
Tematické okruhy pro státní základní jazykovou zkoušku z češtiny 
 

Konverzace 

1. Rodina 
 co je nového v naší rodině: příbuzní, rodinný 

stav, volba partnera, svatba 

 založení vlastní domácnosti: děti 

 příčiny a následky rozvodu 

 významné rodinné události 

2. Volný čas a koníčky 

 denní program 

 užitečné koníčky: turistika a sport, 

cestování, sbírání (např. poštovních 

známek), koníčky dětí, teenagerů, 

důchodců, zahrada, kulturní zájmy, internet 

 levné a drahé koníčky 

3. Dům a byt 

 náš dům, jeho poloha a okolí, dopravní 

spoje, služby 

 bydlení v novostavbě nebo ve staré čtvrti 

 bydlení ve městě nebo na venkově 

 můj byt a jeho vybavení, stěhování 

4. Jídla a nápoje, kuchyň 

 přednosti a nedostatky stravování doma, 

v závodní kuchyni, v menze, v restauraci 

 moje oblíbená jídla 

 vybavení kuchyně 

 každodenní nákupy v obchodě 
s potravinami 

5. Oblečení a móda 

 oblečení pro různé příležitosti, konfekce 

nebo šaty na míru, módní doplňky, šperky 

 můj oblíbený styl oblékání  

 ruční práce jako koníček 

6. Kulturní zážitky 

 rozhlasové a televizní programy 

 návštěva divadla, kina, knihovny a musea 

 hudba, kluby a diskotéky 

 výtvarné umění, zajímavé stavby mého 
rodného města 

7. Pošta, telefon, korespondence 

 na poště, co lze vyřídit u přepážek 

 telefonování, výhody a nevýhody mobilního 

telefonu 

 přátelé v cizině, s nimiž si dopisuji, e-mail 

8. Nákupy 

 každodenní nákupy pro domácnost, 

příležitostné nákupy 

 dárky k různým příležitostem 

 oddělení v obchodním domě, moje 
zkušenosti se službami zákazníkům 

9. Svět zvířat a rostlin 

 domácí miláčci dětí, povinnosti majitele, 

domácí zvířata pro radost a pro užitek, 

exotická zvířata v zoologické zahradě 

 květiny v bytě, péče o ně, moje oblíbené 

květiny 

 popis krajiny, kterou mám rád 

10. Počasí, roční doby 

 počasí dnes, předpověď pro příští dny 

 charakter počasí v různých ročních dobách 

 zima na horách a ve městě 

 ideální počasí pro dovolenou 

11. Cestování a doprava 

 oblíbené zahraniční cíle pro dovolenou 

 cestování autobusem, autem, vlakem, 

letadlem 

 automobily a životní prostředí, dopravní 

nehody 

 na nádraží, městská doprava 

12. Tělovýchova a sport 

 moje dřívější a současné sportovní zájmy, 

ranní gymnastika 

 různé druhy sportů, sportovní vybavení na 

horskou túru, pro tenis, lyžování 

 nejvýznamnější mezinárodní sportovní 
soutěže, sportovní přenosy v televizi 

13. Zdraví a nemoci 

 moje poslední onemocnění, lékařské 

vyšetření a ošetření 

 civilizační nemoci, nehody, ošetření 

v nemoci 

 časté příčiny smrti, zdravý způsob života 

14. Povolání 

 moje povolání a spolupracovníci, jaké 

vzdělání pro ně potřebuji a kde jsem je 

získal 

 výhodná (žádaná) povolání 

 zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, plány do 
budoucna 

15. Lidský charakter 

 typické vlastnosti malých dětí, dívek, 

chlapců 

 to je typické pro muže, pro ženu 

 ideální šéf, partner v manželství, soused, 

učitel 

 lidský zevnějšek 


