Základná štátna skúška - Nemecký jazyk
Základnú štátnu skúšku vykonávame v spolupráci s Jazykovou školou Nitra.
Poplatky za vykonanie štátnych jazykových skúšok určuje Jazyková škola Nitra. Poslucháči
Jazykovej školy pri Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium sú považovaní za
interných poslucháčov JŠ Nitra.
Interný poslucháč: 75 eur, externý poslucháč: 105 eur
Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku. Riaditeľ
môže povoliť vykonanie skúšky mladšiemu uchádzačovi, na základe písomnej žiadosti.
Interní a externí poslucháči majú možnosť vykonať štátnu jazykovú skúšku každoročne v
týchto termínoch: – jarný termín (písomná časť – máj, ústna časť – jún), na ktorý sa môžu
prihlásiť písomne na predpísanom tlačive do 31. marca príslušného školského roka – jesenný
termín ( písomná časť – október, ústna časť – november), na ktorý sa môžu prihlásiť písomne
na predpísanom tlačive do 16. septembra príslušného školského roka

Tematické okruhy na ústnu časť
Reálie a literatúra

1. Nemecko – fyzický zemepis
2. Nemecko – ekonomika
3. Nemecko – politický systém
4. Berlín
5. Rakúsko – fyzický zemepis
6. Rakúsko – ekonomika
7. Viedeň
8. Švajčiarsko – fyzický zemepis a ekonomika
9. Sviatky a významné dni v nemecky hovoriacich krajinách
10. Slovensko – fyzický zemepis a ekonomika
11. Slovensko – prírodné krásy
12. Bratislava
13. Moje rodné mesto

14. Môj obľúbený spisovateľ
15. Slávni Nemci

Konverzačné témy
1. Bývanie
2. Manželstvo a rodina, medziľudské vzťahy, priatelia
3. Voľný čas a šport
4. Umenie a kultúra
5. Oblečenie a móda
6. Masovokomunikačné prostriedky
7. Výdobytky vedy a techniky
8. Cestovanie
9. Jazyk a komunikácia
10. Ochrana zdravia, choroby
11. Príroda a ochrana životného prostredia
12. Jedlá a nápoje, stravovanie
13. Vzdelanie a zamestnanie
14. Obchody a nákupy
15. Počasie a ročné obdobia
Požaduje sa stredný stupeň osvojenia jazyka na úrovni „intermediate“ t.j. B2 SERR
(samostatný používateľ jazyka), čo zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby (t. j. minimálne 4
roky štúdia v kurzoch jazykovej školy).
Základná jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.
Písomná časť


Počúvanie s porozumením



Čítanie s porozumením



Preklad



Písomný prejav

Celková dĺžka testu je 4 hodiny. Počas prvých dvoch častí testu nie je povolené používať
žiadne pomôcky. Pri poslednej časti si kandidát vyberie jednu z troch navrhnutých tém a
môže používať slovník.
Ústna časť


Práca s autentickým textom



Konverzačná téma



Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín



Rozbor prečítaného literárneho diela (na prihláške kandidát uvedie diela troch
autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli)

Ústna skúška trvá 20 minút. Pri príprave môže kandidát používať slovník a obrazový
materiál.

Základná štátna jazyková skúška
Nemecký jazyk
Tematické okruhy na ústnu časť

Reálie a literatúra
1. Nemecko – fyzický zemepis
 Geografická poloha
 Administratívne členenie
 Pohoria, nížiny, národné parky
 Vodstvo
 Podnebie
 Dôležité mestá a miesta
2. Nemecko – ekonomika



Nerastné bohatstvo
Poľnohospodárstvo- živočíšna a rastlinná výroba

3. Nemecko – politický systém



Štátne zriadenie, politický systém: exekutíva, legislatíva, prezident, volebný systém, hlavné
politické strany
Obyvateľstvo, národnosti, používané jazyky, multikulturalizmus

