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Understanding your Canadian Language
Benchmarks PIacement Test (CLBPT)
Assessment Report
What is the Canadian Language Benchmarks Placement Test (CLBPT)?
The CLBPT uses the Canadian Language Benchmarks (CLB) to assess how well you use English. 
Your CLBPT assessment report gives your CLB levels for listening, speaking, reading and writing.

What are the Benchmarks?
The Canadian Language Benchmarks (CLB) is a 12-level (benchmark) system used to describe listening,
speaking, reading and writing skills. The CLBPT measures your ability to use English within the first 
8 benchmarks, CLB 1 to 8.

What do my CLBPT Results Mean?
The chart below describes your CLBPT results. Look at the column on the left to find your benchmark, and then
look under the skill (listening, speaking, reading, or writing) to understand what your benchmark level means.
Your scores might be different for each skill; this is normal. Some people are stronger at listening or speaking
and others are stronger at reading or writing.

Listening

You do not understand English. 

CLB

Pre-
CLB

Speaking

You do not communicate in English.

CLB

Pre-
CLB

Reading

You do not read English, and may be
unfamiliar with the English alphabet.

CLB

Pre-
CLB

Writing

You do not write in English, but you
may be able to copy letters or numbers.

CLB

Pre-
CLB

Listening

You understand some simple and
familiar words. You greet people
when they greet you. You need a
lot of help to understand what
people say. 

You understand simple and
familiar words, phrases and
sentences. You understand basic
questions about yourself. You
need help to understand what
people say.

You understand short sentences
about everyday topics. You
understand simple questions about
yourself and some simple
questions about familiar topics.
Sometimes you need help to
understand what people say.

You understand simple questions
and information about familiar,
everyday topics. You understand
when someone talks about what
they like and dislike. You only need
a little help to understand what
people say. 
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Speaking

You greet people and give some
simple information about yourself.
You use only a few words. You need
help when you speak.

You greet people and give some
simple information about yourself.
You speak in short sentences. You
often don’t have the words you need,
so you need some help when you
speak.

You say a few simple sentences
about familiar, everyday topics. 
You answer simple questions about
yourself with single words or short
sentences. You sometimes still need
help when you speak.

You participate in everyday
conversations and describe your
personal experiences. You use short
sentences. You talk about your
preferences, your likes and dislikes.
You don’t need much help when 
you speak.
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Reading

You read the alphabet and 
common, simple words with the
help of pictures. 

You read the alphabet, simple
words and very simple sentences
about everyday life. You use
pictures to help you.

You read and understand simple,
everyday words. You also
understand some basic information
from simple, short stories about
routine events. You use pictures to
help you.

You read many familiar words and
sentences. You understand simple
stories about familiar topics. You
can also get information from some
longer descriptions about less
familiar topics. 
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Writing

You copy words and numbers. 
You can write a few words.

You copy words and numbers
correctly. You can write a few short,
simple sentences about yourself.

You can write short, simple
sentences about yourself and things
you know well, such as your family
or a familiar place.

You use short, simple sentences to
write a paragraph about a personal
experience or other familiar topics. 
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CANADIAN LANGUAGE BENCHMARKS (CLB)

Розуміння вашої канадської мови 
Контрольні показники PIacement Test (CLBPT)
Звіт про оцінювання
Що таке Canadian Language Benchmarks Placement Test (CLBPT)?
CLBPT використовує Canadian Language Benchmarks (CLB), щоб оцінити, наскільки добре ви володієте англійською 
мовою. Ваш звіт про оцінку CLBPT містить ваші рівні CLB для аудіювання, говоріння, читання та письма.

Що таке контрольні показники?
Канадські мовні тести (CLB) — це 12-рівнева (еталонна) система, яка використовується для опису навичок 
аудіювання, говоріння, читання та письма. CLBPT вимірює вашу здатність користуватися англійською мовою в 
межах перших 8 тестів, CLB 1-8.

Що означають мої результати CLBPT ?
У таблиці нижче описані ваші результати CLBPT.  Подивіться на стовпець ліворуч, щоб знайти свій контрольний 
показник, а потім перегляньте навички (аудіювання, говоріння, читання або письмо), щоб зрозуміти, що означає ваш 
контрольний рівень. Ваші бали можуть відрізнятися для кожної навички; це нормально. Деякі люди сильніше вміють 
слухати або говорити, а інші – читати або писати.

КАНАДСЬКІ МОВНІ ТЕСТИ (CLB)

1 ЕТАП БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

CLB    Аудіювання

CLB    Аудіювання

CLB    Читання

CLB    Читання

CLB    Говоріння

CLB    Говоріння

CLB    Письмо

CLB    Письмо

Pre-
CLB

Pre-
CLB

Pre-
CLB

Pre-
CLBВи не розумієте англійської.

Ви розумієте деякі прості та 
знайомі слова. Ви вітаєте людей, 
коли вони вітаються з вами. Вам 
потрібна велика допомога, щоб 
зрозуміти, що говорять люди.

