
114 

 

K otázke tvorby položiek testu z cudzieho jazyka podľa SERR 

 
К вопросу создания тестовых компонентов  по иностранному 

языку в соответствии с документом SERR 
 

Roman Kvapil (Bratislava, Slovensko) 
 

rokvapil@gmail.com 

 

 

Сведения об авторе: старший преподаватель Кафедры романских и славянских языков 

Факультета прикладных языков Экономического университета в Братиславе. 

 

 

Резюме: 

Единая сертификационная система определения уровня владения практическим 

русским языком должна быть построена с учетом целей его использования, навыков и 

умений в употреблении языковых средств для реализации определенных тактик 

речевого поведения в основных видах речевой деятельности таких как: чтение, письмо, 

говорение, аудирование. В данной статье уделяется внимание вопросу построения 

типового теста, который является компонентом системы SERR. 
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Meranie úrovne podľa spoločného európskeho referenčného rámca (ďalej len SERR) v  

cudzích jazykoch formou testov je trend, ktorý nastúpil aj v slovenských školách od polovice 

deväťdesiatych rokov nášho storočia, kedy sa začali hľadať nástroje na objektívne meranie 

dosiahnutých zručností v cudzom jazyku. Snahy nájsť zodpovedajúce deskriptory alebo 

indikátory, ktoré by skutočne objektívne popisovali dosiahnutú úroveň cudzojazyčnej 

edukácie na základných a stredných školách, kulminovali v roku 2001, kedy sa vytvoril 

spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. SERR rešpektuje a napĺňa požiadavku 

koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách. „Problematika 

mailto:rokvapil@gmail.com�


115 

 

výučby cudzích jazykov odráža potrebu vytvorenia efektívnych podmienok pre celoživotné 

vzdelávanie, pričom základnou filozofiou reforiem v oblasti jazykovej politiky je podporovať 

vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá dosiahnutie komunikačných 

kompetencií minimálne v dvoch cudzích jazykoch. Všeobecným cieľom je zabezpečiť 

dosiahnutie komunikačnej úrovne B1/B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 

pre jazyky (ďalej len SERR) v prvom CJ a komunikačnú úroveň A2/B1 podľa SERR v 

druhom CJ u všetkých žiakov edukačného systému v SR na konci strednej školy.“ (Uznesenie 

vlády SR č. 767/2007). Toto stanovisko potvrdzuje aj úvod oznámenia Komisie európskeho 

spoločenstva Rady Európskej únie: „V úvode oznámenia Komisie európskych spoločenstiev 

Rady Európskej únie (Brusel 16. apríla 2007) sa zdôrazňuje, že v Európe je viacjazyčnosť 

ústrednou hodnotou. Je súčasťou toho, čím je Európa jedinečná, a prispieva k bohatstvu jej 

kultúry a spoločnosti. Učenie sa cudzích jazykov poskytuje... hlbšie porozumenie vlastnej 

kultúry a kultúr iných ľudí a zvyšuje ich mobilitu. Základným usmerňujúcim dokladom v 

oblasti výučby cudzích jazykov sa pre nás na EU stal Spoločný európsky referenčný rámec 

pre jazyky.“ (Dulebová, 2008. s. 33). Zavedením štátnych vzdelávacích programov do 

jednotlivých typov škôl a školských zariadení sa postupne vytvárajú podmienky na prepojenie 

výučby cudzích jazykov podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu s existujúcim 

SERR. 

SERR je len jedna časť naštartovaného systému novodobej cudzojazyčnej edukácie. Uplynie 

čas minimálne jednej generácie, pokiaľ sa nastaví optimálna úroveň dobre a spoľahlivo 

fungujúceho systému. Pred nami vznikajú otázky spojené s meraním dosiahnutej úrovne 

a spôsobom jej vyhodnotenia tak, aby namerané výsledky zodpovedali skutočnému stavu 

dosiahnutej úrovne aj v porovnaní s učiacimi sa ten istý cudzí jazyk v inej krajine Európy či 

sveta. 