4. Berlín
 Berlín – poloha, jeho význam
 Krátka história
 Základné informácie o historických pamiatkach a zaujímavých miestach
 Galérie a múzeá
 Možnosti pre turistov – zábava, nakupovanie.......
5. Rakúsko – fyzický zemepis
 Geografická poloha
 Administratívne členenie
 Pohoria, nížiny, národné parky
 Vodstvo
 Podnebie
 Dôležité mestá a miesta
6. Rakúsko – ekonomika


Nerastné bohatstvo



Poľnohospodárstvo- živočíšna a rastlinná výroba

7. Viedeň
 Viedeň– poloha, jeho význam
 Krátka história
 Základné informácie o historických pamiatkach a zaujímavých miestach
 Galérie a múzeá
 Možnosti pre turistov – zábava, nakupovanie......
8. Švajčiarsko – fyzický zemepis a ekonomika
 Geografická poloha
 Administratívne členenie
 Pohoria, nížiny, národné parky
 Vodstvo
 Podnebie
 Dôležité mestá a miesta
 Nerastné bohatstvo, poľnohospodárstvo
9. Sviatky a významné dni v nemecky hovoriacich krajinách
 Zvyky a tradície – cirkevné a štátne sviatky- Advent, Mikuláš, Vianoce, Silvester, Fašiangy,


Veľká noc, Sviatky piva, Zjednotenie Nemecka
Folklórne tradície, typické menu

10. Slovensko – fyzický zemepis a ekonomika
 Geografická poloha
 Administratívne členenie
 Pohoria, nížiny, národné parky
 Vodstvo
 Podnebie
 Dôležité mestá a miesta
 Nerastné bohatstvo, poľnohospodárstvo
11. Slovensko – prírodné krásy
 Turisticky zaujímavé miesta Slovenska
 Významné mestá a ich historické a turistické zaujímavosti
 Hrady a zámky
 Pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
 Kúpeľné mestá
 Jaskyne a národné parky
 Miesta s ľudovou architektúrou a tradíciami
12. Bratislava
 Bratislava – poloha, jeho význam
 Krátka história





Základné informácie o historických pamiatkach a zaujímavých miestach
Galérie a múzeá
Možnosti pre turistov – zábava, nakupovanie, športové areály...

13. Moje rodné mesto
 Moje rodné mesto – poloha, jeho význam
 Krátka história
 Základné informácie o historických pamiatkach a zaujímavých miestach
 Galérie a múzeá
 Možnosti pre turistov – zábava, nakupovanie, športové areály...
14. Môj obľúbený spisovateľ




Stručný životopis
Diela a ich témy
Stručný rozbor dvoch diel podľa vlastného výberu kandidáta

15. Slávni Nemci




Slávne osobnosti v oblasti vedy a techniky – ich práca a prínos
Slávne osobnosti v oblasti hudby- ich práca a prínos
Slávne osobnosti v oblasti kultúry – spisovatelia, herci, speváci, hudobné skupiny...., ich
práca a prínos

Konverzačné témy
1. Bývanie





Porovnanie bývania: mesto – vidiek
Môj domov- opis domu/bytu, vybavenie, okolie
Kultúra bývania, vybavenosť: obchody a služby
Kúpa a prenájom bytu/domu

2. Manželstvo a rodina, medziľudské vzťahy, priatelia
 Vzťahy medzi ľuďmi – v rodine, na pracovisku, medzi priateľmi, susedmi, generáciami
 Význam rodiny, moja rodina, rodinné tradície
 Možnosti riešenia konfliktov – generačné problémy
 Spoločenské problémy – bezdomovci, postihnutí, závislí – ich príčiny a spôsoby pomoci
3. Voľný čas a šport
 Možnosti trávenia voľného času
 Individuálne záľuby rôznych vekových kategórií
 Organizovaný voľný čas, mimoškolské aktivity
 Druhy športu
 Význam športu pre rozvoj osobnosti



