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Anotace
Diplomová práce Testování slovní zásoby se zabývá možnostmi, jak se dá testovat slovní zásoba. Teoretická část se skládá ze dvou podkapitol a to
jsou Testování a Slovní zásoba. První podkapitola se zabývá důvody proč testovat, základními principy testování a druhy testů. Druhá část je
zaměřena na základní aspekty slovní zásoby a na druhy testů vhodných k jejímu testování. Praktická část zkoumá, jak jednotlivé metody fungují v
prostředí reálné třídy.

Abstract
The Diploma Thesis Testing Vocabulary deals with the options how vocabulary can be tested. The theoretical part comprises two subdivisions which
are Testing and Vocabulary. The rst part analyses reasons for testing, basic principles of tests and various techniques of testing. The second part is
focused on basic aspects of vocabulary and methods of testing suitable for testing vocabulary. The practical part studies how the individual methods
function in real classes.
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Nahoru
Testing vocabulary Dr. Muhammad Shahbaz Definition of vocabulary • The set of words within a language that are familiar are known as a person’s
vocabulary. • Vocabulary develops with age and is a crucial tool for communicating and acquiring language. • Acquiring an extensive vocabulary is one
of the largest challenges in learning a second language. The importance of vocabulary • A large vocabulary helps us to communicate and express what
we mean. • Test your English vocabulary with this free level test from Oxford Online English. Tests for reading, listening and grammar also available.
There are 40 questions in the test. Don’t use a dictionary – the idea is to find your natural level. Vocabulary Level Test. Congratulations - you have
completed our Vocabulary Level Test.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your vocabulary level is %%RATING%%. Your answers are
highlighted below. Question 1. Word test. How many English words do you know? With this test you get a valid estimate of your English vocabulary size
within 4 minutes and you help scientific research. Go to the test. Follow us on Twitter. @ugentcrr volgen. Follow us on Facebook. Tweets about
"#wordORnot".

