úroveň znalostí a v ktorých 

oblastiach je potrebné zapracovať. Výsledky testov Vás podrobne oboznámia s tým, kde konkrétne 
robíte chyby. Tútor Vám odporučí, na čo sa máte pri hovorenom a písomnom prejave sústrediť. 
Medzinárodné skúšky tieto podrobné informácie neposkytujú. 

 

e. Lepšie si zorganizujete čas pre vykonanie skúšky a výrazne čas ušetríte tým, že nemusíte 
opakovane na testovanie dochádzať. Testom môžete prejsť v akúkoľvek dennú alebo nočnú 
hodinu, akýkoľvek deň v týždni na akomkoľvek mieste na svete. Potrebujete len počítač a 
pripojenie na internet. 

 

f. Získate istotu a upevní sa Vaše sebavedomie.   


