
Tematické okruhy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka: 

A) Podstatné mená 

• jednotné číslo, množné číslo (chair – chairs...) 

• nepravidelné množné číslo (man – men...) 

• pravopis množného čísla (bus – buses....) 

• počítateľné (a cup, a girl...), nepočítateľné (water, sugar, milk...) 

• vyjadrovanie množstva (some, any, much, many....) 

• člen neurčitý (a, an), určitý (the), nulový člen 

• predložkové pády, privlastňovanie (Linda´s friend...) 

B) Predložky 

• miesta (under, next to, above...) 

• pohybu (to, towards, along...) 

• času (in, at, on) 

C) Prídavné mená 

• stupňovanie pravidelné (nice-nicer-the nicest), nepravidelné (good-better-the best) 

• porovnávanie (as...as,  not so...as, than) 

• opozitá (old – young; beautiful – ugly...) 

D) Príslovky: 

• času (tomorrow..) 

• spôsobu (slowly...) 

• frekvenčné príslovky (often, never, always...) 

E) Slovesné časy: 

• prítomný jednoduchý čas (I go to school by bus.) 

• prítomný priebehový čas (I am reading a good book.) 

• jednoduchý minulý čas (I played tennis yesterday.) 

• minulý priebehový čas (When I came home, my mother was cooking.) 

• predprítomný čas (I have never been to Japan.) 

• blízka budúcnosť (It is going to rain.) 

• budúci čas pomocou will (I will help you.) 

• vyjadrenie budúcnosti pomocou prítomného priebehového času (I am seeing the 

doctor this afternoon.) 

F) Číslovky: 

• základné do milión (one, two, three....) 

• radové (first, second, third...) 

• násobné (once, twice...) 



 

G) Zámená: 

• opytovacie (what, why, where...) 

• osobné (I, you...) 

• privlastňovacie (my, his...) 

H) Syntax: 

• there is, there are - tvorenie otázky, záporu 

• slovosled 

• krátke odpovede 

• pravidlo jedného záporu v anglickej vete 

I) Slovesá  

• pravopis 3. osoby j.č. (wear - wears; go – goes; fly – flies; have – has....) 

• minulý čas slovies – pravidelné (play – played...), nepravidelné (do – did..) 

• príčastie minulé – pravidelné (play – played – played..), nepravidelné (do – did – 

done..) 

 
J) Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A2  
 


