
 ZÁKLADNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA 

(úroveň B2 podľa SERR) 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Písomná časť skúšky pozostáva zo štyroch častí: 

 

Porozumenie vypočutého textu v celkovom rozsahu 2x dve až tri minúty 

alebo 150 až 200 slov. Kandidát si vypočuje nahrávku a dokáže porozumenie 

textu vypracovaním úloh. Kandidát pracuje bez slovníka. 

 

Porozumenie  čítaného  textu  v celkovom  rozsahu  500  až  600  slov.  

Porozumenie  textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto 

časti nie je dovolené používať slovník. 

 

Preklad do cudzieho jazyka. Preklad je zameraný na overenie jazykových 

kompetencií správneho používania gramatických a lexikálnych štruktúr 

zodpovedajúcich danej jazykovej úrovni. Kandidát prekladá slovenský text v 

rozsahu 100 plnovýznamových slov zachovávajúc význam textu a jazykové 

špecifiká cudzieho jazyka. 

 

Písomný prejav – kandidát píše úvahu na jednu z troch navrhovaných tém 

v celkovom rozsahu 180 až 220 slov. 

 

Pri  preklade  do  cudzieho  jazyka  a pri  písaní  úvahy  môže  kandidát  

používať  slovník v knižnej forme. 

 

 

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny. 

 



Ústna časť pozostáva tiež zo štyroch častí: 

 

Vizuálny stimul. V rámci prípravy   sa kandidát oboznámi s obrazovým 

podnetom /fotky, obrázky/, slovne ho popíše, analyzuje a reaguje na prípadné 

otázky. 

 

Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie. Otázky sa 

žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje 

spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať jazykovej úrovni 

zodpovedajúcu slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. 

Odporúčame serióznu prípravu. 

 

Reálie. Sylaby reálií sú uvedené nižšie. 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, serióznych internetových stránok alebo 

z cudzojazyčného vysielania správ. 

 

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť 

diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Zoznam 

autorov a odporúčaných titulov sú uvedené nižšie. Ak si kandidát vyberie 

dielo, ktoré sa nenachádza v uvedenom zozname,  musí  byť  odkonzultované  

s vyučujúcim  daného  cudzieho  jazyka  na  Jazykovej škole. Z uvedených 

titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého má kandidát zaradiť do 

literárneho obdobia a charakterizovať ho. 



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 z reálií:   

 

 Great Britain – Geography, Industry, Agriculture 

 The United States of America – Geography, Industry, Agriculture 

 Canada – Geography, Industry, Agriculture 

 Australia and New Zealand – Geography, Industry, Agriculture 

 Slovakia – Geography, Industry, Agriculture 

 Great Britain – Highlights of British History in the 20th century (1st 

and 2nd World War) 

 The USA – Highlights of American History in the 20th century (The 

Roaring Twenties, the Depression, 2nd World War) 

 Capitals of the USA and the United Kingdom 



 Customs and Traditions in Great Britain, the USA and Slovakia 

(similarities and differences) 

 British Literature – Selected Important Writers (W. Shakespeare, Ch. 

Dickens, O.Wilde) 

 Capital of Slovakia and My Native Town 

 The Most Famous Places of Interest and Natural Beauties in Great 

Britain and Australia 

 The Most Famous Places of Interest and Natural Beauties in the 

USA and Canada 

 Slovakia – Highlights of Slovak History (1st and 2nd World War, 

February 1948, The Velvet Revolution, The Independent Slovak 

Republic) 

 American Literature – Selected Important Writers (M. Twain, J. 

London, E. Hemingway 

 

Odporúčaná krásna literatúra: pozri v pokynoch pre odporúčanú literatúru 

 

 