Postaveniu optimálnej úrovne certifikačného merania predchádzajú úrovne používateľov 

jazyka, ich členenie a obsahové rámce. SERR je hrubo členený na tri úrovne a jemnejšie 

členený na šesť úrovní, ktoré možno ďalej ešte jemnejšie špecifikovať. V tabuľke 1 uvádzame 

členenie úrovní podľa SERR. Obsahové vymedzenia rámca pre jednotlivé úrovne má byť 

taxatívne, presné a jednoznačné, pretože tvorí základ pre správne nastavenú špecifikáciu testu 

na meranie dosiahnutej úrovne. Nerešpektovaním obsahového rámca môže dôjsť 

k nekorektnosti testovacej položky vzhľadom na jej obsah a zároveň aj k nekorektnosti k 

účastníkovi testovacieho procesu. Testová položka nerešpektujúca obsahový rámec úrovne 

býva často najväčším nedostatkom testu, ktorý sa vplyvom tejto okolnosti štatisticky môže 
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vyhodnotiť ako nereliabilný. Nereliabilita testu môže ďalej spôsobiť, že výsledky testov 

v rámci meraní väčšieho počtu testovaných nebudú vykazovať reálne informácie o skutočne 

dosiahnutých výsledkoch používateľov jazyka v rámci jednotlivých úrovní.  

 

Tabuľak č. 1 

 

Hrubé 
členenie 

A 

základná úroveň 
začínajúci používateľ 

B 

stredná úroveň 
samostatný používateľ 

C 

vysoká úroveň  

skúsený používateľ 

jemné 
členenie 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

super 
jemné 
členenie 

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 

 

 

Na začiatku procesu tvorby stratégie certifikačných úrovní existovalo sedem členení. Neskôr 

sa vynechala úroveň tzv. rodený hovoriaci, pretože neexistoval dostatok argumentov za 

zmysel a potrebu overovať úroveň ovládania cudzieho jazyka rodeného hovoriaceho. Od roku 

1992 existuje 6 úrovní (viď tab. č. 1). V rámci medzinárodnej spolupráce, ktorú zastrešoval 

CIEP (Centre international d´etudes pédagogiques, Paris) v Paríži, sa vytvorilo spolu 2047 

deskriptorov v rámci jazykovej úrovne A1. Nad databázou deskriptorov sa intenzívne 

pracovalo, odstránili sa z nej opakujúce sa deskriptory, ponechali sa len pozitívne 

formulované, krátke a izolované deskriptory. Podľa modelu Rasha (Rash, 2004) je potrebné 

vytvorené deskriptory kalibrovať a vzhľadom na ostatné úrovne vhodne odstupňovať 

(prahová úroveň, úroveň ovládania, úroveň prežitia).  

V rámci medzinárodných testovaní sa uplatňuje testovanie troch častí: počúvanie 

s porozumením, čítanie s porozumením a jazykové prostriedky. Záleží na vytvorenej 

špecifikácii konštruktu, či sa budú testom merať všetky tri časti alebo iba niektorá z nich. 

V rámci čo najobjektívnejšieho merania je najvhodnejší klasický a kompletný test zostavený 

z troch častí a v nasledovnom poradí: I. počúvanie s porozumením, II. čítanie s porozumením, 

III. jazykové prostriedky. V nasledujúcej časti nášho príspevkom sústredíme našu pozornosť 

na tvorbu testov z cudzieho jazyka pre úroveň A1. 
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Proces tvorby jazykového testu nie je taký jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ide o  

kvalitatívne veľmi štruktúrovaný proces, preto je predovšetkým jeho zostavenie časovo veľmi 

náročné. Kvalita zostaveného testu závisí od kvality zostaveného konštruktu a jeho 

špecifikácie. Podľa J. Butaša et al. všeobecne pozostáva proces tvorby testu z nasledovných 

častí: 

 

1. Definícia konštruktu testu: 

- čo chceme merať, 

- ako to budeme interpretovať, 

- čo bude obsahom. 

2. Špesifikácia testu: 

- koľko častí bude mať test, 

- koľko zadaní bude mať test, 

- koľko položiek bude mať test, 

- koľko času bude potrebovať používateľ na jeho vypracovanie. 

3. Vyvíjanie položiek: 

- tvorba položiek, 

- kontrola položiek, 

- validácia položiek. 

4. Zhromažďovanie položiek a tvorba databanky položiek: 

5. Tvorba testu z databanky položiek. 

- vytvorenie testu, jeho foriem a variantov, 

- validácia testu, 

- tlač, reprodukcia a dôverná distribúcia testov. 