Ви читаєте алфавіт і загальні, 
прості слова за допомогою 
малюнків.

Ви вітаєте людей і даєте просту 
інформацію про себе. Ви 
використовуєте лише кілька слів. 
Вам потрібна допомога, коли ви 
говорите.

Ви копіюєте слова та цифри.  
Можете написати кілька слів.

Ви розумієте прості та знайомі 
слова, фрази та речення. Ви 
розумієте основні питання про 
себе. Вам потрібна допомога, 
щоб зрозуміти, що говорять люди.

Ви читаєте алфавіт, прості 
слова і дуже прості речення 
про повсякденне життя. Ви 
використовуєте малюнки як 
допомогу.

Ви вітаєте людей і даєте просту 
інформацію про себе. Ви говорите 
короткими реченнями. Ви часто 
не маєте потрібних слів, тому 
вам потрібна допомога, коли ви 
говорите.

Ви правильно переписуєте 
слова і цифри. Ви можете 
написати кілька коротких 
простих речень про себе.

Ви розумієте короткі речення 
на побутові теми. Ви розумієте 
прості запитання про себе 
та деякі прості запитання на 
знайомі теми. Іноді вам потрібна 
допомога, щоб зрозуміти, що 
говорять люди.

Ви читаєте і розумієте прості, 
буденні слова. Ви також 
розумієте деяку базову 
інформацію з простих коротких 
історій про рутинні події. Ви 
використовуєте малюнки як 
допомогу.

Ви говорите кілька простих речень 
на знайомі, повсякденні теми. Ви 
відповідаєте на прості запитання 
про себе одними словами або 
короткими реченнями. Іноді вам 
все одно потрібна допомога, коли 
ви говорите.

Ви можете написати короткі 
прості речення про себе та речі, 
які ви добре знаєте, наприклад 
про свою сім’ю чи знайоме місце.

Ви розумієте прості питання 
та інформацію про знайомі, 
повсякденні теми. Ви розумієте, 
коли хтось говорить про те, 
що йому подобається і що не 
подобається. Вам потрібна 
лише невелика допомога, щоб 
зрозуміти, що говорять люди.

Ви читаєте багато знайомих слів 
і речень. Ви розумієте прості 
історії на знайомі теми. Ви також 
можете отримати інформацію 
з більш довгих описів на менш 
знайомі теми.

Ви берете участь у щоденних 
розмовах і описуєте свій 
особистий досвід. Ви 
використовуєте короткі речення. 
Ви говорите про свої вподобання, 
симпатії та антипатії. Вам не 
потрібна допомога, коли ви 
говорите.

Ви використовуєте короткі 
прості речення, щоб написати 
абзац про особистий досвід 
або інші знайомі теми.

Ви не читаєте англійською 
мовою і можете бути не знайомі з 
англійським алфавітом.

Ви не спілкуєтесь англійською. Ви не пишете англійською, але 
можете копіювати літери чи цифри.

CLBPT ВИМІРЮЄ РІВНІ CLB 1 - 8

1 ЕТАП: БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.language.ca
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Розуміння вашої канадської мови 
Контрольні показники PIacement Test (CLBPT)
Звіт про оцінювання

CLB    Аудіювання CLB    ЧитанняCLB    Говоріння CLB    Письмо
Ви розумієте багато слів і фраз 
на знайомі теми, вимовлені з 
нормальною швидкістю. Ви також 
розумієте деякі непрямі значення, 
коли люди говорять на знайомі 
теми. Зазвичай вам не потрібна 
допомога, щоб зрозуміти, коли 
хтось з вами говорить, але іноді 
ви неправильно розумієте те, що 
вони говорять.

Ви розумієте багато знайомих і 
незнайомих слів. Основні ідеї, 
деякі деталі та деяке непряме 
значення ви отримуєте в описі 
дещо знайомих тем. Ви починаєте 
отримувати інформацію з довших, 
складніших текстів.

Ви говорите про свій особистий 
досвід і самостійно описуєте 
свої симпатії та антипатії. Ви 
починаєте використовувати довші 
речення і робите чіткі пропозиції 
та порівняння. Ви знаєте багато 
загальних слів і деякі ідіоми.
Іноді ви вагаєтеся або зупиняєтеся.
Людям іноді важко зрозуміти вас, 
коли ви говорите.

Ви описуєте подію в абзаці 
з чіткою основною ідеєю та 
деякими допоміжними деталями. 
Ви також докладніше описуєте 
свої ідеї або висловлюєте 
свою думку. Незважаючи 
на те, що ви робите деякі 
помилки, ваші речення добре 
володіють простою граматикою, 
орфографією, пунктуацією та 
словниковим запасом.

Ви розумієте багато загальних 
слів, деякі менш знайомі та деякі 
ідіоми. Ви розумієте важливі 
деталі та непрямі значення, коли 
хтось говорить на знайомі теми. 
Ви також впізнаєте деякі деталі 
ставлення та думки оратора. Вам 
не важко зрозуміти когось, коли 
вони говорять з вами.

