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Struktura státní základní jazykové zkoušky 

Úroveň B2 

Části zkoušky 

1. Písemná část – celková délka:  240 minut (4 hodiny) 

2. Ústní část – celková délka:   15–20 minut 

Struktura zkoušky 

1. Písemná část zkoušky se skládá ze 4 částí: 

a) Čtení (2 subtesty) – 55 minut 

• Test A 

(1) Přiřadit vhodný nadpis k odstavcům 

(2) Vybrat vhodné dokončení věty 

(3) Doplnit 1 chybějící slovo nebo číslovku do textu (gap text) 

• Test B 

(1) Doplnit části vět do vhodného místa v textu 

b) Volný písemný projev (2 subtesty) – 90 minut 

• Výběr ze 2 témat (180–220 slov) – většinou „opinion essay“ 

• Povinné téma (90–120 slov) – např. neformální e-mail 

Po těchto 2 blocích následuje přestávka 10–15 minut. 

c) Poslech (3 subtesty) – 40 minut 

• Vybrat pokračování 5 krátkých textů 

• Doplňování 1slova (gap text) 

• Vybrat 1 správnou odpověď k otázce 

d) Gramaticko-lexikální struktury (4 subtesty) – 50 minut 

• Doslovně přeložit podtržené výrazy 

• Výběr z možností 

• Transformace – jiné vyjádření stejného významu věty 

Pokud uchazeč projde písemnou částí, je pozván k části ústní. 

2. Ústní část zkoušky 

Uchazeč si vylosuje 1 téma, které si připraví na potítku (viz. seznam témat níže). 

Poté přednese komisi, co si připravil a prokáže schopnost reagovat na doplňující otázky. 
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Témata 

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. 

 