6. Priebeh testovania (štandardizácia podmienok skúšky). 

7. Vyhodnotenie testu a výpočet jeho skóre.  

8. Interpretácia skóre v súvislosti so SERR. 

9. Komunikácia o výsledkoch. 

(Butaš et al., 2011, s. 15) 

 

„Konštrukt je dobré zadefinovať, aby sme skúškam/testu zabezpečili kvalitu, vzali do úvahy 

posledné pokroky v oblasti vedeckého výskumu, a tým zabezpečili vedeckú validitu;“ ďalej 

„aby sme mohli urobiť špecifikácie, ktoré nebudú v rozpore s konštruktom, ale ho naopak 



118 

 

potvrdia, boli schopní navrhnúť závery, ktoré budú validné pre používateľov (uchádzača 

a inštitúciu, ktoré skúšku/test použijú).“ (Butaš et al., 2011, s. 16). 

 

Konštrukt na čítanie s porozumením 
 

Cieľom časti testu na čítanie s porozumením je preveriť schopnosť používateľov jazyka 

efektívne čítať rôzne texty na všeobecné témy v danom cudzom jazyku, porozumieť im a 

získať z nich tie informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úlohy. Podľa SERR (viď. tab. č. 2) 

pôjde o meranie: 

- celkového čítania s porozumením, 

- orientovaného čítania, 

- čítania na získanie informácie, 

- čítania pokynov. 

Pred zostavením konštruktu testu na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením 

a jazykové prostriedky treba dôsledne vychádzať z opisu SERR pre meranú úroveň (v našom 

prípade ide o úroveň A1). 

 

Tabuľka č. 2 

 

 ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

A1 

Celkové čítanie s porozumením 

Dokáže porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným frázam 
a dokáže vyhľadať známe mená, slová a základné frázy a podľa potreby sa v čítaní 
vracia späť. 

Orientované čítanie 

Dokáže rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie frázy v jednoduchých 
nápisoch z každodenných najbežnejších situácií. 

Čítanie na získanie informácie 

Dokáže zistiť približnú informáciu o obsahu jednoduchších informačných materiálov 
a krátkych jednoduchých opisov za pomoci vizuálnej podpory. 

Čítanie pokynov 

Dokáže sa riadiť krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (choďte 
z bodu x do bodu y). 
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Konštrukt na počúvanie s porozumením 
 

Počúvanie zložitejší proces ako čítanie. Zostavenie konštruktu na túto časť je náročné, lebo 

pri výbere textov je potrebné zohľadňovať viacero parametrov. „Počúvanie je mentálny 

proces, ktorý vyžaduje aktívnu premenu zvukových vĺn na zmysluplnú informáciu 

prostredníctvom činnosti mozgu. Závisí teda viac od mozgu než od ucha. Človek musí mať 

dobrý sluch, aby inicioval proces počúvania, ale ak doň nie je aktívne zapojený mozog, 

počuté fonémy zostanú len obyčajnými zvukmi. Počúvanie vyžaduje od mozgu, aby hľadal 

medzi všetkými zvukmi, ktoré ucho zachytí, nejaký zmysel.“ (Palenčárová, 2008, s. 3). 

Počúvanie je teda psychický (nezmyslový) proces, ktorý je podmieňovaný úspešnou 

percepciou. Je závislý jednak od znalostí používaného jazyka, ako aj od uvedomenia si 

podmienok danej komunikačnej situácie a od využívania predchádzajúcich vedomostí a 

skúseností. Podľa SERR (viď. tab. č. 3) ide o meranie celkového počúvania s porozumením 

a meranie schopnosti porozumieť základné hovorené oznamy a inštrukcie (napr. oznamy na 

železničnej a autobusovej stanici, na letisku, v obchodných domoch atď.). 

 

Tabuľka č. 3 

 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM 

A1 

Celkové počúvanie s porozumením 

Dokáže sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná s dlhými 
pauzami, aby mohol pochopiť význam. 

Porozumenie hovoreným oznamom a inštrukciám 

Dokáže porozumieť pokynom, ktoré sa mu oznamujú pomaly a s dôslednou 
výslovnosťou, dokáže sa riadiť krátkymi a jednoduchými orientačnými pokynmi.  

 
Cieľom časti počúvanie s porozumením je preveriť žiakovu schopnosť efektívne počúvať 

hovorený prejav v cudzom jazyku, porozumieť mu a získať z neho tie informácie, ktoré sú 

potrebné na splnenie úlohy v rámci úrovne A1. 

