
Popis zkoušky B1: 
Složením zkoušky Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD) uchazeč prokazuje, 
že má solidní základní znalosti hovorové němčiny a že se jazykově orientuje v běžných 
situacích všedního dne. Zkouška odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňového 
Společného evropského referenčního rámce.  

Dokáže např.  

-      v obvyklých situacích detailně porozumět důležitým informacím z rozhovorů, 
veřejných hlášení a zpráv v rádiu,  

-      přesně pochopit důležité informace z novinových článků, statistik a popisů týkajících 
se běžných situací,  

-      psát souvislá soukromá nebo formální sdělení jako dopisy či e-maily,  

-      vést jednoduchý rozhovor na téma, které ho osobně zajímá, krátce vyjádřit svůj 
názor na dané téma a přiměřeně reagovat na postoj partnera,  

-      v každodenní situaci o něčem informovat, něco navrhnout či dohodnout.  

  

Části zkoušky B1: 

I.    Písemná zkouška (skupinová) – 150 minut  

1. Porozumění čtenému textu – ca. 70 min. 

Uchazeč si přečte několik krátkých textů (různá oznámení, inzeráty apod.) a jeden 
delší text (např. zprávu z tisku) a vyřeší k nim zadané úkoly. 

2. Použití gramatických struktur a slovní zásoby – ca. 20 min. 

     Uchazeč doplňuje text dopisu – do mezer volí vhodné slovo nebo tvar (vždy vybírá z 
nabídnutých možností). 

3. Porozumění slyšenému textu – ca. 30 min. 

     Uchazeč vyslechne několik krátkých hlášení a rozhovorů a jedno delší interview a 
vyřeší k nim úkoly. 

4. Písemný projev – 30 minut 

     Uchazeč napíše krátkou odpověď na osobní či úřední dopis. 

II.  Ústní zkouška (zpravidla párová) – 15 minut 

1. Představení sebe sama 



Uchazeči se v krátkém rozhovoru s partnerem představí (sdělí např. odkud jsou, čím 
jsou, jaké mají koníčky, proč se učí němčinu apod.). 

2. Rozhovor nad obrázkem k tématu z každodenního života 

Uchazeči se vzájemně informují každý o svém obrázku k jednomu tématu z běžného 
života (např. cestování) a vedou o něm rozhovor. 

3. Řešení situace 

Uchazeči v rozhovoru společně hledají řešení jisté situace z běžného života (např. 
plánují večírek), navrhují možnosti, argumentují pro a proti. 

Podrobné informace ke zkoušce, modelové sady včetně klíče a online-modelový test 
s okamžitým vyhodnocením naleznete na: 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzd/mat/deindex.htm 

Zkouška Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD) slouží např. mj. jako 
jazykový předpoklad pro získání německého státního občanství. 

  

Popis zkoušky B2: 

Zkouškou Goethe-Zertifikat B2: Zertifikat Deutsch (ZD) uchazeč prokazuje 
pokročilou jazykovou vybavenost. Zkouška odpovídá čtvrtému stupni (B2) 
šestistupňového Společného evropského referenčního rámce.  

Dokáže např.  

-      porozumět hlavnímu obsahu konkrétních i abstraktních témat a relevantním 
informacím (např. v rozhlasových pořadech), 

- porozumět široké paletě textů – jak těm kratším (např. oznámení), tak rovněž 
delším, složitějším informativním textům, komentářům a zprávám, 

- jasně a strukturovaně písemně pojednat o složitých skutečnostech a rovněž 
opravovat chybné texty ostatních, 

- jasně a strukturovaně ústně pojednat o všeobecných otázkách a tématech z 
oblastí vlastního zájmu, 

- aktivně se účastnit diskuzí na jemu známá témata, zaujímat stanoviska a 
prezentovat své postoje. 

 

Části zkoušky B2: 

I.    Písemná zkouška (skupinová) – 190 minut  

1. Porozumění čtenému textu – 80 min. 



Uchazeč si přečte několik různých textů – kratších i delších (různá oznámení, výňatky 
z katalogů, texty z naučné literatury, komentáře, recenze a zprávy) a vyřeší k nim 
zadané úkoly. 

     Jeden „poškozený“ text uchazeč „rekonstruuje“ - do mezer doplňuje vhodné slovo 
nebo tvar (na úrovni B2 ovšem nevybírá z předložené nabídky!). 

2. Porozumění slyšenému textu – ca. 30 min. 

     Uchazeč vyslechne (jednou!) rozhovor nebo telefonát a hned při poslechu k němu 
opraví některé údaje či k nim doplní jiné chybějící a výroky uspořádá. Kromě toho 
vyslechne (dvakrát) jeden delší rozhovor na aktuální sociální téma a vypracuje k němu 
zadané úkoly. 

4. Písemný projev – 80 minut 

     Uchazeč se písemně vyjádří k novinovému článku na běžné téma (volí jedno ze dvou 
témat). Požadován rozsah ca. 180 slov. 

Dále uchazeč opraví dopis s gramatickými / lexikálními chybami. 

 

II.  Ústní zkouška (zpravidla párová) – 15 minut 

Uchazeč se krátce představí ostatním přítomným – partnerovi ve dvojici a zkoušejícím 
(sdělí např. odkud je, čím je, jaké má koníčky, proč se učí němčinu apod.). Tato část 
slouží k odbourání trémy, k „rozmluvení“ a na úrovni B2 se již nehodnotí! 

1. Monologická část -  ca. 3 min. 

Uchazeč se vyjádří k jistému tématu z běžného života. Vyjde z krátkého textu - text 
shrne, uvede další příklady ze života, vyjádří své mínění.  

2. Dialog s partnerem – ca. 6 min. 

Uchazeči v rozhovoru společně hledají řešení jistého úkolu z běžného života (vybrat 
z nabídky vhodnou fotografii k určitému účelu) - navrhují, odporují (obojí zdůvodňují!) a 
nakonec se mají dohodnout na řešení. 

 

Podrobné informace ke zkoušce, modelové sady včetně klíče a online-modelový test 
s okamžitým vyhodnocením naleznete na: 
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/deindex.htm 

Zkouška Goethe-Zertifikat B2 je v mnoha zemích uznávána např. jako vstupní 
předpoklad pro studium germanistiky. 

  

 


