Konverzácia v nemeckom jazyku Sprachdiplom (KNJ Spr) - nepovinný predmet
Tento predmet je určený pre študentov kvinty osemročného štúdia. Cieľom je pripraviť študenta na
štyri časti jazykovej skúšky Sprachdiplom DSD1 - úroveň B1
ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny/týždeň
OBSAH: študenti sa postupne a podrobnepripravujú na všetky časti skúšky, to znamemá na posluch
s porozumením, čítanie s porozumením, písanie slohovej práce a ústnu časť, ktorá je zložená
z rozhovoru a prezentácie. Všetky časti skúšky sú nacvičované postupne, presne podľa potrieb
daných častí skúšky s dostatočným počtom cvičení pre každú z jednotlivých častí. Podľa toho je
navrhnutý aj plán výučby. Preto je dôležité, aby sa každý žiak zúčastňoval hodín pravidelne, pretože
na prípravu každej časti je presne vyhradený počet hodín, ktoré je potrebné absolvovať.
FORMA: výuka prebieha prezenčne, na hodinách sa pracuje s učebnicami, ktoré zapožičiava škola,
pomocou online cvičení a po precvičení jednotlivých častí sa vedomosti overujú na skúšobných
testoch – „Modelsätze 1-6“.
Potrebná dĺžka prípravy na jazykovú skúšku DSD1 je väčšinou 1 a pol školského roka , teda v 5. a 6.
ročníku osemročného gymnázia, skúška sa uskutočňuje v mesiaci marec.
ZAMERANIE: predmet je určený pre študentov, ktorí chcú v komunikácii v nemeckom jazyku
dosiahnuť vyššiu úroveň, ktorou sa budú môcť preukázať celosvetovo platným diplomom.
HODNOTENIE: predmet je hodnotený slovne – absolvoval/neabsolvoval

Všeobecné informácie o jazykovej skúške Sprachdiplom DSD1, DSD2:
Naša škola, Gymnázium Trebišovská 12, je súčasťou siete partnerských škôl KMK nemeckého
ministerstva kultúry a preto môžeme žiakov v rámci štúdia ponúknuť v rozvrhu zahrnuté hodiny
konverzácie z nemeckého jazyka ako prípravu na túto jazykovú skúšku bezplatne, vrátane podkladov
pre vyučovanie. Jazyková skúška je rozdelená na dve úrovne – DSD1 a DSD2
DSD1: Jazyková skúška Sprachdiplom DSD1 je dokladom o jazykových znalostiach na úrovni B1.
Jazykovú skúšku DSD1 je možné absolvovať len po dôkladnej a pravidelnej príprave na hodinách
konverzácie v počte 2 hodiny týždenne, pretože skúška je koncipovaná podľa špecifických pravidiel,
ktoré spĺňajú úroveň v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazykové znalosti na úroveň B1
a jednotlivé zadania skúšky sú tak špecifické a náročné, že predošlá dôkladná príprava na test je
nevyhnutná.
Potrebná dĺžka prípravy na jazykovú skúšku DSD1 je väčšinou 1 a pol školského roka , teda podľa
druhu štúdia v 1. a 2. Ročníku bilingválneho a klasického gymnázia, alebo v 5. a 6. ročníku
osemročného gymnázia, skúška sa uskutočňuje v mesiaci marec.
DSD2: Jazyková skúška DSD2 je dokladom o jazykových znalostiach na úrovni B2 alebo C1, podľa
dosiahnutých výsledkov v testoch.

Jazykovú skúšku DSD2 je možné absolvovať len po dôkladnej a pravidelnej príprave na hodinách
konverzácie v počte 2 hodiny týždenne v 6. a 7.roč. osemročného štúdia, 3. a 4. roč. bilingválneho
štúdia , pretože skúška je koncipovaná podľa špecifických pravidiel, ktoré spĺňajú úroveň v spoločnom
európskom referenčnom rámci pre jazykové znalosti na úroveň B2 a C1 a jednotlivé zadania skúšky sú
tak špecifické a náročné, že predošlá dôkladná príprava na test je nevyhnutná.
Potrebná dĺžka prípravy na jazykovú skúšku DSD2 je väčšinou 2 školské roky, skúška sa uskutočňuje
začiatkom mesiaca december v 8.roč./príp.v 5.ročníku. Absolventi sa môžu po úspešnom
absolvovaní preukázať celosvetovo platným diplomom, ktorý im zároveň umožňuje štúdium na
všetkých univerzitách v nemecky hovoriacich krajinách a umožňuje im počas štúdia na vysokých
školách požiadať o účasť na výmennom programe Erasmus bez potreby ďalšieho dokazovania
jazykových znalostí. Diplom na úrovni C1 je rovnocenný štátnej jazykovej skúške. Diplom je aj
náhradou za prijímaciu skúšky na vybraných fakultách niektorých univerzít.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke:
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/dsd_node.html

Na všetky Vaše ďalšie otázky Vám radi odpovieme: bronislava.uhrinova@gt12.sk