Obsah testovania zručnosti počúvania s porozumením musí byť takisto v súlade s cieľovými 

požiadavkami na vedomosti a zručnosti pre úroveň A1 z daného cudzieho jazyka. 
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Konštrukt na jazykové prostriedky 
 

Pod jazykovými prostriedkami rozumieme inventár morfologických, syntaktických 

a lexikálnych výrazových prostriedkov nevyhnutných na uskutočnenie základného 

komunikačného aktu na úrovni A1. Podľa Butaša et al. ide o „transverzálne kompetencie 

prítomné v ústnom i písomnom prejave, ale pre hodnotenie úrovne (A1) ich ovládania sa stále 

používa najmä písomný prejav.“ (Butaš et al., 2011, s. 22). Samozrejme, že v kontexte 

slovenského testovania úrovne jazykovej kompetencie v cudzojazyčnej komunikácii sa 

najčastejšie  overujú tieto kompetencie v písomnom prejave, preto tvoria samostatnú časť 

testovania. Tu treba ale pripomenúť, že proces hovorenia vytvára najoptimálnejšie podmienky 

živého kontextu, pri realizácii ktorého sa okamžite prejaví aj úroveň osvojenia si 

predovšetkým lexikálnych prostriedkov a v rámci nich aj úroveň ovládania morfologických 

a sytaktických štruktúr. V tabuľke č. 4 sa uvádza konštrukt na jazykové prostriedky na úroveň 

A1. 

 

Tabuľka č. 4 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

A1 

Morfosyntax 

Prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 
ktoré sa vyskytujú v oznamoch, pokynoch a nápisoch. 

Lexika 

Má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a fráz, vzťahujúcich sa na 
dané konkrétne situácie.  

 

Po dôslednom zostavení konštruktu testu treba pristúpiť k jeho špecifikácii. „Pod 

špecifikáciou rozumieme skupinu technických charakteristík testu, ktoré umožňujú zistiť, 

z čoho test pozostáva: jeho trvanie, počet častí, ktoré typy a koľko úloh daného typu sa 

použije. Špecifikácie testu nie sú konštruktom testu, typológiou cvičení alebo aktivity.“ 

(Butaš et al., 2011, s. 36). Špecifikácia nie je niečo nemenné, čo nemožno vzhľadom na 

zostavený konštrukt meniť. Ak sa po zrealizovaní testovania ukáže, že špecifikácia konštruktu 

bola nevhodná, možno ju kedykoľvek v ďalšej sérii testovania upraviť. Špecifikácia nie je 

systém, ktorý sa viaže na referenčný rámec, ide skôr o samotnú formálnu stránku testu. 

V porovnaní s konštruktom nie je záväzná voči existujúcej pedagogickej dokumentácii. 
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Špecifikácia priamo súvisí iba s vytvoreným konštruktom v danom období, pre ktoré sa 

zostavujú položky budúceho testu. Zároveň však priamo ovplyvňuje aj ekonomickú stránku 

samotného testovania, efektívnosť opravovania testov a spôsob hodnotenia testu. Špecifikácia 

sa priamo dotýka zvolených foriem odpovedí na jednotlivé otázky v teste (otvorené otázky, 

zatvorené otázky, otázky s možnosťou výberu odpovede, otázky s možnosťou binárnej voľby 

– áno, nie).  

Položka s výberom odpovedí (multiple choice item) obsahuje dve časti: 

• otázku alebo neúplnú vetu (kmeň položky), 

• zoznam ponúkaných odpovedí, z ktorých jedna je správna alebo najlepšia, ostatné sú 

nesprávne a nazývajú sa distraktory. 

 

 
 

 

Myšlienkové procesy v testových položkách 
 

V testoch vedomostí a zručností je potrebné položky zamerať na jednotlivé myšlienkové 

procesy. Na ich určenie sa najčastejšie používa (revidovaná) Bloomova taxonómia, ktorá má 

šesť úrovní: 

1. Zapamätať si (reprodukovať poznatky). 

2. Porozumieť (položka je v inom znení než v učebnici, vyžaduje si interpretáciu). 

3. Aplikovať (použiť poznatok v novej situácii). 

4. Analyzovať (usporiadať, porovnať, spojiť). 

5. Hodnotiť (vyjadriť vlastné stanovisko, nemôže sa použiť v objektívnych testoch 

vedomostí). 

