
Anglický jazyk - rozdělení do ročníků dle znalostí 
 

 

1. ročník -    úplní začátečníci  

 

2. ročník -    od 6. lekce učebnice New English File Elementary 

                     do  Pre – Intermediate 3. lekce  

 

Požadované gramatické znalosti : časování slovesa  to be, zájmena, členy, číslovky 1 – 

1,000, přítomný čas prostý, sloveso can/ can´t, užití slovesa like + ing, minulý čas u 

pravidelných i nepravidelných sloves, vazba there is, there are 

                                    

Požadované základní lexikální znalosti: třída, výrazy spojené se školou, rodina, přídavná 

jména s quite/very, denní režim, výrazy časové, datum, dům a nábytek, město. 

 

 

3. ročník – navazuje na 2. ročník, začíná se tedy 4. lekcí učebnice  New English File Pre-

Intermediate, která se v průběhu školního roku dokončí. 

 

Požadované gramatické znalosti: much /many, budoucí čas s will / going to,stupňování 

přídavných jmen, would like, příslovce, předpřítomný čas, minulý čas, slovosled, přítomný 

čas průběhový, vztažné věty, minulý čas průběhový, otázky a zápor 

 

Požadované lexikální znalosti: v restauraci, na letišti, v hotelu, neformální dopis, počasí, 

dovolená, popis charakteru osob 

 

4. ročník – navazuje na 3. ročník, začíná se tedy učebnicí New English File Intermediate – 

MultiPACK A, která se i dokončí. 

 

Požadované gramatické znalosti: předpřítomný čas , srovnání s as......as/less....than..., 

slovesa s -ing tvarem, superlativy, have to, don´t have to, must, mustn´t, should, may, might, 

použití infinivu,  podmínkové věty uskutečnitelné a neuskutečnitelné, used to, trpný rod, užití 

something, anything, nothing, slovosled frázových sloves, so + neither, předminulý čas, 

souslednost časová. 

 

Požadované lexikální znalosti : rodina, cestování, obchodní dům, v lékárně, telefonování, 

popis osoby, popis budov a různých míst. 

 

5. ročník – navazuje na 4. ročník, začíná se tedy učebnicí New English File Intermediate – 

MultiPACK B, která se i dokončí.  

 

Požadované gramatické znalosti: word order in questions, present simple, adverbs of 

frequency, present continuous, definitive relative clauses, past simple and past continuous, 

future with WILL, present perfect, verbs with – ing and infinitive, if sentence, used to, 

quantifiers, so, neither 

 

Požadované lexikální znalosti: Food and restaurants, sport, family, money, phrasal verbs, 

strong adjectives, transport and travel, mobile phones, describing people, renting a flat,  

an informal letter 

 


