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Popis úrovně zkoušky: 
Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úspěný 
absolvent je schopen omezeně, ale poměrně efektivně komunikovat v běžných situacích 
v anglicky mluvícím prostředí.  
Zkouška prověřuje dovednosti: čtení-student rozumí textům, které se týkají jeho oboru, 
dokáže číst, najít důležité informace, rozpoznat hlavní myšlenky v textech, mluvení-student je 
schopen komunikovat v běžných situacích o záležitostech vztahujících se k jeho profesi. 
Dokáže přivítat se, rozloučit se, vyjádřit své názory, klást otázky a odpovídat na otázky, 
psaní- student umí psát krátká sdělení, vyplnit formulář, přeložit jednoduché věty z ČJ do AJ. 
 
Požadavky ke zkoušce: 

• konverzace v anglickém jazyce-prezentace studovaného oboru (charakteristika oboru, 
možnost uplatnění), rodina, zájmy,… 

• témata viz. slovní zásoba (education, work, jobs, travelling, city v country, food, 
health,  
around the home, money, computers x internet x phone, countries, weather) 

• odborný text v rozsahu 10 stran v aj + 10 stran v čj -umět hovořit o textu,čtení s 
porozuměním, orientace,….možnost použití slovníčku z textu 

• seznam slovní zásoby z odborného textu - seznam 100 slov a jejich znalost 
• gramatika - praktické využití, vyhledávání gramatických útvarů v textu  

        - překlad vět z čj do aj  
• strukturovaný životopis v anglickém jazyce 
                     

Gramatika:  
• sloveso TO BE, TO HAVE 
• množné číslo podstatných jmen, nepravidelné množné číslo 
• časy-přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas 
• nepravidelná slovesa 
• rozkazovací způsob 
• způsobová slovesa CAN, MAY, MUST, HAVE TO….. 
• otázky a krátké odpovědi 
• pořádek slov v anglické větě 
• předložky 
• zájmena 
• členy podstatných jmen 
• přídavná jména, stupňování přídavných jmen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Slovní zásoba: 
• odborná slovní zásoba  
• počasí (weather)                                                            
• země, národnosti, jazyky (countries, nationalities and languages) 
• počítače, internet (computers, internet, phone) 
• vzdělávání (education-school, university) 
• cestování (travelling) 
• kolem domu, typy bydlení (around the home, types of accommodation) 
• zdraví-nemoci, zranění (health-illness, injuries) 
• jídlo, restarace (food, cooking and restaurants) 
• práce, životopis (work, jobs-CV) 
• město x vesnice (city x country) 
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