
Angličtina - specifikační tabulka testu 9. ročník ZŠ 
 
Úvod 
Test je koncipován tak, aby pokrýval látku učiva probíraného na základních školách v České republice. Zároveň 
reflektuje různou úroveň těchto škol. Základní úroveň je určena jako A2 dle CERR. Test obsahuje i úlohy z úrovně A1 
a také úlohy z vyšších úrovní B1 a výjimečně i B2, kvůli pokrytí dolního rozsahu znalostního a dovednostního rejstříku 
škol a zároveň kvůli zajištění dostatečného rozlišení studentů z „výběrových“ škol např. škol s rozšířenou výukou 
jazyků. 
  
Rozdělení do sekcí 
Test je rozdělen do pěti sekcí.  

A) LISTENING         9 úloh -  9 minut 
Popis: dva poslechové texty s úlohami. Texty obsahově odpovídají tématům, která jsou blízká uchazečům.   
- pro porozumění hlavní myšlence nebo důležité informaci 

B) SITUATIONS       9 úloh -  9 minut 
Popis: výběr obsahově a stylisticky nejvhodnější reakce na podnět;  
• porozumění výpovědím v běžných situacích souvisejících se seznamováním, nakupováním, cestováním, oblékáním 

apod. 
• porozumění základním, jednoslovným výpovědím ve formě otázky (Where? When? apod.) 

C) READING      9 úloh - 14 minut 
Popis: 2 texty různého charakteru, tematicky blízké žákům základní školy 
• rychlé čtení  - pro pochopení základního obsahu sdělení 
  - pro určení hlavní myšlenky  
• pozorné čtení - pro vyhledání určitého sdělení, určité informace 

D) GAP-FILL (Komplexní cvi čení)         9 úloh -  9 minut 
Popis: doplňování slov a slovních spojení do kratších textů  
• analýza jednoho textu 
         - aplikace znalostí v kontextu 

   - slovní zásoba - znalost lexikálních jednotek a rozlišení jejich použití ve spojení s různými slovy 
 

E) GRAMMAR AND VOCABULARY  9 úloh -  4 minuty 
Popis: doplňování slov a slovních spojení a krátkých výpovědí z nabídky 4 odpovědí 
• gramatika 
         - znalost gramaticky správných tvarů a rozlišení jejich významů v jednotlivých větách; zaměření na základní 

slovesné jevy - přítomný, minulý, předpřítomný a budoucí čas; předložky místa a času, slovesné reakce 
 Základní kategorizace (rozdělení do větších celků): 
   1. skupina 
- slovesné časy, modální slovesa, podmínkové věty, trpný rod, infinitivní a gerundiální vazby, slovosled 
   2. skupina 
    - členy, zájmena, determinátory 
   3. skupina 
    - vztažné věty, přímá a nepřímá řeč, zkrácené věty vztažné 
   4. skupina 
    - přídavná jména, příslovce 
   5. skupina 
    - spojky, předložky 


