
Rámcové osnovy pre francúzsky prípravný kurz na základnú  ŠJS 

Organizačné ustanovenie k štátnej jazykovej skúške B2 je v súlade so zákonom č.  

245/2008 Z. z. (školský zákon) a Vyhláškou č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole a skúšobným  

poriadkom, ktorý je súčasťou vyhlášky. 

 

Gramatické javy  

Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov  francúzskeho jazyka, pravopisu a 

výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností. V zmysle 

uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej úrovni 

zahrňujú:  

 počúvanie s porozumením/diktát – preklad diktátu  - preveruje sa stupeň 

porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne  2 x 

dve až tri minúty 150 až 200 slov formou počúvania s porozumením alebo formou 

diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov  

 čítanie s porozumením, práca s autentickým textom – preveruje sa stupeň 

porozumenia čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu  500 

až 600 slov 

 preklad zo slovenského do francúzskeho jazyka (preukázanie schopností prekladať 

v duchu francúzskeho jazyka) - schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a 

lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou   prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 

100 plnovýznamových slov 

 písomné vypracovanie zadanej témy – preveruje sa schopnosť napísať súvislý 

jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať v cudzom jazyku určenú 

tému v celkovom rozsahu minimálne  180 až 220 slov 

  

Lexikálne javy  

Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam, schopnosť 

viesť diskusiu na dané konverzačné témy:  

     1.  Rodina v dnešnej dobe 

2.  Bývanie v byte a dome 

3.  Život v meste alebo na vidieku 

4.  Voľný čas 

5.  Jedlo a stravovanie 

6  Chorý alebo zdravý 

7.  Oblečenie a móda 

8.  Doprava, cestovný ruch a zájazdy 

9.  Ročné obdobia, počasie 

10.  Nákupy, naše výdavky 

11.  Svet práce 

12.  Šport 

13.  Tlač, televízia, internet 

14.  Kultúra a umenie 



15.  Vonkajší opis a charakteristika osoby. 

 

Faktografia  

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií   Francúzska a francúzsky hovoriacich 

oblastí  a schopnosť porovnať so stavom na Slovensku v zmysle uvedených syláb 

predpísaných pre základnú ŠJS:  

 

 

1. Geografia Francúzska 

2.  Paríž, hlavné mesto Francúzska 

3.  Francúzske zámorské územia a departmenty  

4.  Frankofónne krajiny 

5.  Školský systém vo Francúzsku 

6.  Výučba cudzích jazykov, miesto francúzštiny vo svete 

7.  Najväčšie francúzske mestá 

8. Geografia Slovenska 

9.  Bratislava a ďalšie slovenské mestá 

10.  Francúzska kuchyňa 

11.  Francúzske sviatky a tradície  

12.  Osobnosti frankofónneho sveta 

13.   Francúzi a ich dovolenky 

14.  Špičkové technológie 

15.  Kultúrne dedičstvo 

 


