
 

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 

 
Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 

tel.: 417 813 081, www.gymtce.cz, DS: unpwqtr, IČO: 61515451 
 

Вступна співбесіда для студентів, що не складатимуть 

єдиний вступний іспит з чеської мови 

Hавчальний рік 2022/23 

 

Вступна співбесіда в гімназії Тепліце проходитиме за розкладом, який абітурієнти 

отримають разом із запрошенням на вступний іспит. Запрошення надсилаємо батькам, 

або особам, що їх замінюють, електронною поштою, не пізніше ніж за 14 днів до іспиту. 

Результат співбесіди не оцінюється балами чи оцінкою, а оцінюється словами «склав/не 

склав». Умовою вступу до гімназії є проходження співбесіди, де абітурієнт зможе 

продемонструвати, чи є у нього передумови для розвитку свого потенціалу та чи готовий 

він справлятися з навчанням у нашій школі. 

 

Іспит (співбесіда) триватиме максимум 15 хвилин. Перед співбесідою дається 15 хвилин 

на підготовку. Комісія, що приймає іспит (співбесіду) складає письмовий протокол.  

 

Результат абітурієнт дізнається одрузу після співбесіди. 

Співбесіда поділена на дві частини. 

 

Перша частина стосується інформації про абітурієнта. Викладач ставить 

абітурієнту загальні питання із поданого нижче списку ( від 3 до  5 питань)  

 

1. Звідки ви, скільки вам років? 

2. Де ви народились? 

3. Де ви живете? 

4. Як довго перебуваєте в Чехії? 

5. Чи є у вас друзі в Чехії? І чи можете ви розповісти нам щось про них 

6. Яку мову  хочете вивчати і чому? 

7. Як довго вивчаєте чеську мову? 

8. Розмовляєте чеською лише в школі? Маєте друга - чехів, з яким розмовляєте 

чеською? 

9. Чи відвідували курси чеської поза школою? 

10. До якої школи в Чехії ходили? / В якій чеській школі навчались? 

11. Який предмет вам подобається/не подобається? І чому? 

12. Чому ви хочете навчатися в нашій школі? 
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13. Чим хочете займатись?/Яку професію хочете здобути? 

14. Як проводите свій вільний час/дозвілля? А на вихідних? 

15. Займаєтесь спортом? Малюєте? Чи граєте на музичному інструменті? (на 

фортепіано, на гітарі) 

 

 

Друга частина – самостійний виступ. Абітурієнт заздалегідь готує короткі 

презентації на подані 10 тем.  

 

Метою є не підготовка презентації в PowerPoint чи іншій програмі, а  виступ у вигляді 

монологу (кілька речень).  

 

Самостійний виступ обмежений у часі до 3 хвилин. Під час виступу вчителі можуть 

поставити додаткові запитання. 

 

Список тем: 

 

1. Мій вільний час (дозвілля). 

2. Мій друг/моя подруга. 

3. Моя сім'я. 

4. Моя найкраща подорож/канікули. 

5. Мої улюблені страви. 

6. Моє майбутнє (моя майбутня професія). 

7. Моя улюблена книга. 

8. Мій улюблений фільм. 

9. Мій улюблений співак/співачка, моя улюблена група. 

10. Мій будній день (дозвілля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích 12. ledna 2023     Zdeněk Bergman, ředitel školy 