Ви розумієте короткі тексти, 
написані простою англійською 
мовою, які трохи складні. Ви 
розумієте головну думку, ключові 
деталі та деякі непрямі значення. 
Ви починаєте розуміти мету, намір 
і ставлення письменника. Ви 
дізнаєтесь деякі основні моменти 
та деталі з довших, складніших 
текстів.

Ви досить докладно говорите про 
факти та ідеї. Ви використовуєте 
різні граматичні структури та 
об’єднуєте свої ідеї в довші 
речення. Ваш словниковий запас 
зростає, і ви використовуєте деякі 
ідіоми. Хоча ви робите помилки, 
людям зазвичай не важко вас 
зрозуміти. Ви досить вільно 
володієте.

Ви описуєте або порівнюєте 
події, людей, місця, об’єкти та 
звичаї у форматі абзацу. Ви 
також чітко висловлюєте ідею 
або думку та включаєте деякі 
деталі на її підтримку. У ваших 
простих реченнях є лише кілька 
помилок в орфографії, пунктуації 
та словниковому запасі. Ви 
починаєте використовувати 
просунуту граматику та 
словниковий запас.

Ви розумієте більш складні, 
непрямі питання про особистий 
досвід, знайомі теми та загальні 
знання. Ви також розумієте 
основні моменти, важливі деталі 
та непрямі значення, коли хтось 
говорить про більш абстрактні 
ідеї. Ваш словниковий запас 
розширюється, і ви знаєте більше 
ідіом. Ви без проблем розумієте 
розмови на знайомі теми.

Ви розумієте тексти, написані 
простою англійською мовою, які 
є довгими та трохи складними. 
Ви знаходите та об’єднуєте різні 
ідеї в тексті або порівнюєте та 
зіставляєте інформацію. Ви 
розумієте тексти, які стосуються 
фактів, думок і почуттів. Ви 
дізнаєтеся основні моменти та 
деякі деталі з довших, складніших 
текстів.

Ви спокійно говорите про багато 
різних тем. Ви описуєте людей, 
місця та ситуації, а також 
висловлюєте свої думки, почуття 
та застереження щодо теми. Ви 
проводите детальні порівняння. 
Ви починаєте використовувати 
розширений словниковий запас, 
включаючи багато ідіом. Ви 
допускаєте деякі граматичні 
помилки, але люди легко вас 
розуміють. Ви досить вільно 
володієте.

Ви пишете короткі абзаци про 
знайомі, конкретні теми та 
включаєте чіткі основні ідеї та 
деякі додаткові деталі. Можна 
написати невелике есе з 
відповідним вступом і висновком. 
Ви досить добре володієте 
граматикою, орфографією 
та механікою речень. Ви 
використовуєте просунутий 
словниковий запас і граматику, 
але іноді ваші речення можуть 
звучати незвично або незграбно.

Ви розумієте багато складних, 
непрямих запитань про 
особистий досвід, знайомі теми 
та загальні знання. Ви також 
розумієте основні моменти, 
деталі, мету та ставлення, коли 
інші говорять на знайомі теми, а 
також на абстрактні та складні 
ідеї. Ви розумієте багато ідіом 
і виразів і можете стежити за 
розмовами та докладними 
історіями загального інтересу.

Ви слідкуєте за основними 
ідеями, ключовими словами та 
важливими деталями в текстах, 
написаних простою англійською 
мовою, які є довгими та трохи 
складними. Ви знаходите та 
об’єднуєте інформацію в абзацах. 
Ви розумієте непрямі значення та 
наміри письменника в текстах на 
більш абстрактні та концептуальні 
теми. Іноді вам може бути важко 
зрозуміти деякі ідіоми або 
культурні посилання в складніших 
текстах.

Ви з комфортом говорите 
на низку знайомих і менш 
знайомих тем.Ви надаєте описи, 
висловлюєте думки, даєте 
пояснення. Ви аналізуєте та 
порівнюєте інформацію, щоб 
рекомендувати вирішення 
проблеми. Ви використовуєте 
просунутий словниковий 
запас, включаючи ідіоми. Ваше 
повідомлення є зрозумілим і 
рідко переривається помилками. 
Людям рідко буває важко вас 
зрозуміти.  Ви досить вільно 
розмовляєте.

Ви висловлюєте ідеї та 
думки щодо знайомих або 
абстрактних тем у коротких 
абзацах. Ви пов’язуєте 
речення та підтримуєте основні 
думки в короткому есе. Ви 
добре контролюєте типові 
моделі речень, граматику та 
орфографію. Ви використовуєте 
просунутий словниковий 
запас і граматику. Іноді у вас 
виникають труднощі зі складною 
граматикою та стилем, але ваше 
повідомлення легко зрозуміти.

2 ЕТАП СЕРЕДНИЙ РІВЕНЬ

Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.language.ca


