STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ
Zkouška na úrovni B 2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České
republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně
se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených
rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se
znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.
V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:
a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní
podobě.
Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 1520 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:
a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech
U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických
okruhů:
Rodina, společenský styk.
Bydlení, město (místo), v němž žijeme.
Práce a zaměstnání.
Volný čas a jeho organizace.
Příroda, ekologické problémy.
Cestování. Oblékání.
Péče o zdraví.
Umění, věda a technika.
Vzdělávání.
ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky
a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života.)

Konverzační témata:
Seznam otázek k ústní části státní jazykové zkoušky základní z angličtiny
1. FAMILY, HOME AND FAMILY LIFE
Members of the family, going out, wedding, family life, household chores
2. HOUSE AND HOME, ROOMS, FURNITURE, HOUSING
Types of houses, my house / flat, rooms, furniture
3. MY TOWN / VILLAGE
Life in a city, in the country, sightseeing, my town – places of historical interest, shops,
entertainment, surroundings
4. SHOPS, SHOPPING AND SERVICES
Various shops and what they sell, everyday shopping, department stores, visit to
a supermarket
5. JOBS, MY JOB, FUTURE CAREER
Various jobs, choosing a career, looking for a job, unemployment
6. DAILY ROUTINE, LEISURE TIME, HOBBIES
Working days, weekends, leisure time, hobbies
7. FINANCE AND COMMUNICATION
Post-office services, letters, parcels, the telephone, money, banks
8. SPORTS AND GAMES
Summer and winter sports, games, the Olympic Games
9. HEALTH AND ILLNESS, SEEING A DOCTOR, KEEPING FIT
The main parts of the body, common illnesses, diseases, injuries, seeing a doctor
10. CLOTHES AND FASHION
Describing clothes, materials, colours, patterns, footwear, jewellery
11. FOOD AND MEALS, AT A RESTAURANT
Ways of cooking, fruit, vegetables, eating in restaurants
12. ENTERTAINMENT - CINEMA, THEATRE, MUSIC, BOOKS, ARTS
Going to the theatre, cinema, concerts, musical instruments, reading books
13. EDUCATION, LANGUAGE STUDIES
Compulsory education, subjects at school, examinations, language learning
14. GOING ON HOLIDAY, TOURISM, SIGHTSEEING
Going on holiday, kinds of holiday, accommodation, hotels, sights
15. TRAVEL AND TRANSPORT, CITY TRAFFIC
Means of public transport, travel by train, coach, plane, car
16. SEASONS OF THE YEAR, WEATHER
Seasons, weather forecast, rainy weather, cold weather, hot weather
17. THE ENVIRONMENT (PROBLEMS), COUNTRYSIDE, NATURE
Describing the countryside, some plants and animals, pollution, environmental problems
18. MEDIA (TV, RADIO, NEWSPAPERS)
Listening to the radio, watching TV, reading newspapers
19. HOLIDAYS, FESTIVALS AND CELEBRATIONS
Visiting friends, giving parties, Christmas in the CR and GB, other holidays (Easter,
Halloween…)
20. PROGRESS IN TECHNOLOGY AND PROBLEMS IN SOCIETY
The influence of science and technology – changes in our lives, labour-saving devices, trade
fairs; crime and punishment