6. Tvoriť (reorganizovať, kategorizovať). 
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Pravidlá tvorby položiek pre úroveň A1 

 
1. Vyhýbať sa tzv. pascám. Študent sa nesmie pomýliť následkom nesprávne 

formulovanej otázky a ponúknutých možností. Cieľom testovania nie je pomýliť 

študenta, ale vytvoriť mu bezpečné prostredie v každej predloženej položke. 

2. Vyhýbať sa komplikovanému zadaniu. Na úrovni A1 používať pri formulácii položky 

jednoduchú slovnú zásobu. Ak ide o test na úrovni A1, položky nesmú obsahovať 

úlohy na vyššiu úroveň. 

3. Nepoužívať vysoko explicitné výrazy. Vysoko explicitná položka je taká, ktorou 

meriame postreh používateľa. Postreh nie je otázkou jazykovej kompetencie. Ide o to, 

aby sa obťažnosť na danú úroveň vyskytovala v texte, nie vo formulácii zadania. 

4. Hlavná myšlienka textu by sa mala prejaviť vo formulovanej otázke. Keď samotná 

otázka nevychádza z idey textu, pri voľbe správnej odpovede sa dostávajú do výhody 

používatelia, ktorí sú častejšie testovaní. 

5. Vylúčiť redundantné opakovanie tých istých slov a častí. 

6. Vždy preveriť, či existuje iba jedna odpoveď na otázku. Odporúča sa vytvorené 

položky bezprostredne nechať v nás tzv. dozrieť a vrátiť sa k nim o nejaký čas. 

7. V položkách sa nesmie prejavovať ego ich tvorcu.  

8. Možnosti výberu odpovede treba sformulovať tak, aby boli syntakticky správne 

s ohľadom na otázku. 

9. Treba si uvedomiť, že každé testovanie je pre používateľa stresujúce. Z tohto pohľadu 

treba k tvorbe položiek pristupovať tak, aby sme ich formuláciou nevyvolali ďalšie 

stresové prostredie. 

10. Vyhnúť sa záporným formuláciám okrem prípadov, keď je negácia súčasťou 

preverenia jazykovej kompetencie. 

11. Binárne možnosti odpovede spracúva mozog veľmi ťažko. Negácia nezaručuje 

rozlíšenie jazykovej úrovne uchádzačov. 

12. V poskytnutých možnostiach výberu odpovede (A, B, C, D) by nemali byť všetky 

možnosti správne, ani všetky možnosti nesprávne. 

13. V poskytnutých možnostiach výberu odpovede (A, B, C, D) by mali mať všetky 

možnosti rovnakú mieru zovšeobecnenia. 
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14. Pri formulovaní možností odpovede treba dbať na to, aby uvedené možnosti 

nevytvárali priestor na uvažovanie používateľa. Ak sa takýto priestor vytvorí, môže 

vzniknúť polemická situácia názoru používateľa so správnou odpoveďou. 

15. Vylúčiť otázky, ktoré nútia používateľa použiť matematické operácie (sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie). 

16. Vytvorené položky majú byť navzájom nezávislé od seba (dobre izolované). Druhá 

otázka nesmie byť odpoveďovo závislá od prvej. Rovnako nemá byť prvá otázka 

formulovaná tak, aby napovedala druhej otázke vo výbere správnej odpovede, resp. 

aby neposkytovala priestor na automatické vylučovanie distraktorov. 

17. Všetky vytvorené možnosti odpovedí (distraktory) majú byť vzhľadom na text 

pravdepodobné. Je nežiaduce aby sa medzi distraktormi nachádzali také formulácie, 

ktoré vedú používateľa k okamžitej identifikácii daných distraktorov ako nesprávnych 

variantov odpovede. 

18. Správna odpoveď medzi ostatnými distraktormi má byť náhodne umiestnená, aby 

používateľ nemal možnosť identifikovať istú stratégiu rozmietňovania správnych 

odpovedí (napr. správne odpovede sú vždy ukryté na pozícii AA, BB, CC, ABC, ABC 

atď.). 

19. Vyžaduje sa homogénnosť obsahu možností odpovedí a ich gramatickej štruktúry. 

Možnosti majú byť buď so syntakticky podobnou alebo rozdielnou štruktúrou. 

