Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Informace o st{tní z{kladní jazykové zkoušce
z německého jazyka
Státní základní jazyková zkouška má dvě části: písemnou a ústní.
Písemná část se skládá ze dvou bloků, mezi nimiž je 20 - 30 minutová přestávka.
1. blok (povolena práce se slovníky)
I. porozumění čtenému textu
II. volný písemný projev
2. blok (práce bez slovníků)
III. porozumění slyšenému textu
IV. gramaticko-lexikální část
Celková doba trvání písemné části státní základní jazykové zkoušky je 240 minut.
1. písemná část:
- aktivní znalost 2 000 až 2 500 lexikálních jednotek
- znalost gramatických struktur:
slovesné časy, slovesné rody (činný a trpný), rekce slovesná (slovesa s předložkami), pomocná
slovesa, konjunktivy a jejich užití, neurčité tvary slovesné (infinitivy, příčestí), užití členů
v NJ, skloňování podstatných jmen, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen
a příslovcí, zájmena a číslovky, užití předložek a spojek, slovosled v německých větách,
vedlejší věty, částice
- porozumění čteným i vyslechnutým cizojazyčným textům
- schopnost volného projevu v cizím jazyce
Pokud kandidát nevyhoví u písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.
2. ústní část
Ústní část zkoušky ověřuje u kandidáta schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce
v běžných situacích denního života a dovednost plynně a jazykově správně hovořit o daných
tématech, reagovat na otázky, rozvíjet myšlenky a argumentovat (reálie se zkouší jen na
základě vlastních cest, zkušeností a četby).
Celková doba trvání ústní části zkoušky je 15-20 minut. Uchazeč nemá k dispozici slovník.
Doporučená literatura:
 Höppnerová: Deutsch im Gespräch ISBN – 80-7183-016-X
 Justová: Deutschsprachige Länder ISBN 80-901070-3-6
 Dusilová – Ebel – Goeder – Vachalovská: Cvičebnice německé gramatiky
ISBN 80- 901720 – 1 – 6
Konverzačními okruhy pro zkoušku jsou například: Familie, Haus und Wohnung,
Arbeit und Beruf, Studium, Freizeitaktivitäten, Verpflegung, Gesundheit und Krankheit,
Sport, Kunst, Reisen, Natur, Umweltschutz, Technik, Medien, Politik, Wirtschaft
a podobně.

