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Informace o státní základní jazykové zkoušce 

anglický jazyk 

Státní základní jazyková zkouška má dvě části: písemnou a ústní. 

Požadavky ke státní základní jazykové zkoušce vycházejí z normy a standardu britské angličtiny. 

Písemná část 

Skládá se ze dvou bloků, mezi nimiž je 20 minutová přestávka. 

1. blok (povolena práce se slovníky v tištěné formě) 

a. porozumění čtenému textu (2–3 obsahově různorodé texty v celkovém rozsahu cca 600 slov) 

b. volný písemný projev (2–3 kratší sdělení v celkovém rozsahu nejméně 300 slov) 

2. blok (práce bez slovníků) 

a. porozumění slyšenému textu (2–3 obsahově různorodé texty v celkovém rozsahu cca 

40 minut) 

b. gramaticko-lexikální část (sada dílčích testů shrnující základní gramatické učivo) 

Celková doba trvání písemné části státní základní jazykové zkoušky je 240 minut. 

Doporučená literatura : 

Vince, M.: Language Practice for First New Edition B2 

Hastings, B: Longmn Exam Accelerator 

Nosková, G.: 30Topics for English Conversation 

FCE Practice Tests  

State English Language Exam Practice Tests  

Pokud kandidát nevyhoví u písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky. 

Ústní část 

Ústní část zkoušky ověřuje u kandidáta schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích 

denního života a dovednost plynně a gramaticky správně hovořit o daných tématech, reagovat na 

otázky, rozvíjet myšlenky a argumentovat. Je vhodné, aby kandidát dokázal samostatně pohovořit 

o  aných tématech, zároveň ale i o aktuálním dění u nás i ve světě, současných problémech a trendech, 

dokázal je rozvíjet a přispívat k nim vlastními postoji a názory. 

Celková doba trvání ústní části zkoušky je 15–20 minut. 

Používání slovníku není dovoleno. 
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Tematické okruhy pro ústní část zkoušky 

1. Communication. Languages. Language studies. 

2. Media. 

3. Living in the society. Home and family life. 

4. Daily routine. Work and leisure. 

5. Education. School life. 

6. Jobs. My job. Future career. 

7. Town and village. 

8. House and home. Rooms. Furniture. Housing. 

9. Culture.theatre. Cinema. Concerts. Books. Libraries. Arts. 

10. Reading. 

11. Going on holiday. Tourism. Sightseeing. 

12. Travel and transport. City traffic. 

13. Health and illness. Health care. 

14. Food and meals. Eating out. 

15. Sports and games. 

16. Clothes and fashion. 

17. Traditions. Holidays and feastdays. 

18. Nature. The environment. 

19. Weather. Climate. Seasons of the year. 

20. Progress in technology and problems in society. 

 


