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Aktualizované: júl 2013

Písomná časť skúšky pozostáva zo štyroch častí:
Porozumenie vypočutého textu v celkovom rozsahu 2x dve až tri minúty alebo 150 až 200
slov. Kandidát si vypočuje nahrávku a dokáže porozumenie textu vypracovaním úloh.
Kandidát pracuje bez slovníka.
Porozumenie čítaného textu v celkovom rozsahu 500 až 600 slov. Porozumenie textu
dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať
slovník.
Preklad do cudzieho jazyka. Preklad je zameraný na overenie jazykových kompetencií
správneho používania gramatických a lexikálnych štruktúr zodpovedajúcich danej jazykovej
úrovni. Kandidát prekladá slovenský text v rozsahu 100 plnovýznamových slov zachovávajúc
význam textu a jazykové špecifiká cudzieho jazyka.
Písomný prejav – kandidát píše úvahu na jednu z troch navrhovaných tém v celkovom
rozsahu 180 až 220 slov.
Pri preklade do cudzieho jazyka a pri písaní úvahy môže kandidát používať slovník
v knižnej forme.
Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny.

Ústna časť pozostáva tiež zo štyroch častí:
Vizuálny stimul. V rámci prípravy sa kandidát oboznámi s obrazovým podnetom /fotky,
obrázky/, slovne ho popíše, analyzuje a reaguje na prípadné otázky.
Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie. Otázky sa žrebujú.
Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy
samostatne, v ucelenom prejave, preukázať jazykovej úrovni zodpovedajúcu slovnú zásobu,
prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu.
Reálie. Sylaby reálií sú uvedené nižšie. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisnohospodárske, kultúrno-politické a historické pomery cieľových krajín cudzieho jazyka.
Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca
konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu
a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače, serióznych internetových stránok alebo
z cudzojazyčného vysielania správ.
Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela
najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. V prípade nejasností odkonzultujte
konkrétne diela, ktoré chcete uviesť na prihláške s vyučujúcim daného cudzieho jazyka na
Jazykovej škole. Z uvedených titulov na prihláške examinátor vyberie jedného autora, ktorého
má kandidát zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať ho.

Sylaby reálií zo španielskeho jazyka
1. Geografía de Espaňa.
2. Geografía de América Latina.
3. Comunidades autónomas de Espaňa y sus capitales.
4. Orígenes de Espaňa. (Iberia, Hispania, Al-Andalus).
5. La reconquista.
6. Los Reyes Católicos.
7. El descubrimiento de América.
8. Los Austrias.
9. Los Borbones.
10. La guerra civil.
11. La economía espaňola. Los medios de comunicación.
12. Población de América Latina.
13. América Latina de la colonia hasta nuestros días.
14. Cultura hispanoamericana.

Sylaby konverzačných tém zo španielskeho jazyka
1. Cocina espaňola y latinoamericana.
2. Aspecto y carácter de las personas.
3. Moda - característica, su opinión personal.
4. El tiempo libre, deportes
5. La cultura y el arte
6. Las profesiones, su trabajo.
7. La salud y las enfermedades.
8. La educación y la enseňanza.
9. Comercios - compras, servicios.
10. Viajes y medios de transporte
11. Vivienda, tipos, sus preferencias.
12. Las vacaciones, el recreo.
13. Curiosidades de Bratislava o de su ciudad natal.
14. Las fiestas típicas espaňolas.

