Európsky referenčný rámec
Základný používateľ

A1

A1-A2

A2

Je schopný používať známe každodenné výrazy a
jednoduché slová, vie sa predstaviť a vie
predstaviť iných. Je schopný sa pýtať a odpovedať
na jednoduché otázky ako napríklad kde býva,
otázky o priateľoch, veciach, ktoré vlastnia. Vie
komunikovať jednoducho, ak druhý účastník
rozhovoru hovorí jasne, pomaly a zrozumiteľne a je
nápomocný.

Kurzy Portugalského inštitútu
Olá 1 (PT)
Oi 1 (BR)
úplní
začiatočníci

Je schopný pochopiť izolované vety a
Olá 2 (PT)
frekventované výrazy týkajúce sa jeho prioritných Oi 2 (BR)
oblastí (napr. osobné a rodinné informácie,
začiatočníci
nákupy). Je schopný sa zúčastniť jednoduchej
komunikácie o veciach pre neho bežných a
známych. Vie jednoducho opísať svoje vzdelanie,
okolie a bežné veci spojené s jeho okamžitými
potrebami.

znalosti pri zápise: bez znalosti jazyka, vyučuje sa od základov
preberané gramatické javy: mužský a ženský rod podstatných a
prídavných mien, osobné zámená, opytovacie zámená, slovesá ser a
estar, určitý a neurčitý člen a jeho použitie, slovesný zápor,
tvorenie otázky, tvorenie množného čísla podstatných a prídavných
mien, prítomný čas: časovanie pravidelných slovies končiacich na ar, -er, -ir, časovanie základných nepravidelných slovies (ir, ter,
fazer, poder, dizer,...) sťahovanie predložiek s členmi, prítomný
priebehový čas (estar + a + neurčitok/estar + gerundium) ,
privlastňovacie zámená, opisný budúci čas (ir + neurčitok),
základné číslovky, osobné predmetové zámená, tvorenie prísloviek,
zvratné slovesá
znalosti pri zápise: účastník kurzu je schopný základnej sociálnej
interakcie, vie hovoriť o sebe, svojej rodine, záľubách atď.,
rozumie hlavnej myšlienke konverzácie a jednoduchým textom.
preberané gramatické javy: jednoduchý minulý čas (pretérito
perfeito simples), ukazovacie zámená, rozkazovací spôsob,
pravidelné a nepravidelné stupňovanie prídavných mien a
prísloviek, absolútny superlatív, osobné zámená po predložke,
osobný neurčitok (infinitivo pessoal), vzťažné zámená, neurčité
zámená, tvorenie zdrobnenín, prechodník, imperfektum (pretérito
imperfeito)

znalosti pri zápise: účastník kurzu by mal dokázať komunikovať na
Fixe 1 (PT)
bežné témy (aj keď s chybami) a mal by rozumieť bežnému
Legal 1 (BR)
mierne pokročilí písanému textu aj hovorenému prejavu.
preberané gramatické javy: pravidelné, nepravidelné a dvojité
minulé príčastie, trpný rod, zložený minulý čas (pretérito perfeito
composto), jednoduchý budúci čas (futuro simples), podmieňovací
spôsob, postavenie predmetových zámen v tvaroch jednoduchého
minulého času a podmieňovacieho spôsobu

Samostatný používateľ

A2-B1

B1

Je schopný pochopiť hlavné otázky formulované v
zreteľnom, spisovnom jazyku o veciach, ktoré sú
mu blízke (témy preberané v práci, škole, voľnom
čase, atď.). Je schopný zvládnuť akékoľvek
situácie v krajine, kde sa hovorí daným jazykom.
Je schopný jednoducho a súvisle hovoriť o
veciach, ktoré sú mu známe a zaujímajú ho. Vie
opísať zážitky, podujatia, sny, nádeje, ambície ako
aj krátko prezentovať dôvody a zdôvodnenia
názoru, či projektu.

Fixe 2 (PT)
Legal 2 (BR)
mierne
pokročilí

znalosti pri zápise: účastník kurzu by mal dokázať komunikovať na
bežné témy a mal by rozumieť bežnému písanému textu aj
hovorenému prejavu.
preberané gramatické javy: jednoduchý a zložený predminulý čas
(pretérito mais que perfeito simples e composto), zložený osobný
neur čitok (infinitivo pessoal composto), základy konjunktívu
prítomného času, nahrádzanie konjunktívu osobným neurčitkom

Parabéns 1 (PT) znalosti pri zápise: účastník kurzu je schopný plynulo hovoriť o
Ótimo 1 (BR)
bežných témach, má dobrú úroveň pri dorozumievaní sa, počúvaní a
pokročilí
čítaní zložitejších textov.
preberané gramatické javy: konjunktív prítomného času, konjunktív
zloženého minulého času, konjunktív imperfekta, konjunktív
predminulého času

B1-B2

Je schopný pochopiť hlavné myšlienky
Parabéns 2 (PT)
komplexného textu o konkrétnych i abstraktných
Ótimo 2 (BR)
veciach vrátane odborných diskusií vo svojom
pokročilí
odbore. Je schopný komunikovať s istou mierou
spontánnosti a bez obmedzení s rodenými
hovorcami. Je schopný sa vyjadriť jasne a detailne
o viacerých témach a osvetliť pohľad na aktuálnu
tému pričom prezentuje výhody a nevýhody
rôznych možností.

znalosti pri zápise: účastník kurzu je schopný plynulo hovoriť o
bežných témach, má dobrú úroveň pri dorozumievaní sa, počúvaní a
čítaní zložitejších textov.
preberané gramatické javy: zložený podmieňovací spôsob,
podmienkové vety, konjunktív zloženého predminulého času
(pretérito maisque-perfeito composto do conjuntivo), konjunktív
predbudúceho času (futuro composto do conjuntivo), zložený
budúci čas (futuro do presente composto do indicativo)

Profesionálny používateľ

C1

Je schopný pochopiť veľké množstvo dlhých a
náročných textov pričom rozlišuje aj skryté
významy. Je schopný sa plynule vyjadrovať bez
hľadania mnohých slov. Je schopný flexibilne
používať jazyk na spoločenské, akademické aj
profesionálne účely. Vie sa jasne vyjadrovať k
zložitým témam pričom preukazuje znalosť
jazykových mechanizmov.

Excelente
(BR/PT)
extra pokročilí

znalosti pri zápise: účastník má na dobrej úrovni zvládnutú celú
portugalskú gramatiku, bez problémov komunikuje na najrôznejšie
témy a číta portugalské texty z rôznych oblastí opakovanie
konjunktívov a ďalších gramatických javov z najvyšších stupňov
kurzu

