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 Ak študent získa percentuálne 
záverečných  jednotlivých výsledkov testov
vystavený certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne
s príslušnou úrovňou, ktorá bude 
danú jazykovú úroveň, 
VÝBORNÝ 100-90%, bude tomuto študentovi pridelený status

 Ak študent získa percentuálne 
záverečných  jednotlivých výsledkov testov
vystavený certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne
s úrovňou o jeden jazykový 
pokročilý, alebo po absolvovaní jedného zo záverečných kurzových testov pristúpil do danej jazykovej úrovne
a získal napríklad výsledné percentuálne hodnotenie s
(62%), bude vystavený certifikát na dosiahnutú úroveň A2
percentuálny počet na získanie úrovne B1
v dosiahnutom minimálnom 

 Študent ktorý dosiahne celkový percentuálny počet nižší ako 59% bude vystavené 
bez hodnotenia, alebo hodnotenia s

 Študent ktorý sa záverečného testu, alebo jedného zo záverečných kurzových testov nezúčastní bude 
klasifikovaný ako nehodnotený z

Stupnica hodnotenia                        Rozsah 

Výborný                                                                                                                   100%

Veľmi dobrý    89%-

Dobrý    79%-

ostatočný                               69%-

Nedostatočný    59%-

Nehodnotený  Absencia

   

      KRITÉRIA  HODNOTENIA 

percentuálne hodnotenie v záverečnom úrovňovom testovaní spolu s celkový
jednotlivých výsledkov testov v hodnotiacom intervale VÝBORNÝ-DOBRÝ

certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne tzv. Level Accomp
, ktorá bude oficiálnym potvrdením že študent disponuje jazykovými 

 ktorú úspešne absolvoval. Ak študent získa celkový percentuálny počet v
, bude tomuto študentovi pridelený status: ´absolvoval s vyznamenaním

percentuálne hodnotenie v záverečnom úrovňovom testovaní spolu s celkový
jednotlivých výsledkov testov v hodnotiacom intervale  DOSTATOČNÝ

certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne tzv. Level Accomplishment Certificate 
jazykový stupeň nižšou. Napríklad ak študent absolvoval celú jazykovú úroveň B1

pokročilý, alebo po absolvovaní jedného zo záverečných kurzových testov pristúpil do danej jazykovej úrovne
napríklad výsledné percentuálne hodnotenie s percentuálnou hodnotou 62 percentuálnych bodov

bude vystavený certifikát na dosiahnutú úroveň A2-Pre-Intermediate, nakoľko minimálny 
rcentuálny počet na získanie úrovne B1-Stredne pokročilý, predstavuje priemerné percentuálne hodnotenie 

minimálnom počte 70 percentuálnych jednotiek-(70%). 

Študent ktorý dosiahne celkový percentuálny počet nižší ako 59% bude vystavené potvrdenie o
bez hodnotenia, alebo hodnotenia s výsledkom nedostatočný. 

Študent ktorý sa záverečného testu, alebo jedného zo záverečných kurzových testov nezúčastní bude 
klasifikovaný ako nehodnotený z dôvodu absencie.   

Rozsah - % 

100%-90% 

-80% 

-70% 

-60% 

- 0% 

Absencia  

celkovým priemerom zo 
DOBRÝ /100-70%/,  bude mu 

tzv. Level Accomplishment Certificate 
jazykovými vedomosťami pre 

lkový percentuálny počet v intervale  
znamenaním´.    

celkovým priemerom zo 
DOSTATOČNÝ /69-60%/,  bude mu 

tzv. Level Accomplishment Certificate 
Napríklad ak študent absolvoval celú jazykovú úroveň B1-Stredne 

pokročilý, alebo po absolvovaní jedného zo záverečných kurzových testov pristúpil do danej jazykovej úrovne, 
62 percentuálnych bodov-

Intermediate, nakoľko minimálny celkový 
predstavuje priemerné percentuálne hodnotenie 

potvrdenie o účastí na kurze 

Študent ktorý sa záverečného testu, alebo jedného zo záverečných kurzových testov nezúčastní bude 


