
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8,Košice 

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM 

( spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2 ) 

Žiak v 5.ročníku nadväzuje na komunikačnú úroveň A1, začína s komunikačnou úrovňou A2.  

Jazykové prostriedky 

Jazykové prostriedky pre jednotlivé úrovne A1 a A2 sú rozpracované v Pedagogickej 

dokumentácii z anglického jazyka - úroveň A2. (Štátny pedagogický ústav, 2009, ISBN 978-

80-89225-77-4) 

Základné znalosti: 

Samostatné čítanie textu a tvorenie odpovedí na základe otázok, aplikácia na vlastný život. 

Opis svojho denného režimu a rodinných príslušníkov. 

Opytovacia veta: Kto?, Čo?, Ako?, Prečo?, Kde? 

Použitie prítomného jednoduchého času, doplnenie gerundia alebo infinitívu. 

Identifikácia osoby na základe vlastností. 

Spojenia so slovesami mať rád a nenávidieť. 

Opytovacie vety 

Formy a použitie dvoch prítomných časov. (Prítomný jednoduchý a Prítomný priebehový) 

Transkripcia a výnimky pri 3.osobe jednotného čísla. 

Používanie spojok vo vetách, ich význam a umiestnenie. 

Gramatické pravidlá pri porovnávaní dvoch rôznych vecí, ľudí. 

Nepravidelné formy prídavných mien pri stupňovaní. 

Absolútne prídavné mená. 

Opis osoby použitím adjektív charakterových vlastností. 

Pravidlá používania modálnych slovies. 

Základné pravidlá minulého času, vedieť sa pýtať v minulom čase a v krátkosti odpovedať. 

Transkripcia aj výslovnosť nepravidelných foriem minulého času. 

Podanie inštrukcií ako sa dostať na požadované miesto. 

Pátranie po konkrétnom údaji v texte – čítanie s porozumením 

Opis budovy, miesta a služby v meste. 

Používanie nepočítateľných a počítateľných podstatných mien v každodennom živote. 



Koncovky –ed, -ing pri prídavných menách (napr. surprised – surprising)  

Koncovky, poradie a stupňovanie prídavných mien, 3 druhy gramatických časov.  

 

Lexika 

Základná lexika pre dané úrovne A1 aj A2 je v Pedagogickej dokumentácii z 

anglického jazyka, úroveň A2 (Štátny pedagogický ústav, 2009, ISBN 978-80-89225-77-4), 

ako aj v používaných učebniciach. Lexika sa precvičuje v komunikačnom kontexte. 

Základné témy a podtémy 

Téma 
Podtémy 

A1 A2 

Rodina a spoločnosť Osobné údaje 

Rodina – vzťahy v rodine 

Národnosť, štátna príslušnosť 

Tlačivá/dokumenty 

Domov a bývanie Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine 

Ľudské telo, starostlivosť o 

zdravie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

Charakterové vlastnosti človeka 

Choroby a nehody 

Doprava a cestovanie Dopravné prostriedky Osobná doprava, príprava na 

cestu, cestovanie 

Vzdelanie a práca Škola a jej zariadenie, 

Školské pomôcky 

Učebné predmety 

Pracovné činnosti a profesie 

Človek a príroda Zvieratá a rastliny 

Počasie 

Životné prostredie 

Voľný čas a záľuby Záľuby Knihy a čítanie, rozhlas 

a televízia, internet 

Stravovanie Stravovacie návyky, jedlá 

(mäsové výrobky), zelenina 

a ovocie, nápoje 

Jedlá (cestoviny), mliečne 

výrobky 

Multikultúrna spoločnosť Cudzie jazyky, rodinné 

sviatky 

Cudzojazyčná komunikácia, 

štátne sviatky a cirkevné sviatky 

Obliekanie a móda Základné druhy oblečenia Odevné doplnky 

Šport Druhy športu: letné, zimné Druhy športu: individuálne, 

kolektívne 

Obchod a služby Nákupné zariadenia Služby a obchod 

Krajiny, mestá a miesta Geografický opis krajiny Reálie krajín 

Kultúra a umenie Formy kultúry Kultúra a umenie krajín 

Človek a spoločnosť, 

komunikácia 

Jazyk ako dorozumievací 

prostriedok 

Jazyk ako dorozumievací 

prostriedok 

Zamestnanie Pracovné zaradenia Pracovné zaradenia 



 


