
Rámcové osnovy pre nemecký prípravný kurz na všeobecnú ŠJS 

Organizačné ustanovenie k štátnej jazykovej skúške C1 –C2 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 nemeckého 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  - preveruje sa stupeň porozumenia vypočutého 

cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2 x tri až štyri minúty vrátane 

inštruktáže alebo 200 až 300 slov formou počúvania s porozumením 

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

porozumenia čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 600 až 

800 slov 

 preklad zo slovenského do nemeckého jazyka (preukázanie schopností prekladať v 

duchu nemeckého jazyka) - schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a 

lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou náročného 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 300 slov 

 

Gramatika, syntax, štylistika  

 súhrn znalostí gramatického systému nemčiny 

 správny výber syntaktických a štylistických kritérií hovoreného a písomného prejavu  

 používanie logických a náročnejších stavieb vety v ústnom prejave  

 tvorba osobného jazykového štýlu najmä v rámci písomného prejavu  

 

Lexikálne javy  

Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam, schopnosť 

viesť diskusiu na dané konverzačné témy:  

1. Človek a príroda. Ochrana životného prostredia 

2. Doprava 

3. Pošta a telekomunikácie. O písaní listu. 

4. U lekára 

6. Cestovanie a dovolenka 

7. Telesná kultúra a šport 



8. Tlač, rozhlas, televízia a ostatné masmédiá 

9. Kultúrny život (Kino, divadlo, koncerty,...) 

10. Využívanie voľného času, zábava a koníčky. 

11. Sviatky, oslavy, zvyky a mravy 

12. Rodina a rodinný život 

13. Dom a byt 

14. Ubytovanie a stravovanie. 

15. Nákupy, trh, samoobsluha, obchodný dom 

16. Odievanie a móda 

17. Povolania, pracovné podmienky 

18. Charakterové vlastnosti 

19. Domáce práce a služby. 

20. Životopis 

 

Faktografia  

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií Nemecka a Rakúska, Švajčiarska, 

Luxemburska, Lichtenštajnska a schopnosť porovnať so stavom na Slovensku v zmysle 

uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:  

 

1. . Nemecké maliarstvo 

2. Stavebné a kultúrne pamiatky na Slovensku  

3. Kúpeľné mestá na Slovensku 

4. Moje mesto 

5. Mestá v SRN 

6. Švajčiarsko 

7. Nemecko a jeho geografia 

8. Spolkové krajiny Nemecka 

9. Nemecko – krajina rozvinutého turizmu 

10. Náš sused – Rakúsko 

11. Slovensko – geografia 

12. Lichtenštajnsko, Luxembursko 

13. Nemecko v 20.st. Politický systém SRN 

14. Hudba v nemecky hovoriacich krajinách 

15. Kultúrny život na Slovensku 

16. Školy na Slovensku 

17. Švajčiarsko – krajina cestovného ruchu 

18. Prírodné krásy Slovenska 

19. Viedeň a iné mestá Rakúska 

20. Švajčiarsko – rozvinutý priemyselný štát 

 

 

Preukázanie vedomostí z literatúry (beletrie) Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, zameraných 

na autorov a ich diela (6 vybraných diel) prečítané v origináli, historické pozadie a literárnu 

epochu autora, životopis, ďalšie diela: 

 

G.E.Lessing:  Múdry Nathan (Nathan der Weise) 

J.W.v.Goethe:   Utrpenie mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werthers) 

F.Schiller:  Zbojníci (Die  Räuber) 



H.Heine:  Kniha piesní (Buch  der  Lieder) 

T.Fontane:  Effie  Briest 

G.Hauptmann:  Pochôdzkár Thiel (Bahnwärter  Thiel) 

T.Mann:  Mário a kúzelník (Mario  und  der  Zauberer) 

H.Mann:  Profesor Nečin (Professor  Unrat) 

H.Hesse:  Siddharta 

F.Kafka:  Premena (Die  Verwandlung) 

B.Brecht:  Matka Guráž (Mutter  Courage) 

E.M.Remarque :  Na západe nič nového (Im  Westen  nichts  Neues) 

S.Zweig:  Šachová novella (Die  Schachnovelle) 

H.Böll :  Stratená česť Kataríny Blumovej (Die verlorene  Ehre  der Katharina  Blum) 

M.Frisch :  Homo  Faber 

F.Dürrenmatt :  Návšteva starej dámy (Der  Besuch  der  alten  Dame) 

M.Walser :  Lietajúci kôň  (Ein  fliehendes  Pferd) 

G.Grass :  Plechový bubienok (Die Blechtrommel) 

P.Süskind :  Parfém (Das  Parfum) 

B.Schlink :  Predčítač ( Der  Vorleser) 

 

 


