
Základná štátna jazyková skúška  
        – úroveň B2 (podľa SERR) 

Aktualizované: august 2013 

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. Z uvedených titulov examinátor 

vyberie jedného autora, ktorého má kandidát zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať 

ho.   

 



Konverzačné témy 

1. Здоровье и Питание 

2.  Свободное Время 

3. Семья 

4. Транспорт  

5. Путешествие и Отпуск 

6. Жизненная Среда 

7. Покупки и Мода 

8. Город или деревня, идеальное жильѐ 

9. Серьѐзные проблемы современности 

10. Профессия и планы на будущее 

11. СМИ – Средства массовой информации 

12. Иностранные языки и русский язык как мировой 

13. Человеческие отношения и молодѐжь 

14. Спорт 

15. Наука и техника 

 

Sylaby reálií z ruského jazyka 

 

1. Россия – промышленность и география 

2. Словакия – промышленность и география  

3. Современная Россия – Традиции, проблеиы и вызовы 

4. Москва – история, интересные факты и памятники  

5. Санкт Петербург - история, интересные факты и памятники  

6. Братислава - интересные факты и памятники  

7. Политическая система в России  

8. Россия как центр туризма 

9. Словакия как центр туризма 

10. Школьная система в России и в Словакии 

11. Важные моменты истории России – Россия в 20ом веке 

12. Мой любимый русский писатель 

13. Русская литература 19ого века 

14. Русская литература 20ого века 

15. Праздники России 

 
Odporúčaná literatúra: 

Reálie rusky hovoriacich krajín (A. Fozikoš, T.Reiterová) 

Ruská konverzácia pre štátnicové kurzy (V. Šebestová a kol.) 

Raduga – ruština pre stredné a jazykové školy 

Vstreči s Rossijej (E. Kollárová, Ľ. B. Trušinová) 

Gramatika ruštiny (Baláž – Čabala) 

Stredoškolské učebnice dejepisu a zemepisu 

Aktuálna denná tlač  

Beletria 


