
Pravidla u zkoušky B-VCA (Basic) nebo VOL-VCA (SOS) 

Zkouška B-VCA se skládá ze 40 otázek. Máte 1 hodinu na dokončení těchto otázek. Tuto zkoušku jste 

složili, pokud máte minimálně 64,5%. 

Zkouška VOL-VCA se skládá ze 70 otázek. Na dokončení těchto otázek máte 1 hodinu a 15 minut. Tuto 

zkoušku jste složili, pokud máte minimálně 64,5%. 

Než začnete tuto zkoušku psát , existuje několik pravidel a pokynů, které musíte dodržet. 

Na stole máte počítač, tužku, formulář kandidáta a průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Na stole není 

povoleno nic jiného než výše uvedené věci. 

Při zkoušce musíte zkontrolovat své osobní údaje na formuláři kandidáta a podepsat jej. 

Všechny mobilní telefony je třeba vypnout a odložit. Pokud telefon během zkoušky zazvoní, bude vaše 

zkouška prohlášena za neplatnou. 

Během zkoušky si nesmíte jíst ani pít a neodcházet od zkoušky. 

Žádná sluchátka k   mobilním telefonům nebo mp3 / mp4 přehrávače nejsou povoleny. Všechny 

klobouky / čepice je třeba sundat. Podvádění není povoleno. Pokud budete viděni při   podvádění, Vaše 

zkouška bude prohlášena za neplatnou. Během zkoušky také nesmíte mluvit. 

Pokud máte při zkoušce nějaký technický problém, zvedněte ruku. 

Když začnete zkoušku, čas bude zobrazen v pravé horní části obrazovky a bude vás informovat o čase, 

který Vám ještě zbývá. Každé číslo otázky se zobrazí v rámečku na levé straně obrazovky a pro 

pokračování na další otázku můžete kliknout na další otázku nebo číslo v tomto poli. Chcete-li 

odpovědět na otázky, můžete kliknout na odpověď, která je přímo uprostřed obrazovky, a pokračovat 

na další. U některých otázek si můžete vybrat více odpovědí (v tomto případě je to uvedeno v otázce). 

Můžete kliknout na cestu přes otázky, a když se chcete vrátit k předchozí otázce, můžete jednoduše 

kliknout na číslo otázky v poli na levé straně obrazovky a vrátit se. Odpovědi můžete změnit. 

Pokud jste zkoušku ukončili, zvedněte ruku a zkoušející ukončí zkoušku. Výsledky Vaší zkoušky vám 

budou poskytnuty na tabletu, jakmile bude zkouška ukončena. 

Po ukončení zkoušky můžete na levé straně vidět červená pole s čísly otázek, na které jste odpověděli 

špatně. Tyto odpovědi již nemůžete změnit. 

Pokud si myslíte, že je otázka špatná (překlad nebo teoretická), prosím problém popište na prázdné 

straně formuláře kandidáta. 

Pokud si přejete vznést námitky proti zkoušce, udělejte to prosím po zkoušce se zkoušejícím. Námitku 

můžete vznést pouze v případě, že jste zkoušku neuspěli. Niže podepsaný stvrzuje, že všemu porozuměl 

a pochopil. 
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