
USMERNENIE: 

 
Zo školského kola do finále postupujú dvaja najlepší žiaci (s najvyšším počtom 

bodov).  

Pokiaľ budú mať viacerí rovnaký počet bodov, rozhodne úroveň konverzácie na 

základné otázky: koľko máš rokov, záľuby, niečo o rodine..., pretože finále 

bude pozostávať z písomného testu a písomného prejavu – konverzácie na 

pripravenú tému. 
     
 
 
Obsah testov je zostavený podľa učebných osnov Anglický jazyk pre 1.-4. 
ročník základnej školy – jazykový variant. 
 
LEXIKA 
     žiaci vedia 150-200 slov, ich výslovnosť a pravopis podľa tématických okruhov:  

 rodina (father, mother, ...) 
 farby 
 čísla 1-20 
 hračky 
 dom a veci v dome (ex.: bed) 
 zvieratá domáce a divé 
 boy / girl 
 yes / no 
 počasie (snow, sun,...) 
 jedlo, dopravné prostriedky 
 he / she 
 časti tela 
 oblečenie 

                
MORFOLÓGIA 

 podstatné meno: singular, plural, privlastňovací pád (Peter´s book) 

 číslovky 1-20 

 predložky miesta: in, on, under, next to 

 modelové vety:  What´s your name? How are you today? How old are you?  
                               Where´s ...? 
 

 slovosled: podmet, prísudok, predmet 
                       podmet, prísudok, príslovkové určenie 
                       prívlastok, podmet 
                       prívlastok, predmet 

 stavba vety:  There is / There are 

 
POČÚVANIE 

- žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa 
- pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže  

dešifrovať známe slová a slovné spojenia – vie ich zapísať/zakresliť 
 
PÍSANIE 

- žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku 
- žiak dokáže bezchybne prepísať krátky test 



- žiak vie čítať s porozumením krátky text a stručne odpovedať na 
otázky týkajúce sa prečítaného 

ČÍTANIE 
     žiak vie čítať s porozumením krátky text (4-5 viet) a odpovedať stručne na otázky 
k nemu. 
 
HOVORENIE 

- žiak vie odpovedať stručne na otázky k textom so známou tematikou 
- dokáže vymenovať veci na obrázku 
- žiak dokáže reprodukovať krátky text v rozsahu 3 – 5 viet 

 
 
 
 
FINÁLE OKRESNÉHO KOLA: 
 

- bude rozvrhnuté na dve časti: 
1. časť:  písomný test 

- 2.   časť: - písomný kreatívny prejav na vopred pripravenú tému:  
1. FAMILY 
2. PET  
3. FOOD 
4. SPORT 
5.BEST FRIEND 
Pripravia si najviac 6 viet k uvedeným témam. Za 
nedodržanie pravidiel budú odpočítané body! 

-  
Testy zostavila PaedDr. Miroslava Moravčíková na základe učebných osnov 
anglického jazyka. 

 


