
 

 

 
 

Soutěž v německém jazyce  -  Informace pro 2019/2020 
 

Kategorie pro jazyk německý: 
ZŠ I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole, 
 
VG I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků 
základních škol; probíhá ve školním a okresním kole; kraj může podle místních podmínek rozhodnout o 
uspořádání společného okresního kola pro kategorie ZŠI. A, VG I. B, 

 
ZŠ II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním 
kole, 

 
VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, 
nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo 
neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském 
a ústředním kole, 
 
SŠ III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve školním, okresním, krajském 
a ústředním kole. 
 
 
 
Postupová kola, termíny jejich konání 

ŠK do  10. 1. 2020 

OK do  14. 2. 2020 

KK do  20. 3. 2020 

ÚK 19. – 22. 4. 2020   II.B + III.A  

            4. 5. 2020   II.A 

 
 

Zkušební části 

školní, okresní/krajské kolo pro všechny soutěžní kategorie a ústřední pro II.A: 

Písemná část: 
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol); 

 
Ústní část pro I.A; I.B; II.A; II.B:  

- krátký úvod (představení); 
- konverzace s porotou (na základě obrázku, bez přípravy). 

Vhodné jsou obrázky mnohoznačné, které umožňují různou interpretaci, a obrázky s neobvyklými situacemi. 
 
Ústní část pro III.A:  

- krátký úvod (představení); 
- konverzace s porotou (na dané téma 5-10 min., s přípravou). 

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost 
a gramatická správnost, srozumitelné vyjádření i obhájení svého názoru. Témata se centrálně nevyhlašují. Volba 
témat je v kompetenci tvůrců úloh na jednotlivých postupových úrovních. 
 
Ústřední kolo pro II.B; III.A: 
Písemná část:  

- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy 
dvakrát); 

- čtení s porozuměním (na základě čteného textu splnit zadaný úkol); 
 
Ústní část:  

- krátký úvod (představení); 
- prezentace a konverzace (3 členná skupina soutěžících, 1h. příprava prezentace na dané téma). 

Na ústní část budou soutěžící připravováni během finále. 

 


