Struktura státní jazykové zkoušky základní z německého jazyka
Písemná část:
4 části: (1) porozumění čtenému textu (asi 60 min) - použití slovníku je povoleno (ne v
elektronické podobě)
(2) volný písemný projev v délce asi 300 slov (asi 90 min) - použití slovníku je povoleno
(ne v el. podobě)
(3) porozumění vyslechnutému textu (asi 30 min)
(4) test gramatických a lexikálních struktur (asi 60 min)
Délka trvání písemné části - 4 hodiny, po druhé části je přestávka. V části 3 a 4 není použití
slovníku povoleno.
Z každé části může kandidát získat maximálně 30 bodů. Maximum bodů z celého testu je 120.
Minimum bodů potřebných pro postup k ústní zkoušce je 76.
Kandidát může neprospět v jedné části a postoupit k ústní zkoušce pokud splní výše uvedený
minimální počet bodů. Kandidát, který neuspěje ve dvou a více částech, nepostupuje k ústní
zkoušce (bez ohledu na počet dosažených bodů).
Jako podklady pro přípravu testů slouží např. různé knihy, propagační materiály a články z novin a
časopisů.
Typy testů zahrnují tvořené i volené odpovědi z více možností, test typu správně x chybně,
doplňování slov do textu, částečný překlad, tvoření správných slovních tvarů, apod.
Odpovědi se uvádějí na zvláštní záznamové listy.
Při vyplňování úkolů je třeba přesně dbát instrukcí. Kandidáti musí uvádět vždy pouze jednu
variantu odpovědi - uvedou-li dvě, protože si například nejsou jisti, nebude hodnocena jako
správná ani jedna (pouze v případě, že by obě byly správně).
Všechny poslechové subtesty uslyší kandidáti většinou dvakrát.
V části 2 (psaní) je kandidát penalizován snížením bodů za nedodržení rozsahu slov, při velmi
malém počtu slov je práce hodnocena jako nevyhovující. Při překročení stanovené délky není
kandidát penalizován, ale vystavuje se nebezpečí většího množství chyb. Kandidáti si mohou
nejdříve napsat obě částí volného písemného projevu nanečisto, ale je nutno dodržet časový limit.
Volný písemný projev se píše na volné orazítkované listy papíru (s razítkem školy).
Příklady typů úloh v písemné části: kompozice, dopis nebo e-mail (formální nebo neformální),
vyprávění příběhu (skutečného, smyšleného), úvaha, popis (např. místa, cesty, osoby, předmětu,
životních osudů někoho), referát, projev.
V části 2 se hodnotí přesnost a srozumitelnost vyjadřování (gramatická a lexikální přesnost,
srozumitelnost formulací, pravopis, interpunkce, atp.); slovní zásoba a stavba vět (např. bohatost
slovní zásoby, souvětí); forma (volba slohového útvar - např. formální dopis, vnitřní uspořádání úvod, stať, závěr, formální úprava); obsah a relevantnost informací, pokrytí zadaného tématu.
V částí 1 (čtení) a 3 (poslech) se nepočítají jako chyby pravopisné a gramatické chyby, které
nebrání porozumění/nevypovídají o neporozumění obsahu sdělení a nekomolí slovo tak, že mu není
rozumět.

Ústní část:
příprava trvá 15 minut, samotná zkouška trvá 20 minut; k ústní části se dostavte min. 20
minut před časem uvedeným pro vaše zkoušení (kvůli přípravě); s sebou přineste pozvánku k ústní
části, obč. průkaz a doklad o zaplacení ústní části zkoušky
k ústní části dostávají kandidáti pozvánku; výsledky písemné části lze zjistit telefonicky na
378 010 010 (studijní oddělení) nebo na www.kcvjs.cz
zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí formou dialogu kandidáta s examinátorem očekává se plynulý samostatný projev na vylosované téma i pohotové reagování na otázky týkající
se daného tématu/okruhu a slovní zásoby vztahující se k tomutu tématu/okruhu
skládá se ze 2 částí: konverzační téma
reakce na zadané situace

Okruhy konverzačních témat k státní jazykové zkoušce základní
z německého jazyka
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Familie, Familienleben
Die Wohnung und ihre Einrichtung, Wohnen in der Großstadt
Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen ,Unterschiede zu den anderen Küchen
Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
Bekleidung und Mode, mein Modestil
Bildungswesen, Berufe, der Arbeitstag , Bildungswesen in der BRD
Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper
In der Stadt, auf dem Lande
Verkehr, Stadtverkehr, Vorbereitung auf Urlaub
Die Tschechische Republik, mein Heimatort
Prag (Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten, schöne Landschaften, Schlösser und Burgen)
Kommunikationsmöglichkeiten, Bankwesen
Zeit, Wetter, Jahreszeiten, Klimazonen
Feste, Feiertage
Bräuche (in den deutschsprachigen Ländern, in Tschechien, Ähnlichkeiten und Unterschiede)
Urlaub, Ferien, Reisen, Hotels, Tourismus
Sport und Touristik, Internationale Sportwettkämpfe
Massenmedien, Presse
Das kulturelle Leben, Kulturpersönlichkeiten
Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz
Tagesprogramm, Freizeitgestaltung
Probleme der Welt, Technik

