ТЕСТИ ПІРСОН НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ . Інструкція для студентів
LEVELTEST 4 SKILLS – це тест на визначення рівня англійської мови, що перевіряє навички
аудіювання, читання, письма та говоріння. Всі завдання в тесті подані англійською мовою.
Тест триває 30 хвилин.
1. Тест адаптивний, це означає, що складність наступного завдання змінюється залежно від
попередньої відповіді: якщо відповідь вірна, то завдання буде складнішим, якщо ні – то
простішим.
2. Перед тим, як розпочати тест, система запропонує Вам перевірити обладнання. Обов’язково
зробіть це! Для складання тесту LEVELTEST 4 SKILLS вам необхідно мати комп’ютер або
ноутбук, стабільне підключення до мережі інтернет та гарнітуру для (для відтворення аудіо та
зчитування говоріння). Детальніше ознайомитись з технічними вимогами можна тут:
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_stu_level_test_en/#.system_requirements
3. Перевірте звук, запишіть і прослухайте свою відповідь: Ви маєте бути впевнені, що все працює
нормально.
4. Під час усної відповіді промовляйте чітко, достатньо голосно, щоб система змогла оцінити
відповідь. Якщо Ви складаєте тест вдома, в кімнаті не має бути сторонніх звуків.
5. Не торкайтеся мікрофона рукою і не закривайте рукою рота, коли відповідаєте на завдання.
6. Якщо Ви не знаєте відповіді, скажіть англійською мовою ‘I don’t know’ і натисніть кнопку Next.
!!! Зверніть, будь ласка, увагу на те, що неможна залишати багато завдань без відповіді і тільки
натискати кнопку Next, бо в такому випадку система не зможе визначити Ваш рівень.
7. Система визначає період мовчання, тому якщо немає ніякої активності: Ви довго нічого не
кажете чи не друкуєте, то система може закрити завдання раніше. Таймер завдання
знаходиться у верхньому правому кутку.
8. Кожне завдання має свій час на відповідь, якщо час закінчився, то система переходить на
наступне завдання.
9. Якщо Ви відповіли, а час не вийшов, натисніть кнопку Next.
10. Ви не можете повернутися назад, прослухати ще раз чи змінити попередні відповіді, тож
слухайте чи читайте завдання уважно і намагайтеся дати правильну відповідь.
11. Не закривайте сторінку тесту до того, як тест закінчився.
12. Якщо раптом тест не відповідає на команди, обновіть сторінку.
13. Коли Ви закінчили тест, обов’язково натисніть кнопку ‘Finish’ – це дозволить зберегти відповіді
та визначити рівень. Якщо Ви не встигли натиснути ‘Finish’, а тест зник, обновіть сторінку і
завершіть тест.

