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Informace o státní základní jazykové zkoušce  

německý jazyk 
 

 

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

 

 

Písemná část se skládá ze dvou bloků, mezi nimiž je 20 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. 

 

- 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. 

 

 

Ústní část zkoušky ověřuje u kandidáta schopnost pohotově reagovat v běžných 

situacích denního života a dovednost plynně a jazykově správně hovořit  

o daných tématech.  

 

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

Uchazeč nemá k dispozici slovník. 

 

 

 

Doporučená literatura: 
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Sprechen Sie Deutsch 3 

Infoa - Příprava k maturitě 

Polyglot - Nová cvičebnice z německého jazyka 

Hueber - Tangram Zertifikat Deutsch 

Hueber - Fit fürs  Goethe Zertifikat B2 

 

 

Konverzačními  okruhy  pro  zkoušku jsou:   

 
1. Familie und Familienleben 

2. Die Wohnung und ihre Einrichtung 

3. Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen 

4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen 

5. Bekleidung und Mode 

6. Berufe, der Arbeitstag, Bildungswesen 

7. Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper 

8. In der Stadt, auf dem Lande 

9. Verkehr, Stadtverkehr 

10. Die Tschechische Republik, mein Heimatort 

11. Kommunikationsmöglichkeiten 

12. Zeit, Wetter, Jahreszeiten 

13. Feste, Feiertage, Bräuche 

14. Urlaub, Ferien, Tourismus, Hotels 

15. Sport und Touristik, internationale Sportwettkämpfe 

16. Massenmedien 

17. Das kulturelle Leben 

18. Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz 

19. Tagesprogramm, Freizeitgestaltung 

20. Probleme der Welt, Technik 
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