20. Všetky možnosti odpovedí majú byť formulované tak, aby mali syntakticky rovnakú 

dĺžku. Používateľ by mohol v opačnom prípade taktizovať napr. v tom, že najdlhšie 

možnosti v položkách sú správne odpovede. 

21. Porozumenie má vychádzať zo zadania. Nepýtame sa na to, čo nevyplýva 

z prečítaného alebo vypočutého textu. Zadania a dokument majú byť navzájom 

prepojené. 

22. Otázky položky by sa nemali zameriavať na fakty. 

23. Pri tvorbe položiek nevychádzame z minulých poznatkov a porozumení používateľa, 

čo je vlastne hlavný princíp rozdielu medzi procesom vyučovania (vychádzame 

z minulých poznatkov a porozumení) a procesom skúšania (väzba na skúsenosti 

z minulosti tu absentuje).  
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Všeobecné pravidlá výberu textov pre úroveň A1 
1. Text je podporný dokument, preto je dôležitá jeho dôsledná špecifikácia (typ, dĺžka, 

úroveň). 

2. Pri porovnateľnosti textov vychádzame z jeho náročnosti a obsahu. 

3. Dôležitou vlastnosťou dokumentu je jeho užitočnosť pre používateľa (závisí od 

náročnosti a jeho možností porozumenia vzhľadom na testovanú úroveň a od jeho 

obsahu). Treba vychádzať z toho, čo je bežné, reálne, čo používatelia radi čítajú 

a počúvajú. 

4. Texty sa nevyberajú surovo, umelo, ale s ohľadom na aktuálny záujem používateľov. 

5. Platí zásada, že najskôr sa vyberá dokument, ktorý je kľúčovým elementom celej 

položky, potom sa tvorí položka . 

6. Vyhýbať sa úzko zameraným dokumentom, napr. s výrazným mužským alebo 

ženským elementom. 

7. Vyhýbyť sa dokumentom v tzv. „horúcej“ realite. 

8. Vyhýbať sadokumentom bez platnosti nadčasovosti. 

9. Na úrovni A1 a A2 sa odporúčajú tri typy dokumentov: 

a) originálne (treba uviesť zdroj prevzatia dokumentu), 

b) vytvorené (umelo vytvorené s ohľadom na testovanú úroveň, nie však 

neautentické a nereálne), 

c) upravené (originálny dokument treba upravovať citlivo, nedbanlivým 

zasahovaním do nich sa môže z nich vytratiť autentickosť a realita). 

10. Pri výbere zvukových dokumentov treba dávať pozor na autorské práva TV a DVD 

dokumentov (súvis s etickým problémom). 

11.  Pri dĺžke trvania dokumentov treba dôsledne vychádzať zo špecifikácie konštruktu. 

12. Podporný dokument má mať svoju štruktúru: začiatok, jadro (rozvíjanie témy), záver. 

Pri úprave dokumentu (skracovanie, prispôsobovanie slovnej zásoby s ohľadom na 

testovanú úroveň, obmieňanie morfosyntaktickej štruktúry atď.) treba dávať pozor, 

aby jeho skrátením nedošlo ku strate jeho významovej celistvosti. 

13. Obsah podporného dokumentu má byť deontologický. Nepropagujeme ním žiadne 

idey a názory. Dokumenty s témou sexu, náboženstva, rasizmu sú nevhodné. 

14. Podporný dokument nemá obsahovať názorovú konfrontáciu. 
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Úprava dokumentov pre úroveň A1 

1. Najčastejšie sa upravujú textové dokumenty. Technicky je to najmenej problematické. 

2. Z textových dokumentov možno odstrániť aktualizačné a príznačné kulturologické 

prvky. 

3. Zvukové dokumenty sa upravujú veľmi ťažko. Z rozhlasového dokumentu sa dajú 

odstrániť iba nežiaduce prechody. Zásah do jazykových štruktúr nie je možný. 

Problémy sa môžu vyskytovať aj so strihaním dokumentu. 

4. Vizuálne dokumenty sa prakticky nedajú upravovať. Karikatúry sú ako podporný 

dokument nevhodné z etických dôvodov. 

5. Vytvorené dokumenty sú vhodné predovšetkým pre úrovne A1 a A2. 
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