Všeobecná štátna jazyková skúška – úroveň C1-C2
/ podľa SERR/

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa u kandidátov overuje úroveň
praktických a teoretických vedomostí jazyka, prehľad o hlavných javoch
politického, hospodárskeho a kultúrneho života a schopnosť aktívneho
používania jazyka v ústnom i písomnom prejave.
Vyžadovaný stupeň osvojenia cudzieho jazyka je v rozsahu určenom
Vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole, čo je pre všeobecnú šjs
840 až 980 hodín výučby, a to zodpovedá minimálne šiestim rokom štúdia
v kurzoch jazykovej školy /absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu
a prípravného ročníka na šjs/.
Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú šjs si vyžaduje dlhšie
a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je
všeobecná šjs na najvyššej všeobecnej jazykovej úrovni C1- C2 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky /SERR/, pričom sa od
kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tej úrovni, ale aj preukázanie
vedomostí z reálií a literatúry.
Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej
a ústnej. Kandidát, ktorý z písomnej časti nevyhovie, sa nemôže zúčastniť
ústnej časti skúšky.
Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Počúvanie s porozumením. Kandidát si dvakrát vypočuje nahrávku a vypracuje
k nej uvedené úlohy. V tejto časti nesmie používať slovník.
Čítanie s porozumením. Kandidát dokáže porozumenie textu vypracovaním
pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.
Preklad do cudzieho jazyka. Kandidát prekladá slovenský text v rozsahu 100
plnovýznamových slov zachovávajúc význam textu a jazykové špecifiká
cudzieho jazyka. Preklad je zameraný na overenie jazykových kompetencií
v oblasti používania gramatických a lexikálnych štruktúr zodpovedajúcich danej
úrovni.
Písomný prejav. Kandidát voľne spracuje jednu z troch určených tém
v celkovom rozsahu 300 – 350 slov.
Pri preklade do CJ a voľnom spracovaní témy je možné používať slovníky.
Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame, aby sa kandidáti pravidelne cvičili
v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín a iných textov. Možno pritom
používať CD nahrávky, počúvať rozhlas, pozerať televíziu a využívať na to aj
cudzojazyčné internetové stránky. Pri prekladaní sa treba sústrediť na
precvičovanie správneho prekladu, t. j. neprekladať doslovne, ale používať
vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty.
Ústna časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:
Vizuálny stimul. V rámci prípravy sa kandidát oboznámi s obrazovým
materiálom, slovne ho popíše a analyzuje ho.
Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Kandidát
má byť schopný o danej téme rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy
samostatne, v ucelenom prejave, preukázať primeranú slovnú zásobu, vhodne
reagovať na otázky.
Reálie. Sylaby reálií sú uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná
zemepisno-hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery cieľových krajín
cudzieho jazyka. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky,
vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto
faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných
príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ
a internetových stránok.
Literatúra. Kandidát uvedie na prihláške diela piatich autorov, ktoré prečítal.
Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka.
Z uvedených titulov skúšajúci vyberie jedno dielo, ktoré má kandidát dôkladne
rozobrať.
Zoznam autorov a odporúčaných titulov sa nachádza v prílohe v pokynoch pre
základnú štátnu jazykovú skúšku alebo v odporúčanej literatúre. Ak si poslucháč
vyberie dielo, ktoré sa nenachádza v uvedenom zozname, musí byť
odkonzultované s vyučujúcim JŠ.
Samozrejmou požiadavkou je informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Preto
odporúčame kandidátom, aby sledovali dennú tlač v cudzom jazyku
a cudzojazyčné vysielanie správ.

Všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

Konverzačné témy
















Health and Food
Leisure Time
Family
Transportation
Environmental Issues
Shopping
Culture
Urgent Problems of Mankind
Jobs
Mass Media
Travelling and Holidays
Fashion
Human Relations
Sports and Games
Science and Technology

Sylaby reálií z anglického jazyka
Great Britain









Geography, Industry, Agriculture
Landmarks of British History before the 20th Century
Prehistoric Britain
The Tudor Period
The Civil War /Republican Britain
The Industrial Revolution
Victorian Era
British History in the First and Second Half of the 20th Century

 World War I and II, Post-War Elections – the Labour Government, the
Welfare State, Conservative Governments, Foreign Policy, the “Swinging
Sixties”, Margaret Thatcher
Literature
 The most important writers of English literature /W. Shakespeare, Ch.
Dickens, O. Wilde, T. Hardy…/
 Modern English literature – Stream of Consciousness, Angry Young Men,
Detective fiction
USA
 Geography, Industry, Agriculture
 Highlights of American History before the 20th Century /Colonial
period, the American Revolution, the Civil War/
 The United States in the First Half of the 20th Century
 The United States in the Second Half of the 20th Century
 World War I, The “Roaring Twenties”, The Wall Street Crash – the
Depression
 World War II, NATO, the Cold War, J. F. Kennedy Vietnam War…
Literature
 American Writers of the 19th Century/ J.London,M. Twain,E.A. Poe/
 American Writers of the 20th Century /E.Hemingway,N. Mailer,J.
Heller, J. Steinbeck,J. D. Salinger/
Canada

 Geography, Industry, Agriculture

Australia and New Zealand
 Geography, Industry, Agriculture
Slovakia
 Geography, Industry, Agriculture, Personalities
 Highlights of Slovak History /1st and 2nd World War, February
1948, the Velvet Revolution, the Independent Slovak Republic/

Je potrebné prečítať aspoň 5 diel anglicky pišúcich autorov podľa
vlastného výberu /spolu asi 500 strán/. Tieto tituly sa uvádzajú na prihláške
a sú súčasťou ústnej skúšky.
Odporúčaná študijná literatúra
1. Bryn O’Callaghan: An illustrated history of the USA
2. David Mc Dowall: An illustrated history of Britain
3. Raymond Murphy: English Grammar in Use
4. Tomáš Chudý, Jana Chudá: Some basic facts about the English Speaking
Countries
5. Jana Chudá, Tomáš Chudý: Topics for English Conversation
Odporúčaná krásna literatúra – pozri v pokynoch pre odporúčanú literatúru

