
 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011 
Testový sešit se zadáním je do okamžiku uvolnění zadání písemné práce k volnému užití, tj. do 17. 4. 2011, 
určen výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testového sešitu, jakož i kterékoli jeho části v rozporu s tímto určením, bude považováno 
za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

NĚMECKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     NJIZP11C0T02 
CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 2 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Písemná práce obsahuje 2 části. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení je 60 minut. 

• Povolené pomůcky: psací potřeby a 
slovníky, které neobsahují přílohu 
věnovanou písemnému projevu. 

• U každé části je uveden maximální počet 
bodů. 

• Pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 
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• Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou, která píše dostatečně silně a 
nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu práce 

• Hodnoceny budou pouze práce zapsané 
v záznamovém archu. 

• Pište pouze do ohraničených polí 
v záznamovém archu. Zápisy odpovědí 
mimo tato pole nebudou hodnoceny. 

• Rozsah požadované odpovědi je 
v instrukcích každé části vymezen počtem 
slov. V záznamovém archu je tento rozsah 
orientačně vyznačen řádky a údajem 
o počtu slov vedle příslušných řádků. 

• Řádky na šedém podtisku využijte 
v případě, že jste jednotlivé odstavce 
v odpovědi oddělovali vynechanými řádky 
nebo jste v textu škrtali apod. 

• Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude 
hodnocen. 

• Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
 

 
 
 
 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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1. ČÁST max. 24 bodů 

Představte si následující situaci: Právě jste se vrátil/a z prázdninové cesty na kole. Rozhodl/a 
jste se o svých zážitcích napsat svému kamarádovi/své kamarádce z Německa. Napište 
mu/jí dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

• vysvětlíte, proč jste strávil/a prázdniny na kole; 
• popíšete, co jste během své cesty zažil/a (alespoň jeden zážitek); 
• sdělíte, co se vám během cesty líbilo/nelíbilo (alespoň dvě věci); 
• napíšete, zda mu/jí prázdniny na kole doporučujete/nedoporučujete a proč. 

 
Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu. 



 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011 
3 

2. ČÁST                  max. 12 bodů 

Představte si následující situaci: Společně se svým kamarádem/svou kamarádkou 
z Německa organizujete zítra u něj/ní večírek pro společné známé. Slíbil/a jste, že pomůžete 
s přípravami. Zjistil/a jste však, že to nestihnete a přijdete až na večírek. Napište mu/jí e-mail 
na uvedenou adresu: meineemail@google.com v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

• se omluvíte;  
• zdůvodníte, proč nemůžete s přípravami pomoci; 
• nabídnete pomoc po večírku. 
 


