Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Kotlářská 9, 602 00 Brno

Státní jazyková zkouška všeobecná z jazyka českého

Konverzační okruhy:
1. Rodina, rodinné události (rodinní příslušníci, oslavy svátku, narozenin, svatba a jiné rodinné
události)
2. Bydlení (náš byt – popis, na návštěvě)
3. Jídlo (denní jídelní režim, moje oblíbené jídlo a jeho příprava, česká kuchyně, v restauraci)
4. Nákupy (druhy zboží, které nakupuji, obchody, obchodní domy, trh, v obchodě: rozhovor
zákazníka s prodavačem – cena, velikost, barva, kvalita výrobku)
5. Oblékání a móda (ranní hygiena, oblečení do školy, práce, divadla, na sport)
6. Zaměstnání (moje profese, profese mých příbuzných a přátel, pracovní den)
7. Město (město, kde bydlím, dopravní prostředky ve městě, historické památky, rozdíly mezi
životem ve městě a na vesnici)
8. Cestování ( příprava na dovolenou – balení zavazadel, příprava na cestu do zahraničí,
v cestovní kanceláři, v hotelu, země a města, která bych chtěl navštívit)
9. Čas a počasí (určení času, data, charakteristika ročních období, předpověď počasí)
10. Pěší turistika
11. Pošta (psaní dopisu – adresa, začátek a konec dopisu, na poště, používání telefonu, ostatní
možnosti komunikace, peníze, měna)
12. Sport (letní a zimní sporty, můj oblíbený sport, význam sportování, mezinárodní sportovní
soutěže)
13. Lidské tělo (psychické a fyzické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy)
14. Zdraví (péče o zdraví, nemoci, jejich příznaky a léčba, nejrozšířenější nemoci)
15. Na venkově (zemědělské práce, druhy rostlin)
16. Životní prostředí (ochrana životního prostředí, fauna, flóra)
17. Dopravní prostředky
18. Kulturní život
19. Můj všední den (volný čas, koníčky)
20. Sdělovací prostředky
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Tématické okruhy:
1. Povrch ČR (charakteristika povrchu, hranice, řeky, klimatické podmínky, charakteristika
jednotlivých oblastí, folklórní tvorba)
2. Doprava, zemědělství, průmysl, turistika v ČR
3. Organizace státu, volební systém
4. Sociální a zdravotní péče v ČR
5. Systém vzdělávání v ČR (vzdělání dříve a dnes, významné osobnosti v tomto oboru)
6. České malířství (stručná informace, charakteristika období dle vlastní volby, oblíbený malíř)
7. Česká hudba (stručná informace, charakteristika období dle vlastní volby, oblíbený
skladatel)
8. Filmová a divadelní tvorba (stručná informace, charakteristika filmu, divadla a osobnosti dle
vlastní volby)
9. Architektonické památky v ČR
10. Praha (procházka Prahou se zaměřením na umělecké památky)
11. Brno nebo město, které kandidát zná
12. Významné české osobnosti z oblasti vědy, kultury, politiky, sportu, nositelé Nobelovy
ceny
13. Čeština a ostatní slovanské jazyky. (V čem je pro mne čeština obtížná? Jak se liší její
systém od systému mého jazyka?)
14. Sdělovací prostředky a jejich role (noviny, které čtu; Věřím informacím v médiích ve své
zemi, v ČR?)
15. České dějiny do r.1526 (stručná charakteristika)
16. České dějiny do konce 19.století (stručná charakteristika)
17. České dějiny 20.století (stručná charakteristika)
18. Česká literatura do konce 18.století (stručná charakteristika)
19. Česká literatura 19.století (významné osobnosti, stručná charakteristika)
20. Česká literatura 20.století (významné osobnosti, stručná charakteristika)

Dostačují pouze orientační znalosti jednotlivých témat. V rámci každé otázky se může kandidát
soustředit na jím zvolenou oblast. Zkouška z konverzace vychází z práce s textem.

