
 

TEMATICKÉ OKRUHY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

 

Stupeň štúdia: 2. (magisterský) 

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 

 

Predmet: ŠTÁTNA SKÚŠKA Z LINGVISTIKY ŠPANIELSKEHO JAZYKA 

 

Kód: M-ESPšt007/16   

Počet kreditov: 2 

Tematické okruhy: 

 

 Základná charakteristika španielskeho jazyka v kontexte románskych jazykov. Význam 

španielskeho jazyka v súčasnosti, postavenie španielčiny a jej osvojovania ako cudzieho 

jazyka vo svete a na Slovensku. 

 

 Základná charakteristika španielskeho jazyka a slovenského jazyka z hľadiska pôvodu 

a morfologickej typológie. 

 

 Zvuková rovina – kontrastívna analýza vokalického a konsonantického 

systému španielskeho a slovenského jazyka, špecifiká fonematického a prozodického 

systému, vplyv artikulačnej bázy slovenčiny na výslovnosť v cudzom jazyku. 

 

 Morfologická a syntaktická rovina – kontrastívna analýza vybraných slovných druhov 

a syntaktických javov. 

 Slovné druhy – delenie a základná charakteristika.  

 Podstatné mená – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, 

gramatické kategórie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s 

interferenciou. 

 Prídavné mená – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, 

gramatické kategórie, stupňovanie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby 

súvisiace s interferenciou. 

 Zámená – morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, gramatické kategórie, 

syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s interferenciou. 

 Slovesá – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, gramatické 

kategórie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s interferenciou. 

Kategória slovesného rodu, času a vidu, systém minulých časov, časová súslednosť. 

Kategória slovesného spôsobu, rozkazovací spôsob, podmieňovací spôsob, spojovací 

spôsob v hlavných a vedľajších vetách a jeho ekvivalenty pri preklade do slovenčiny. 

Neurčité slovesné tvary (neurčitok, príčastie, prechodník) a ich aspektuálne a modálne 

významy; použitie v polovetných konštrukciách. 

 Syntaktické vzťahy, typy syntagiem.  

 Hlavné vetné členy. Rozvíjacie vetné členy. 

 Rozdelenie viet podľa modálnosti, členitosti, zloženia. 

 Slovosled v španielskom a slovenskom jazyku. 
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