
 

JAK ZKOUŠKA VYPADÁ A CO MUSÍTE UMĚT 

 

ČTENÍ: Musíte rozumět informacím ve formuláři, nápisům na ulici, v dopravních 

prostředcích a v zaměstnání. Musíte rozumět inzerátům na webových stránkách, v e-shopu, 

musíte rozumět základním nápisům v obchodech, u lékaře, v nemocnici. Musíte rozumět 

jednoduchému dopisu nebo SMS zprávě. Musíte rozumět jednoduchému návodu (například, 

jak zaplatit parkovné). 

 

PSANÍ: Musíte umět vyplnit různé internetové formuláře, například objednávku zboží v e-

shopu. Musíte umět napsat pozdrav z dovolené nebo výletu. Musíte umět pozvat české 

kamarády na akce, jako jsou narozeniny, svatba, návštěva. Musíte umět napsat omluvenku do 

práce i do školy. Musíte umět požádat o volno nebo dovolenou. Musíte umět napsat 

jednoduchý inzerát a musíte umět na inzerát odpovědět. Musíte umět napsat všechna písmena 

české abecedy a také tečku, otazník a vykřičník. 

 

POSLECH: Musíte rozumět hlášení na nádražích, v obchodech. Musíte rozumět hlavním 

informacím v rozhlase, v televizi, ve videích na internetu. Musíte rozumět hlavní informaci 

v telefonu. Musíte umět zapsat všechna čísla a jména podle hláskování. Musíte rozumět 

základním informacím, které vám říkají v obchodech, ve službách (například u kadeřnice, 

v čistírně), u lékaře nebo v nemocnici. Musíte rozumět, když kamarád mluví o rodině, práci, 

volném čase. Musíte rozumět, když vám vedoucí v práci vysvětluje nějaký jednoduchý úkol 

nebo jak máte dělat nějakou práci. 

 

MLUVENÍ: Musíte si umět zjistit informace v obchodech, musíte si umět objednat různé 

služby. Musíte se umět domluvit s kolegy v práci. Musíte umět poprosit o nějakou věc nebo 

službu nebo informaci, poděkovat za ně, omluvit se v různých situacích, pozvat někoho na 

nějakou akci, požádat o radu. Musíte umět říct několik slov o svém životě, rodině, práci. 

Musíte umět říct, co se vám libí a nelíbí a co máte rád/a. Musíte umět říct, co se vám stalo 

nebo co jste viděl/a. Musíte umět mluvit o různých věcech, jako je jídlo, nákupy, zdraví, 

volný čas apod. minimálně 1 minutu.  

 

SLOVNÍK: Musíte umět všechna základní slova, abyste rozuměli a mohli se domluvit ve 

všech částech zkoušky (čtení, psaní, poslech, mluvení). Musíte se také ale umět zeptat na 

slovo, které neznáte. Musíte si takové slovo umět zapsat. Musíte se umět zeptat, jak se slovo 

užívá a kde se užívá. 

 

GRAMATIKA: Musíte umět základní formy podstatných jmen (substantiv), přídavných 

jmen (adjektiv), zájmen v jednotném čísle (singuláru). Musíte poznat množné číslo 

v základním tvaru (plurál). Musíte umět přítomný, budoucí a minulý čas. 

 

VÝSLOVNOST: Musíte umět pečlivě vyslovovat, protože vám musíme při zkoušce rozumět. 

Nesmíte mluvit ani moc rychle, ani moc pomalu.  

Musíte vědět, jak vypadá zkouška (formát testu): Musíte se seznámit s modelovou zkouškou 

(testem nanečisto), abyste věděli, jak odpovídat a co dělat při zkoušce. Musíte se na zkoušku 

připravit. 