Negatívne javy v športe

4. Umenie a kultúra
 Druhy umenia
 Návšteva kina, divadla, múzea, galérie, výstavy
 Známe osobnosti kultúry
 Atmosféra festivalov a predstavení
5. Oblečenie a móda
 Typy odevov podľa klímy a počasia
 Oblečenie na voľný čas, šport a slávnostné príležitosti, uniformy
 Faktory ovplyvňujúce oblečenie: farby, vzory a strihy
 Módne trendy, tvorcovia, módne prehliadky
 Šaty robia človeka
 Môj šatník
6. Masovokomunikačné prostriedky
 Typy masmédií a ich vplyv na život človeka
 Printové médiá – noviny, časopisy, odborné časopisy – ich časti, obsah, grafika, periodicita
 Audiomédiá- rozhlas, televízia – štátne a súkromné médiá, zahraničné TV, kanály
 Moderné formy šírenia informácií – internet, sociálne siete – výhody a nevýhody
7. Výdobytky vedy a techniky
 Porovnanie: život kedysi a dnes
 Najdôležitejšie objavy vedy a techniky a ich prínos pre život
 Zneužitie vedy a techniky – zbrane, závislosti, civilizačné choroby, konzumná spoločnosť
 Budúcnosť technických vymožeností
 Únik mozgov – jeho príčiny a dôsledky
8. Cestovanie
 Význam a cieľ cestovania
 Príprava na dovolenku – doklady, očkovanie, výber dovolenky
 Druhy dovoleniek, ubytovania a stravovania – porovnanie
 Ideálna dovolenka
 Porovnanie jednotlivých dopravných prostriedkov – výhody a nevýhody
9. Jazyk a komunikácia
 Typy komunikácie a ich charakteristika – verbálna, neverbálna, písomná a ústna
 Komunikácia v rôznych životných situáciách – formálna a neformálny
 Moderné formy komunikácie – mobilný telefón, internet – výhody a nevýhody
 Význam štúdia cudzích jazykov a nemčiny
10. Ochrana zdravia, choroby








Ľudské telo
Návšteva u lekára, druhy lekárov, druhy chorôb
Civilizačné choroby
Zdravý životný štýl
Nezdravý životný štýl – tabak, alkohol, drogy....
Štátna a súkromná zdravotná starostlivosť

11. Príroda a ochrana životného prostredia
 Najvážnejšie enviromentálne problémy – znečistenie, kyslý dážď, skleníkový efekt,


globálne otepľovanie, odlesňovanie, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy
Ochrana životného prostredia – recyklácia, národné parky, chránené územia, ochranárske
organizácie

12. Jedlá a nápoje, stravovanie
 Stravovanie počas dňa
 Stravovacie zariadenia
 Príprava jedál, obľúbené jedlo – recept
 Zdravá kuchyňa a vyvážená strava
 Vegetariánstvo, vegánstvo, delená strava, diéty, poruchy: bulímia, anorexia
13. Vzdelanie a zamestnanie
 Školský systém v Nemecku
 Mimoškolské aktivity
 Druhy zamestnaní – fyzická a duševná práca
 Voľba povolania a jej motivácia – škola, rodina, priatelia....
 Požiadavky na jednotlivé druhy zamestnania – kvalifikácia, zručnosti a schopnosti,



charakterové vlastnosti ....
Žiadosť o zamestnanie, potrebné doklady, prijímací pohovor
Nezamestnanosť, rekvalifikácia, otvorený pracovný trh

14. Obchody a nákupy
 Nákupné zariadenia: špecializované obchody, supermarkety, obchodné domy,





hypermarkety, obchodné centrá, trhoviská – porovnanie, výhody a nevýhody
Vplyv reklamy na zákazníkov, správanie sa personálu
Marketingové stratégie obchodných reťazcov
Moderné formy nakupovania: tele shopping, e- obchody, katalógový a splátkový predaj
Služby v mojom okolí

15. Počasie a ročné obdobia
 Ročné obdobia, charakteristika
 Počasie a ich vplyv na človeka
 Prírodné katastrofy
 Fauna – zvieratá v zoo, domáce, flóra

